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Анотація

Проаналізовано  антропогенний  вплив  на  навколишнє  середовище

м.  Кременчук,  а  саме  вплив  промисловості  (ПАТ  «Укртатнафта», 

Кременчуцької      ТЕЦ, ХК «АвтоКрАЗ»,  ВАТ     «Кредмаш»,  ТОВ «Ампер»,  JTI –

«Кременчуцької тютюнової фабрики») та автотранспорту на екологічний стан

довкілля.  Серед  техногенних  речовин  в  атмосфері  представлені  органічні

сполуки, ксилол, толуол, формальдегід, фенол, аміак, ефірні олії, оксиди сірки,

азоту,вуглецю, пил, важкі метали, бензапірен та інші речовини. 

Дослідження захворюваності дітей у період з 2012 по 2016 рр. свідчить про

хвилеподібні зміни показників для таких діагнозів, як хвороби органів дихання,

інфекційні захворювання, цукровий діабет тощо, та більш-меньш сталий рівень

захворюваності на шлунково-кишкові хвороби, кропивницю тощо. Дослідження

структури  дитячої  захворюваності  показало,  що  найбільш  поширеними  є

хвороби органів дихання, отруєння та хвороби органів травлення.

Результати  проведених  досліджень  дали  змогу  рекомендувати  заходи  з

нормалізації  якості  природного  навколишнього  середовища,  що  включає

спостереження за  станом довкілля,  науковий прогноз  його  змін,  виявлення  і

оцінку  джерел  забруднення,  попередження  появи  підвищеного  рівня

забруднення.

Ключові  слова:  здоров’я,  рівень  захворюваності,  шкідливі  фактори,

забруднюючі  речовини. 
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