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Проаналізовані показники забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва від пересувних джерел. 

Досліджено перевищення вмісту забруднювачів атмосферного повітря відносно гранично допустимих 
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Постановка проблеми. Транспортні засо-би (ТЗ) – один з суттєвих чинників антропо-генного навантаження на довкілля та здатні створювати осередки забруднення атмосфер-ного повітря в зоні впливу транспортних ма-гістралей. Забруднення атмосферного повіт-ря (АП) належать до найсерйозніших проблем сучасності. В даний час не існує кардинальних рішень щодо регулювання викидів від автотранспор-ту. Поряд з монооксидом карбону (CO), оксида-ми нітрогену (NO2) працюючий автомобіль ви-діляє в природне середовище більше 200 спо-лук з токсичною дією. У зв’язку із цим у транс-портних зонах спостерігається найбільш силь-на зміна концентрацій хімічних речовин у ком-понентах природи. До цих зон входять автот-ранспортні магістралі і смуга місцевості уз-довж трас шириною (по обидва боки) до 100 м. Тут спостерігаються аномалії перевищенням хімічних речовин в АП та грунтах [4]. Попри значну кількість досліджень тема є актуальною і своєчасною, адже проблема тра-нспорту та його впливу на довкілля і здоров’я людини посідає важливе місце в сучасній еко-логічній політиці всіх рівнів. Специфіка забруднення АП при роботі автомобілів проявляється в просторовій розо-середженості транспортних магістралей, що створює загальний підвищений фон забруд-нення АП міської території [5]; в безпосеред-ній близькості до житлових районів; в склад-ності технічної реалізації засобів захисту від забруднень на рухомих джерелах; в низькому розташуванні джерела забруднення від зем-ної поверхні, отже є безпосереднім джерелом впливу на здоров'я людей. Перераховані особ-ливості рухливих джерел створюють вздовж автомагістралей великі зони зі стійким пере-

вищенням вмісту забруднюючих речовин в АП [4]. Основну небезпеку транспортних засобів щодо забруднення АП мають вiдпрацьовані гази, якi чинять негативний вплив на людину і довкiлля, 200 з них розпiзнано. Основними серед них є: оксид карбону, оксиди нітрогену вуглеводнi, канцерогеннi речовини, до яких належать складнi ароматичнi вуглеводнi полiциклічної будови (бенз(α)пірен – С20Н12), сполуки сульфуру, тверді частинки, сполуки плюмбуму (PbO4) [6].  У 2012 році в атмосферне повітря області надійшло 87,11 тис. т забруднюючих речовин, що на 2,75 тис. т (3,1%) менше, ніж 2011 року. Від стаціонарних джерел забруднення до ат-мосфери надійшло 25,14 тис. т забруднюючих речовин, що на 0,55 тис. т, або на 2,2% менше, ніж у 2011 року. Від пересувних джерел 61,97 тис. т, що на 2,19 тис т, або 3,4 % менше, ніж минулого року [10] (рис.1). Обсяг викидів у розрахунку на одну люди-ну в межах міста варіює від 3,25 до 4,7 кг та характеризується тенденцією до зменшення показників. Щільність викидів у розрахунку на 1 т/км² в динаміці за п’ять років показана в інтервалі 3,38 – 3,64 т/км².  

Ðèñ. 1. Äèíàì³êà âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí  
â àòìîñôåðó ì. Ìèêîëàºâà  

(çà äàíèìè Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà  
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³) 
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Матеріали і методика дослідження. У ході роботи використані статистичні дані ви-кидів транспортних засобів в межах транспор-тних зон за 12 магістралями міста, надані Ми-колаївською санітарною епідеміологічною станцією за період 2008–2012 рр. У роботі та-кож проаналізовані власні аналітичні дані вмі-сту Pb, Cu, пилу, NхОу, СО, SO2 у викидах ТЗ, які проводилися в період жовтень-грудень 2013 р.  
Санітарно-гігієнічні критерії оцінки. Осно-вою оцінки забруднення атмосферного повіт-ря населених місць є гігієнічні нормативи до-пустимого вмісту хімічних речовин: гранично допустима концентрація (ГДК), коефіцієнт комбінованої дії сумісно присутніх речовин (Ккд) та встановлені на їх основі показник гра-нично допустимого забруднення (ГДЗ), сумо-ваний показник забруднення (EПЗ). Коефіцієнт комбінованої дії (Ккд) – відо-бражає характер сумісної біологічної дії одно-часно присутніх в атмосферному повітрі за-бруднюючих речовин (сумація, посилення, послаблення або незалежна дія).  Показник гранично допустимого забруд-нення (ГДЗ) атмосферного повітря — віднос-ний інтегральний критерій оцінки забруд-нення атмосферного повітря населених місць, який характеризує інтенсивність та характер сумісної дії всієї сукупності присутніх у ньому шкідливих домішок. ГДЗ розраховується для кожного випадку на основі визначених експе-риментально та затверджених у встановлено-му порядку коефіцієнтів комбінованої дії (Ккд) за формулою (1): 

