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Анотація

Встановленні шляхи оцінки якості навколишнього природного середовища, аналіз 

стану атмосферного повітря, ґрунтів і грунтових вод в районі розташування полігону, 

розраховано обсяги утворення біогазу з тіла полігону. 

Вирішенню проблеми зменшення впливу і пошук оптимальних варіантів

для  забезпечення  екологічної  безпеки  в  районі  розташування  звалища

побутових відходів.

На  основі  аналізу  відповідних  літературних  даних  та  досліджень

встановлено умови формування екологічної небезпеки в районі розташування

міського звалища м. Кременчука,  а  саме впливу міського звалища побутових

відходів на компоненти довкілля.

Було  розраховано  об’єм  виходу  біогазу  з  товщі  тіла  полігону,  а  також

проведено  інструментальний  контроль  якості  повітря  у  приземному

прошарку  атмосфери  на  території  та  у  межах  санітарно-захисної  зони

полігону твердих побутових відходів.

Були  проведені  експериментальні  дослідження  впливу  полігону  на

ґрунтовий покрив і ґрунтові води шляхом визначення вмісту хімічних домішок

у досліджуваних зразках. Це дає змогу оцінити комплексний влив полігону на

компоненти навколишнього середовища.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  звалище  побутових  відходів,  навколишнє

середовище, влив звалища побутових відходів.
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