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<<Гiгiенiчна оцiнка забруднення атмосферного повiтря теплоенергетичними
об'ектамиDt що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата

медичних наук за спецiальнiстю 14.02.01- гiгiсна та професiйна патологiя

Акryальнiсть теми дисертацiйноТ роботи. Забруднення атмосферного

повiтря € потужним i постiйним чинником впливу техносфери на органiзм

людини. Тепловi електростанцii (ТЕС), якi працюють на вугiллi, з€lлишаються

основними стацiонарними забруднювачами атмосферного повiтря в YKpaiHi.

Загалом, викиди вiд роботи ТЕС складають близько 4| % вiд усiсi кiлькостi пилу

недиференцiйованого за скJIадом (пил Н!ЗС),62% - сiрки дiоксиду, З2о/о -
оксидiв €Iзоту, що надходять в атмосферу, внаслiдок господарськоi дiяльностi

людини та вiд чотиръох до 40 разiв перевищують стандарти еС. Не дивлячись на

Те, Що з сiчня 2018 року в YKpaiHi почав дiяти Нацiональний план зi скорочення

викидiв вiд великих сп€tпювulльних установок (НПСВ), який передбачас

поступову модернiзацiю або виведення з експлуатацiТ енергоблокiв ТЕС i
тегIлоелектроцентралей (ТЕЦ), його виконання не вiдбуваеться у повному обсязi

в погодженi строки. Це насамперед пов'язано з вiдсутнiстю механiзмiв реалiзацiТ

та фiнансування НПСВ. Отже, найближчим часом не варто сподiватися на

ЗначНе Зниження забруднення атмосферного повiтря продуктами згоряння

органiчного паJIива, насамперед вугiлля. Тому, акту€Lльними з€шишаються

проблеми щодо охорони здоров'я населення, яке проживас на територiях зон

впливу твердоп€Lпивних ТЕО.

Прiоритетними забруднюючими речовинами (ЗР), що утворюються ТЕО

при спЕtIIюваннi викопного пaIлива та можуть пошкоджувати здоров'я населення

€ оксиди €lзоту, сiрки дiоксид, пил НДЗС та тверлi частки пилу рiзного
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аеродинамiчного лiаметру (менше 10 мкм - PMto, менше 2,5 мкм - PMz.s).

Водночас, слiд зазначити, що в YKpaTHi PMz.s та РМ16 досi не входять до перелiку

ЗР, якi характеризують токсичнiсть викидiв вiд теIIлоенергетичних об'ектiв.

Заразом оксиди €lзоту, оксид вуглецю та леткi органiчнi споJý/ки, Iцо надходять

до атмосферного повiтря вiд вугiльних електростанцiй, вiдносяться до

прекурсорiв приземного озону, який с небезпечним для здоров'я людини.

З огляду на те, що сучасний iнженерно-технiчний piBeHb розвитку

теплоенергетики не дозволяс забезпечити суттеве зниження викидiв ЗР в

атмосферне повiтря, на державному piBHi не проводиться монiторинг РМ16,

PI\Дz.s Та оЗону, виникае необхiднiсть у вивченнi особливостеЙ формування

забрулнення атмосферного повiтря в зонах впливу ТЕО (насамперед РМ19, PMz,s

та озоном), кiлькiснiЙ оцiнцi Його впливу на здоров'я населення, а також

застосуваннi iнтегральних показникiв визначення якостi повiтря з метою

оперативного iнформування населення щодо ризикiв для здоров'я пов'язаних з

шкiдливими рiвнями ЗР.

Враховуючи вищенаведене, слiд зазначити, що мета дисертацiйноТ роботи

- (удосконапення методiв гiгiснiчноТ оцiнки забрулнення атмосферного повiтря

теплоенергетичними об'ектами>>, с акту€lльною, а запланованиЙ перелiк

дослiджень с достатнiм для розкриття теми роботи.