ГДЗ = Ккд х 100 %,                    (1) 

                            (2)  

де n – число речовин присутніх у повітряному сере-
довищі, для яких офіційно не встановлено характер 

комбінованої дії. Показник фактичного або прогнозного забруднення атмосферного повітря однією 

речовиною розраховується за формулою (3): 
ПЗ = (С/ ГДК) × 100, %                   (3) 

де ПЗ – показник забруднення; C – фактична  
або прогнозна концентрація конкретної речовини, 

мг/ м3

; ГДК – значення гранично допустимої конце-
нтрації речовини, мг/м3

. Сумований показник забруднення (EПЗ) атмосферного воздуха сумішшю речовин роз-раховується за формулою (4): 
            C1           C2            C3              Cn 

ЕПЗ = ∑ --------- + ---------- + -------- + ... ------- (4), 

         ГДК1хК1 ГДК2хК2 ГДК3хК3 ГДКnхКn 

де EПЗ – сумований показник забруднення (у %); C1, 

C2, C3, ..., Cn – значення фактичних або прогнозних 

концентрацій речовин, що входять до складу суміші 
(у мг/м3

); ГДК1, ГДК2, ГДК3, ..., ГДКn – значення 

гранично допустимих концентрацій забруднюючих 

речовин, що входять до складу суміші (у мг/м3

); К1, 

К2, К3... Кn – значення коефіцієнтів, які враховують 

клас небезпечності відповідної речовини: для речо-

вин 1-го класу – 0,8; 2-го класу – 0,9; 3-го класу – 

1,0; 4-го класу – 1,1. Оцінка забруднення атмосферного повіт-ря проводиться з урахуванням кратності пе-ревищення показників забруднення (ПЗ) їх нормативного значення (ГДЗ) і включає ви-значення рівня забруднення (допустимий, недопустимий) та ступеня його небезпеки (безпечний слабко небезпечний, помірно не-безпечний, небезпечний, дуже небезпечний) (табл. 1). У випадках, коли оцінка забруднення ат-мосферного повітря сумішшю речовин вияв-ляється перевищеним відносно показника ГДЗ, повинні визначатись провідні компонен-ти; провідними вважаються ті речовини в су-міші, індивідуальні значення ПЗ яких переви-щують допустимі рівні (табл. 1). 
Нормування забруднення атмосферного 

повітря за інтегральним показником. Встано-влено три інтегральних показника якості по-вітря:  
кдК ,n=

Т а б л и ц я  1  
Шкала оцінки забруднення атмосферного повітря 

Рівень забруднення 
Ступень  

небезпечності 
Кратність перевищення 

ГДЗ 
Сумований показник  
забруднення ЕПЗ 

Допустимий Безпечний < 1 0 

Недоспустимий Слабо небезпечний > 1—2 > 0—4 

Недоспустимий Помірно небезпечний > 2—4,4 > 4—10 

Недоспустимий Небезпечний > 4,4—8 > 10—25 

Недоспустимий Дуже небезпечний > 8 > 25 
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– індекс забруднення атмосфери (ІЗА) – ком-плексний індекс забруднення атмосфери, що враховує кілька домішок; 
– стандартний індекс (СИ) – тобто найбіль-ша виміряна разова концентрація доміш-ки, віднесена до ГДК. Показник характери-зує ступінь короткочасного забруднення;  
– найбільша повторюваність перевищення ГДК (НП) – перевищення максимально ра-зової ГДК за даними спостережень за одні-єю домішкою на всіх постах території за місяць або за рік. Комплексний ІЗА (I(n)), що враховує n за-бруднюючих речовин, розраховується за фор-мулою: 

