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Анотація

Проаналізовано  вплив  спеціалізованого  полігону  зберігання

промислових  підприємств  на  компоненти  довкілля.  Розглянуто  полігон

промислових  токсичних  відходів,  перевезення,  зберігання  та  утилізація.

Встановлені шляхи оцінки навколишнього природного               середовища,

аналіз  стану  грунтів,  геологія  розташування,  клімат,  грунтові  води,

рослинний та тваринний світ. Установлено взаємозв'язок у системі «полігон

токсичних  відходів-довкілля-здоров’я  населення».  За  допомогою  різних

методів  та  методологій  визначено  вплив  досліджуваного  полігону  на

компоненти довкілля.

Розглянуто  і  проаналізовано  розміщення  відходів  на  полігоні,  оцінка

впливу  спеціалізованого  полігону  зберігання  промислових  відходів

підприємств  м.  Кременчука  на  грунти,  поверхневі  та  підземні  води,

атмосферне повітря,  тваринний, рослинний світ і здоров'я людей.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  важки  металів  у  грунтах,  характеристика  полігонів

промислових  відходів,  класифікація  промислових  відходів,  утилізації  та

спалювання відходів, промислови відходи.
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