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На Ваше звернення №91 від 23.01.2017р. щодо результатів лабораторних досліджень 

атмосферного повітря в м. Калуші інформую в межах своєї компетенції, що за період 2016 

року проведено моніторингове дослідження 696 проб атмосферного повітря в житловій, 

санітарно – захисній зонах, в зоні впливу промислових підприємств, магістралей. 

Із досліджених проб у 7-ми (1,01%) виявлено перевищення вмісту шкідливих 

речовин, гранично-допустимі концентрації яких не відповідали вимогам «Гранично 

допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених 

місць» затверджених т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 

03.03.2015р. А саме: у 4-х пробах атмосферного повітря виявлено формальдегід від 

автотранспорту, який перевищував ГДК в 1,1 рази на вул. С.Бандери, вул. Б.Хмельницького 

біля ВПУ №7 і у 3-х – пил неорганічний з вмістом двоокису кремнію до 20% в 1,1 рази 

перевищував ГДК в атмосферному повітрі на вул.Каракая,25 від асфальтної установки ПП 

«Пімет». 

За перший квартал 2017 року проведено моніторингове дослідження 96 проб 

атмосферного повітря в контрольних точках. В 3-х пробах виявлено перевищення вмісту 

формальдегіду в 1,1 рази від автотранспорту на вул. С.Бандери. Питома вага нестандартних 

проб складає 3,13 %. 

В червні 2017 року проведено моніторингове дослідження 102 проб атмосферного 

повітря на визначення вмісту шкідливих речовин в 4 контрольних точках. А саме: на межі 

санітарно – захисної зони ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» та в житловій зоні (вул. Зелена, 

вул.Б.Хмельницького, проспект Л.Українки). За результатами дослідження визначені 

концентрації шкідливих речовин (хлористого водню, хлору, бензолу, етилену, пропілену, 

фенолу, сірки діоксид) не перевищують гранично - допустимі концентрації і відповідають 

вимогам  «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному 

повітрі населених місць» затверджених т.в.о. головного державного санітарного лікаря 

України від 03.03.2015 року. 

За 6 місяців 2017 року фахівцями Калуського міськрайонного відділу ДУ «Івано – 

Франківський лабораторний центр МОЗ України» продовжувались моніторингові 

дослідження на виконання Указу Президента України від 10.02.2010р. № 145 «Про 

оголошення території міста Калуша та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району 

Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» в контрольних точках. 

За даний період із контрольних точок центрального міського водопроводу за 

санітарно –хімічними та санітарно - мікробіологічними показниками досліджено по 40 
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взірців води, всі відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної призначеної для споживання людиною». 

Станом на 30.06.2017 року за санітарно – хімічними показниками  досліджено 231 

взірець води криничної з контрольних точок міста та району, 36 (15,6%) з яких не 

відповідають гігієнічним вимогам за санітарно-хімічними показниками. 

Проведено дослідження 71 проби води криничної в мікрорайонах м.Калуша, в 13 з 

яких виявлено високий вміст хлоридів в концентраціях 490,0 –6488,0 мг/дм
3
, що складає 

18,3% досліджених проб. Продовжує реєструватися підвищений вміст хлоридів у воді 

криниць на вулицях Зарічна, Лемківська, Дорошенка. У взірцях води з контрольних точок на 

вулицях Лемківська,4, Дорошенка,12,  виявлено перевищення вмісту сульфатів 550-618 

мг/дм
3
  при нормі 500 мг/дм

3
, сухий залишок відповідно досягає 1815-7520 мг/дм

3
. при нормі  

<=1500 мг/дм
3
.. 

Досліджено 41 пробу питної води з криниць мешканців с. Кропивник; 45 в с. Сівка 

Калуська; 24 в с. Мостище, 8 в с. Пійло. У 4-х досліджених взірцях виявлено перевищення 

вмісту хлоридів. А саме: 2 (4,4%) в с.Сівка Калуська, вул. Височана,7 (вміст хлоридів 395,0 – 

410,0 мг/дм3), 2 (25,0%) Т в с. Пійло, вул. Львівська,48 (вміст хлоридів 810,0 – 830,0 мг/дм3). 

А також досліджено 35 взірців води криниць мешканців с. Верхня, із них 19 (54,3% ) не 

відповідали гігієнічним вимогам за визначеними органолептичними (запах 4-5 балів при 

нормі 3бали, забарвленість 40-45 градусів при нормі 35 градусів), фізико - хімічними 

показниками (вмістом заліза 1,46 – 2,5 мг/дм
3
 при нормі 1,0 мг/дм

3
, хлоридів 425,0 мг/дм

3
 по 

вул. Войнилівській,76 при допустимій нормі 350,0 мг/дм
3
). 

В зоні впливу Домбровського кар’єру проведено дослідження води з поверхневих 

водойм: 

- р. Кропивник – 5, нестандартних – 0. 

- обвідний канал р. Сівки  – 5, нестандартних – 0. 

Протягом 6 міс. 2017р. проводились дослідження проб води з контрольних 

свердловин, з поверхневих водойм, грунту на визначення вмісту гексахлорбензолу 

санітарно-гігієнічною лабораторією: 

1. Води з контрольних свердловин - 12, з них нестандартних- 0; 

2. Води з поверхневих водойм (п. Сапогів, вище та нижче полігону) – 12, 

нестандартних- 0; 

3. Грунту – 12,  нестандартних – 0; 

Для визначення вмісту гексахлорбензолу за 6 місяців 2017р. досліджено 74 взірці 

питної води з індивідуальних криниць мешканців с. Верхня та Мостище. У всіх досліджених 

взірцях гексахлорбензолу у питній воді не виявлено. 
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