.Щисертацiйна робота Т.П. Мареп,гухи виконана в рамках науково-

дослiдних робiт Щержавноi уст€lнови <Iнстиryг |ромадського здоров'я

iM. О.М. Марзеева Нацiона.пьноТ академii медишIlD( наук YKpa'rrrи>: <ВдоскоЕ€Lпення

наукових пiдходiв до гiгiенiчнот отtiнки дiяльностi теплоенергетичних об'сктiв>>,

2015-2017 рр. (J\Ъ держреестрацii 0115U0O0ба8); <Наукове обгрунryвання

критерiТв оцiнки небезпеки, обумовленоi забрулненням атмосферного повiтря

речовинами у виглядi твердих суспендованих частинок, вiдповiдно до вимог

еС), 2018-2020 рр. (Nч держреестрацii 0118U003709).
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Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у лисертацiТ

,Щисертацiйна робота Т.П. Маремгутrи виконана на сучасному науково-

методичному piBHi та rрунтуеться на аналiзi достатнього за обсягом матерiалу.

Вона присвячена удоскон€Lленню методiв гiгiснiчноi оцiнки забруднення

атмосф ерного повiтря теплоенергетичними об' ектами.

Щисертанткою проведено комплекснi дослiдження з використанням

сучасних методiв: бiблiографiчний метод аналiзу науковоТ та нормативно-

методичноТ iнформацii; фiзико-хiмiчнi методи; методи математичного

моделювання (Aermod View, лiцензiя ISCAY0O02896; AirQ+, версiя 2.0); методи

мiжнародноi iнтегра-пьноi оцiнки якостi атмосферного повiтря (AQI); оцiнка

ризику для здоров'я населення; статистичнi методи з використанням

стандартних пакетiв програм для опрацювання даних (StatSoft STATISTICA

10.0 portable, Microsoft@ Ехсе1 2019). Використанi методи аналiзу € досить

вибiрковими, чутливими, iнформативними та вiдповiдають поставленiй MeTi та

завданням дослiдження. Об'см наукових дослiджень та кiлькiсть критично

розглянутих науково-технiчних документiв i стандартiв, прийнятих у KpaiHax

еС, CIIIA щодо аналiзу сучасного стану проблеми забрулнення атмосферного

повiтря теплоенергетичними об'ектами, е цiлком достатнiм, а наведенi

результати дослiджень с вагомими та значущими.

Одержанi та статистично обробленi резулътати дослiдження не

викJIикають cyMHiBiB щодо ik достовiрностi. HayKoBi положення та висновки,

викладенi в лисертацiТ, обrрунтованi та вiдображаютъ змiст дисертацiйноТ

роботи. Висновки базуються на аналiзi та узагапьненнi наведених у роботi

даних.

Наукова новизна одержаних результатiв.
Окреслена наукова новизна та теоретичне значення результатiв,

отриманих у процесi виконання роботи, не викликають cyMHiBiB. Вперше
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на пiдставi комплексних дослiджень поглиблено розумiння особливостей

формування piBHiB забруднення (зокрема РМ16, PMz.s та озоном) приземного

ШаРУ атмосфери (IIIIIA) в зонах впливу ТЕО, якi працюють на вугiллi; науково

обrрунтовано застосування коригув€tльних коефiцiентiв пiд час розрахункiв

середньодобових концентрацiй PMz.s окремо для оп€tлюв€tльного сезону та

мiжопалювального перiоду на територiях, де наявнi данi щодо забруднення

атмосферного повiтря лише для PMro; вдосконаленi методичнi основи оцiнки

експозицii населення в зонах впливу ТЕО; оцiнено ймовiрнiсть виникнення

додаткових випадкiв смертеЙ вiд захворювань серцево-судинноi, дихальноТ

систем та захворюваностi на хронiчний бронхiт серед дорослого населення, якi

пов'язанi з експозицiсю твердих часток пилу.