In = ∑ (qcp / ГДКi) 
Ci

,                   (5) 

де qcpi – середньорічна концентрація i-тої забрудню-

ючої речовини; ГДКi – і-та середньодобова гранично 

допустима концентрація; Ci – безрозмірний коефі-
цієнт, що дозволяє привести ступінь шкідливостіi-
тої забруднюючої речовини до ступеня шкідливості 
діоксиду сірки. Значення Ci рівні 1,5; 1,3; 1,0 і 0,85 

відповідно для 1, 2, 3 і 4 класівнебезпеки забрудню-

ючої речовини. Стандартний індекс (СИ) використовуєть-ся для оцінки рівня забруднення атмосферно-го повітря за однією речовиною, таким чином СИ є найбільшим одиничним індексом забру-днення (табл. 2):  
СИ = qм / ГДКi                           (6) 

де qм – максимальна разова концентрація і-тої забру-

днюючої речовини. 

Відповідно з існуючими методами оцінки, рівень забруднення атмосфери класифікуєть-ся на низький, підвищений, високий, дуже високий. 
Результати дослідження та їх обгово-

рення.  
Оцінка стану атмосферного повітря за 

санітарно-гігієнічними критеріями. Проаналі-зовані результати власних досліджень стану атмосферного повітря м. Миколаєва за період вересень-листопад 2013 р. поблизу транспорт-них магістралей міського значення з інтенсив-ним транспортним рухом: пр. Жовтневий – вул. Космонавтів, вул. В. Морська – вул. Ніколь-ська, пр. Леніна – вул. Радянська, пр. Мира – вул. Космонавтів. Проаналізований вміст за-бруднювачів: пил, CО, NO2, Pb, Cu (табл. 3, 4).  Оцінка забруднення атмосферного повіт-ря відносно ГДК за нормативним показником ГДЗ розрахованого за формулою 1, свідчить: 
– забруднення пилом находиться на допус-тимому рівне, ступінь небезпеки – безпеч-ний для кожного перехрестя; 
– для СО рівень забруднення недопустимий (ГДЗ > 1–2) ступінь небезпеки – слабко не-безпечний для всіх перехресть автодоріг; 
– діоксид нітрогену рівень забруднення не-допустимий (ГДЗ > 1–2) ступінь небезпе-ки – слабко небезпечний для всіх перех-ресть автодоріг, крім перехрестя пр. Ми-ра – вул. Космонавтів – рівень забруднення допустимий, ступень небезпечності – без-печний; 

Т а б л и ц я  2  
Шкала оцінки забруднення атмосферного повітря від ІЗА 

Рівень забруднення Стандартний індекс 
Найбільша повторюваність 

перевищення ГДК 
Індекс забруднення  

атмосфери 

Низький (Н) < 1 < 10 < 5 

Підвищений (П) 5 < СИ ≥ 1 20 < НП ≥ 10 7 < ІЗА ≥ 5 

Високий (В) 10 < СИ ≥ 5 50 < НП ≥ 20 14 < ІЗА ≥ 7 

Дуже високий (ОВ) СИ ≥ 10 НП ≥ 50 %, ІЗА ≥ 14 

Т а б л и ц я  3  
Рівень забруднення атмосферного повітря поблизу основних автомагістралей м. Миколаєва 

