Результати моніторингових досліджень довкілля за 9 місяців 2017 року.

У відповідності до квартальних планів роботи та “Плану моніторингових
досліджень об’єктів навколишнього середовища, ЛПЗ, загальноосвітніх та
дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення Львівської
області на 2017 рік”, Державною установою “Львівський обласний лабораторний
центр МОЗ України” проводяться моніторингові лабораторні дослідження об’єктів
довкілля, зокрема таких як:
Атмосферне повітря. Дослідження проводились в 93 точках Львівської
області. Робота по контролю за забрудненням атмосферного повітря в 2017р.
проводилася за такими напрямками:
 на межі санітарно-захисної зони (зони впливу) 27 промислових
підприємства;
 на межі санітарно-захисної зони (зони впливу) 10 сміттєзвалищ;
 на межі санітарно-захисної зони (зони впливу) 4 підприємств
агропромислового комплексу (свинарники, птахофабрика);
 на автотрасах.
Всього за 9 місяців 2017 року проведено 16 669 досліджень, виявлено 1415
перевищень гранично допустимих концентрацій, що становить 8,5%.
Можна відзначити значне забруднення атмосферного повітря в основному
за рахунок впливу автотранспорту.
При дослідження атмосферного повітря на межі СЗЗ (зони впливу)
сміттєзвалищ та тваринницьких комплексів перевищень гранично допустимих
концентрацій хімічних речовин не виявлено.
Вода питна. Всього за 9 місяців 2017 року проведено дослідження 183 проб
питної води. Із вказаного числа проб відхилення виявлялися у 9 пробах: в містах
Дрогобичі (водозабір «Уріж»), Стрию, Трускавці, Самборі, Мостиська та Ходорів
за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.
У звітний період обласним центром було досліджено 22 проби криничних
вод в зонах техногенного впливу звалища ТПВ м. Львова та Червоноградської
ЦЗФ, відповідно, 8 проб, з них 4 відхилення та 14 проб, всі забруднені.
На виконання постанови Головного державного санітарного лікаря України
від 17.05.10р. № 16 „Про попередження виникнення водно-нітратної
метгемоглобінемії” за 9 місяців поточного року досліджено 3765 проб води з
джерел децентралізованого водопостачання. З них не відповідає вимогам за
санітарно-хімічними показниками (по вмісту нітратів) – 592 проби, що складає
15,7%, а саме: індивідуальні криниці- 589 проб, громадські каптажі – 2 проби.
Вода поверхневих водойм. Згідно Плану моніторингу досліджено 89 проб,
з них 23 відхилення. Відхилення за санітарно-хімічними та мікробіологічними
показниками виявлялися в ріках Дністер в районі м. Миколаїв, Західний Буг в м.
Червонограді і на виході із області, р. Полтва у Бузькому районі, р. Східничанка в

смт. Східниця, р. Гнила Липа і р. Боберка у Перемишлянському районі, р.
Солонівка у Бродівському районі, р. Зелена Кривуля у Мостиському районі, р.
Трудниця у Дрогобицькому районі, р. Луг в м. Ходорів.

Грунт. По програмі моніторингу за 9 місяців було досліджено 52 проби
грунту, з них 46 в зонах впливу звалищ ТПВ і породного відвалу Червоноградської
ЦЗФ, 4 в зоні впливу тепличного господарства в м. Стрий та 2 в межах житлової
забудови м. Львова. З зазначеної кількості 16 проб було відібрано в зоні впливу
породного відвалу Червоноградської ЦЗФ і досліджено обласним центром. Із 52
проб відхилення виявлені у 12 пробах: у 2 пробах в зоні впливу звалищ ТПВ м.
Самбора, 4 пробах м. Стрия, 4 пробах м. Львова та у 2 пробах в населених пунктах,
що знаходяться в зоні впливу породного відвалу Червоноградської ЦЗФ.