Практичне значення одержаних результатiв.
На ocHoBi аналiтичних дослiджень та натурних вимiрюванъ (фiксованих та

iндикативних, проведених з використанням стандартних методiв, якi

вiдповiдають вимогам Постанови КМУ вiд 14.08.2019 р. за J\Ъ 827 та Щирективи

2008/50/еС) улоскон.tлено методичнi пiдходи до гiгiснiчноi оцiнки забрулнення

атмосферного повiтря викидами ТЕО; проведено кiлькiсну оцiнку впливу ТЕО,

Що працЮють на вугiллi, на здоров'я населення з використанням европеЙського

програмного комплексу AirQ+.

За участю авторки пiдготовлено iнформацiйний лист кВикористання

оцiнки ризику для здоров'я населення при розробцi технологiчних нормативiв

допустимих викидiв> (Jt334-2015) та патент на корисну модель <Спосiб

визначення розповсюдження забрулнюючих речовин в атмосферному повiтрi>

(NчlЗ1880-2018), якi впроваджено в навчальний процес кафедри загальноi

гiгiсни ,Щнiпропетровсъкоi державноТ медичноi академiТ, кафедри гiгiени та

екологiI J\Ъ 4 Нацiон€tльного медичного унiверситету iMeHi О.О. Богомольця та у
практичну дiяльнiсть ЩУ кЗапорiзький обласний лабораторний центр

МОЗ Украiни>, ТОВ <Щентр екологii та розвитку нових технологiй>>,
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ПНВП <ЕКОлогiя)) та ТОВ кЕкологiчний центр поводження з небезпечними

ВiДХОДами та промисловоТ технологiЬ>, що пiдтверлжено вiдповiдними актами

ВПРОВаДження, наданими у 20|8-2020 роках. Матерiали, отриманi в дисертацiТ,

ВИКОРИСТаНi пРи розробui патенту на корисну модель <Спосiб визначення рiвня
ЗабРУднення атмосферного повiтря зваженими твердими частинками

недиференцiйованими за скJIадом (TSP)) (Nч u 2019l 1494 вtд28.11.2019 р.).

Апробацiя результатiв дисертацii'.

Апробацiя дисертацiйноi роботи здiйснюв€шась протягом всього перiоду

НаУКОВИх ДослiДжень. OcHoBHi положення дисертацiЙноТ роботи були висвiтленi

на: XXI МiжнароднiЙ науково-практичнiй конференцii кКАЗАНТИП-ЭКО-20 1 3.

Инновационные пути решения актуaпьных проблем базовьгх отраслей,

ЭКОЛоГии, энерго- и ресурсосбережения> (II]олкiне, 201З), Мiжнароднiй

НаУКОВО-ПРаКТичнiЙ конференцii присвяченiЙ BcecBiTHboMy дню здоров'я (КиТв,

201З), НаУКОВо-практичних конференцiях кАктуальнi питання громадського

ЗдОров'я та екологiчноТ безпеки УкраiЪи (Марзесвськi читання)> (КиiЪ, 2015,

2016, 2019), 6-й ВсеукраiЪськiй конференцii (GEO-UA) (КиiЪ, 2018),

мiжнароднiЙ конференuiI <The International Society of Ехроsurе Science> (ISES)

(Каунас,2019).

ВИповiднiсть дисертацiТ профiлю спецiалiзованоТ вченоТ ради.
Мета дисертацiйноi роботи, завдання, методи дослiдження, ocHoBHi

РеЗУЛЬТаТи, ikнiЙ аналiз i узагальнення, висновки дисертацiйноi роботи
Т.П. МаРеМУХи <Гiгiенiчна оцiнка забруднення атмосферного повiтря

теплоенергетичними об'сктами)), вiдповiдають спецiальностi |4.02.0| - <гiгiена

та професiЙна патологiя> та профiлю спецiалiзованоi вченоi ради Д 26.604.0\

при ЩУ кIнститут громадського здоров'я iMeHi О.М. Марзсева НАМН Украiни>.