№ 
Показник, 
мг⋅м—3 

пр. Мира — 
вул. Космонавтів 

пр. Жовтневий — 
вул. Космонавтів 

вул. В. Морська — 
вул. Нікольська 

пр. Леніна — 
вул. Радянська 

1 Пил 0,15-0,38 
0,28 

0,16-0,46 
0,26 

0,14-0,33 
0,27 

0,25-0,41 
0,36 

2 Оксид карбону 4,2-6,8 
5,28 

4,3-6,4 
5,4 

4,2-6,17 
5,01 

4,35-6,2 
5,51 

3 Діоксид нітрогену 0,05-0,1 
0,08 

0,07-0,1 
0,08 

0,07-0,1 
0,09 

0,08-0,11 
0,10 

4 Сполуки плюмбуму 0,0002-0,002 
0,001 

<0,0001-0,004 
0,002 

0,0008-0,003 
0,002 

0,001-0,002 
0,002 

5 Сполуки купруму <0,0001-0,001 
0,0004 

0,0002-0,03 
0,01 

0,0002-0,01 
0,002 

0,001-0,01 
0,004 
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– свинець та його сполуки ГДЗ=2 для кожно-го перехрестя рівень забруднення недопу-стимий, ступінь небезпеки – слабко небез-печний; 
– мідь та її сполуки. Рівень забруднення сполу-ками міді різниться для кожного перехрестя. Так для пр. Мира – вул. Космонавтів ГДЗ=0,2 рівень забруднення допустимий, ступінь небезпеки – безпечний; для перехресть вул. В. Морська – вул. Нікольська ГДЗ находиться в інтервалі 1–2, рівень забруднення недопус-тимий (ГДЗ > 1–2), ступінь небезпеки – слабо небезпечний, для перехрестя пр. Жовтне-вий – вул. Космонавтів ГДЗ=5 рівень забруд-нення недопустимий, ступінь небезпеки – небезпечний (табл. 1, 4). 
За сумованим показником забруднення атмосферне повітря на головних перехрестях автодоріг міста відноситься до недопустимо-го рівня забруднення, ступінь небезпеки змі-

нюється від помірно небезпечного ЕПЗ=4,3 (пр. Мира – вул. Космонавтів) до дуже небез-печного ЕПЗ=10,1 (пр. Жовтневий – вул. Кос-монавтів) (табл. 1, 4). 
Оцінка стану атмосферного повітря за 

інтегральним показником Оцінка за стандартним індексом рівня забруднення атмосфери розрахована за фор-мулою 6 і представлена в табл. 5. Забруднення атмосферного повітря пи-лом находиться на низьким рівні (СИ<1) (табл. 5), тільки на перехресті пр. Жовтне-вий – вул. Космонавтів рівень забруднення за пилом (СИ=1) наближається до підвищеного. Оксид карбону. Показник СИ в інтервалі від 1,2 до 1,4, що свідчить про підвищений рівень забруднення атмосферного повітря (табл. 5) по всіх досліджених ділянках.  
Т а б л и ц я  4  

Перевищення забруднення атмосферного повітря відносно ГДКмр  
поблизу основних автомагістралей м. Миколаєва 

№ Показник пр. Мира — 
вул. Космонавтів 

пр. Жовтневий — 
вул. Космонавтів 

вул. В. Морська — 
вул. Нікольська 

пр. Леніна — 
вул. Радянська 

1 Пил 0,003-0,76 
0,47 

0,32-0,92 
0,51 

0,01-0,66 
0,43 

0,003-0,82 
0,59 

2 Оксид карбону 0,84-1,36 
1,06 

0,86-1,28 
1,08 

0,84-1,23 
1,0 

0,87-1,24 
1,10 

3 Діоксид нітрогену 0,61-1,19 
0,89 

0,82-1,28 
1,08 

0,82-1,20 
1,03 

0,98-1,24 
1,12 

4 Сполуки плюмбуму <0,0001-0,88 
1,0 

0,06-2,35 
2,0 

<0,0001-1,59 
2,0 

<0,0001-1,24 
2,0 

5 Сполуки купруму <0,0001-1,11 
0,2 

0,22-30,0 
5,0 

0,22-5,56 
1,0 

1,11-8,89 
2,0 

  Сумований показник 
забруднення 

4,3 10,1 5,2 7,2 

Примітка :  ГДКмр, мг⋅м—3 — гранично допустима максимальна разова концентрація хімічної речовини в повітрі 
населених місць. 

Т а б л и ц я  5  
Рівень забруднення атмосферного повітря основних автомагістралей 

м. Миколаєва (за стандартним індексом СИ) 

№ Показник 
ГДК, 
мг⋅м—3 

Стандартний індекс 

СИ1 СИ2 СИ3 СИ4 

1 Пил 0,50 0,76 0,92 0,66 0,82 

2 Оксид карбону 5 1,36 1,28 1,23 1,24 

3 Діоксид нітрогену 0,08 1,19 1,28 1,20 1,24 

4 Сполуки плюмбуму 0,001 0,88 2,35 1,59 1,24 

5 Сполуки купруму 0,001 1,11 30,0 5,56 8,89 

Примітка :  
СИ1 — стандартний індекс підрахований для перехрестя пр. Мира — вул. Космонавтів; 
СИ2 — пр. Жовтневий — вул. Космонавтів; 
СИ3 — вул. В. Морська — вул. Нікольська; 
СИ4 — пр. Леніна — вул. Радянська. 
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За діоксином нітрогену рівень забруднен-ня атмосфери відноситься до підвищеного  (5 < СИ ≥ 1) (табл. 5) та знаходиться на одна-ковому рівні СИ=1,2 на всіх постах (рис. 2). Отримані дані рівня забруднення NO2 в атмос-ферному повітрі слід вважати типовим фоно-вим показником для даної місцевості. 

