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Метою  даного  дослідження  є  дослідження  умов  формування  зон

активного  забруднення  підприємств  Північного  промислового  вузла  м.

Кременчук  на  основі  даних  інвентаризації  джерел  викидів  забруднюючих

речовин.

Методи дослідження є комплексом, що містять аналіз та узагальнення,

графоаналітичний  та  числовий  аналіз,  опрацювання  результатів  із

використанням обчислювальної техніки, картографування. 

Обґрунтовано необхідність визначення лінійних розмірів зон активного

забруднення підприємств  Північного  промислового  вузла  м.  Кременчук  на

основі  результатів  анкетування  населення  міста  щодо  задоволеності

екоситуацією.  Розраховано  та  візуалізовано  лінійні  розміри  зон  активного

забруднення з використанням ліцензійного пакету AutoCad 2011 (education).

Наукова новизна полягає в тому, що вперше запропоновано алгоритм

встановлення розмірів зон активного забруднення промислових підприємств,

що  базується  на  диференціюванні  джерел  викидів  шкідливих  речовин

залежно від їх висоти та етапів технологічного процесу, застосування якого

дозволить  встановлювати  пріоритетні  джерела  забруднення  атмосферного

повітря за межами СЗЗ об’єктів впливу; набули подальшого розвитку методи

оцінювання  впливу  промислових  підприємств  на  стан  забруднення

атмосферного  повітря  саме  у  частині  визначення  розмірів  зон  активного

забруднення, що створюються джерелами викидів даних об’єктів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: САНІТАРНО ЗАХИСНА ЗОНА, ПРОМИСЛОВИЙ

ВУЗОЛ, ЗОНА АКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДЖЕРЕЛ

ВИКИДІВ, ПРІОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА. 
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