Стандартний індекс забруднення атмос-ферного повітря за сполуками плюмбуму на-ходиться в широкому діапазоні від 0,9 до 2,4. Так для перехрестя пр. Мира – вул. Космонав-тів рівень забруднення атмосфери відносить-ся до низького (СИ<1) (табл. 5, рис. 3). 

На інших постах спостереження рівень забруднення атмосфери підвищений. Окремо 

виділяється стан атмосферного повітря на перехресті пр. Жовтневий – вул. Космонавтів: СИ більше в 2 раз ніж на перехресті пр. Лені-на – вул. Радянська, хоча ці показники знахо-дяться в межах одного рівня забруднення (табл. 5). Рівень забруднення атмосферного повіт-ря за сполуками міді змінюється від підвище-ного до дуже високого: на перехресті вул. В. Морська – вул. Нікольська (СИ=5,6) та пр. Леніна – вул. Радянська (СИ=8,9) рівень за-бруднення атмосфери є високим (табл. 5); в районі перехрестя пр. Жовтневий – вул. Кос-монавтів показник СИ дорівнює 30, що свід-чить про дуже високий рівень забруднення (табл. 5, рис. 4), що сформований під впливом двох джерел викидів: об’їзної дороги для ван-тажного транспорту та розміщенням поблизу підприємства ДП НПКГ «Зоря - Машпроект». 

Розрахунок комплексного індексу забруд-
нення атмосфери свідчить про дуже високий рівень забруднення ІЗА ≥ 14 (табл. 6).  На першому перехресті автодоріг (пр. Ми-ра – вул. Космонавтів) інтегральний показник ІЗА складається головним чином з пилу та сполук плюмбуму (73%), 15,5% складає діок-

Ðèñ. 2. Çì³íà ñòàíäàðòíîãî ³íäåêñó çàáðóäíåííÿ  
àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íà ïîñòàõ ñïîñòåðåæåííÿ 
Ïðèì³òêà: 1, 2, 3, 4 – ïîñòè ñïîñòåðåæåííÿ. 

Ðèñ. 3. Çì³íà ñòàíäàðòíîãî ³íäåêñó çàáðóäíåííÿ  
àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íà ïîñòàõ ñïîñòåðåæåííÿ  

çà ñïîëóêàìè ïëþìáóìó 

Ðèñ. 4. Çì³íà ñòàíäàðòíîãî ³íäåêñó çàáðóäíåííÿ àò-
ìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íà ïîñòàõ ñïîñòåðåæåííÿ  

çà ñïîëóêàìè êóïðóìó 

Т а б л и ц я  6  
Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря за комплексним індексом забруднення (ІЗА) 

Показники 
Середньодобова концентрація, мг*м—3 

СІ ГДКср.д пр. Мира — 
вул. Космонавтів 

пр. Жовтневий — 
вул. Космонавтів 

вул. В. Морська — 
вул. Нікольська 

пр. Леніна — 
вул. Радянська 

Пил 0,28 0,26 0,27 0,36 1 0,05 

СО 5,28 5,4 5,01 5,51 0,85 3 

NO2 0,08 0,08 0,09 0,1 1,3 0,04 

Плюмбум 0,001 0,002 0,002 0,002 1,5 0,0003 

Мідь 0,0004 0,01 0,002 0,004 1,3 0,002 

ІЗА 15,89 34,63 28,03 31,84     
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сиду нітрогену, більше 10% складає оксид карбону і незначний вплив становлять сполу-ки купруму (рис. 5).  

На перехресті пр. Жовтневий – вул. Кос-монавтів ІЗА атмосферного повітря склада-ється майже на 50% з плюмбуму, незначну частку складають оксид карбону та діоксиду нітрогену (відповідно 5% та 7%), пил стано-вить лише 15%, але значний внесок робить купрум – більше 23%. Отже, пріоритетними є сполуки плюмбуму та купруму (73%) (рис. 6).  

На перехресті Велика Морська – вул. Ні-кольська головну складову відіграє плюмбум майже 62%, вміст пилу становить 19,3%, спо-луки нітрогену 10%, незначний вміст оксид карбону та сполук купруму (відповідно 5% та 3%) (рис. 7). Великий вміст сполук плюмбуму в повітрі свідчить про інтенсивний рух автот-ранспорту на даній ділянці і є сигналом для 

впровадження природоохоронних заходів що-до забезпечення сприятливих умов для існу-вання громадян міста. Район перетину пр. Леніна – вул. Радянсь-ка є великим транспортним вузлом в центра-льній частині міста. Головною особливістю місця розташування перехрестя є близькість до кафе «Макдональдс» (70 м), де часто відпо-чивають діти з батьками. Постає питання: чим дихає наше наступне покоління? А відпо-відь така: 54% забруднення атмосферного пові-тря складає плюмбум та його сполуки, майже 23% пил, 10% діоксин нітрогену, 8% купруму та її сполуки, 5% оксид карбону (рис. 8). 

Комплексними складовими індексу забру-днення атмосфери є плюмбум та його сполу-ки 50–60%, пил 20–25%, діоксид нітрогену 10%, оксид карбону та сполуки купруму скла-дають решту відсотків. 
Висновки та перспективи подальших 

досліджень.  Оцінка забруднення атмосферного повіт-ря відносно ГДК за нормативним показником ГДЗ становить допустимий рівень забруднен-ня за пилом. Рівень забруднення за іншими показниками відноситься до недопустимого, ступінь небезпеки – небезпечний. За сумованим показником забруднення атмосферне повітря міста відноситься до не-

Ðèñ. 5. Ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè ²ÇÀ íà ïåðåõðåñò³  
àâòîäîð³ã ïð. Ìèðà – âóë. Êîñìîíàâò³â 

Ðèñ. 6. Ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè ²ÇÀ íà ïåðåõðåñò³  
àâòîäîð³ã  ïð. Æîâòíåâèé – âóë. Êîñìîíàâò³â 

Ðèñ. 7. Ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè ²ÇÀ íà ïåðåõðåñò³  
àâòîäîð³ã âóë. Â.Ìîðñüêà – âóë. Í³êîëüñüêà 

Ðèñ. 8. Ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè ²ÇÀ íà ïåðåõðåñò³  
àâòîäîð³ã ïð. Ëåí³íà – âóë. Ðàäÿíñüêà 
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допустимого рівня забруднення, ступень не-безпеки змінюється від помірно небезпечного ЕПЗ=4,3 (пр. Мира – вул. Космонавтів) до ду-
же небезпечного ЕПЗ=10,1 (пр. Жовтневий – вул. Космонавтів). Відповідно до комплексного індексу за-бруднення атмосферне повітря відносяться до дуже високого рівня забруднення ІЗА ≥ 14. Формування комплексного індексe забруд-нення атмосфери (ІЗА) складає 50–60% плюмбуму та його сполук, 20–25% пил,  10–20% діоксид нітрогену. Окремо формуєть-ся забруднення атмосферного повітря в райо-ні перехрестя пр. Жовтневий – вул. Космонав-тів за показником ІЗА за сполуками плюмбу-му та купруму 73%. Недопустимий ступінь небезпеки техно-генного навантаження транспортними засо-бами на атмосферне повітря за визначеними показниками свідчить про необхідність впро-вадження природоохоронних заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існуван-ня громадян міста. 
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ATMOSPHERIC AIR POLLUTION FROM TRANSPORT OF MYKOLAIV  

This article describes the analyze indicators of air pollution in Mikolaiv from mobile sources. We explored an 
excess of air relative to the maximum permissible concentrations and assessed the state of air hygienic criteria.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ТРАНСПОРТНЫМИ 

 СРЕДСТВАМИ г. НИКОЛАЕВА 
Проанализированы показатели загрязнения атмосферного воздуха г. Николаева от передвижных 

источников. Исследовано превышение содержания атмосферного воздуха относительно предельно 
допустимых концентраций и проведена оценка состояния воздуха по санитарно-гигиенических  
критериям. 

Ключевые  слова :  атмосферный воздух, транспортное средство, предельно допустимая концен-
трация. 
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