Аналiз дисертацii та авторефераry

,,Щисертацiя мас анотацiю украiЪською та англiйською мовами,

СКлаДаетЬся зi вступу, шести роздiлiв фезультати власних дослiджень, ix аналiз
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Та УЗагаЛЬнення), висновкiв, списку використаних джерел, що мiстить 301

лiтераryрне посилання (|97 - кирилицею, 104 - латиницею). Робоry викJIадено

на204 cTopiHKax (обсяг основного тексту становить I57 cTopiHoK), вона мiстить

42 рисунки, 30 таблиць,4 додатки.

У Всryпi дисертанткою переконливо аргументовано aкTyutлbнicTb роботи,

вказано iT зв'язок з науковими rrрограмами та темами, що розроблялися в

!У <Iнститут громадського здоров'я iM. О.М. Марзеева НАМН УкраiЪи>,

сформульована мета роботи та завдання для iT досягнення. Наведено об'екти i
ПРеДМеТи дослiдження, зазначена наукова новизна i практичне значення

ОДеРЖаних результатiв. Подано особистиЙ внесок здобувача в визначеннi

aKTy€LлbHocTi проблеми, проведеннi аналiтичного огляду iнформацiйних джерел,

обГрунтуваннi методiв та обсягу дослiджень, проведеннi самих дослiджень,

обробцi, аналiзi та узаг€Lльненнi резулътатiв тощо.

в роздiлi <огляд лiтератури> подано аналiз даних лiтератури Iцодо

Загальних тенденцiй свiтового споживання первинних енергетичних pecypciB та

вiДповiдностi вiтчизняного законодавства вимогам еС у ceKTopi енергетичноТ

полiтики та охорони атмосферного повiтря. Особливу увагу дисертантка

придiлила аналiзу впливу забруднення атмосферного повiтря на здоров'я

наСелення, обумовленого дiяльнiстю ТЕО, та сучасних мiжнародних

методичних пiдходiв до оцiнки якостi повiтря та його впливу на здоров'я.

Встановлено, що забруднення атмосферного повiтря, пов'язане зi спалюванням

ВикоПного п€Lлива, е головним фактором захворюваностi та cMepTнocTi в усьому
cBiTi. Роздiл побудований логiчно i базуеться на аналiзi сучасних вiтчизняних та

мiжнародних iнформацiйнrх джерел. Щисертантка продемонструвала глибоке

Знання проблеми, а промiжнi висновки в кiнцi роздiлу rрунтуються на аналiзi

наведених публiкацiЙ. Огляд лiтератури дозволив сформулювати мету i

завдання дисертацiйноi роботи, вибрати методи, розробити схему й

обгрунтувати перелiк i обсяг дослiджень.
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у другому роздiлi авторка визнача€ програму дослiджень, характеризу€

використанi у роботi матерiали та методи дослiдження, що охоплюють Bci

РОЗДiЛИ ДИСертацiЙноi роботи та за змiстом i кiлькiстю вiдповiдають масштабам

ЗаВДаНЪ Роботи. Звертае на себе увагу проведений аналiз науковоi та

НОРМаТИВНО-МеТОДичноТ iнформацiТ, за допомогою якого визначено проблемнi

ПИТаННЯ. ПОЗитивноТ оцiнки заслуговус те, що для кiлькiсних оцiнок частки

СМеРТеЙ (вiд раку легень, хронiчного обструктивного захворювання легень,

iшемiчноi хвороби серця, iнсульту) та випадкiв захворюваностi на хронiчний

бРОнхiт серед дорослих, якi пов'язанi з трив€Lлою експозицiсю твердих часток

ПИЛУ В М. КиiЪ та КиiЪськiй областi, вперше в УкраiЪi використано програмний

комплекс AirQ +, розроблений регiональним бюро ВооЗ. Щля характеристики

ЯКОСТi атмосферного повiтря було розраховано iндекс якостi повiтря (AQI) з
Використанням методологiТ запропонованоi Агентством CIIIA з охорони

ДОВКiЛЛЯ (ЕРА AQI) та европейським агентством з навколишнього середовища

(EU AQI) на пiдставi даних спостережень концентрацiй PMro, PMz.s та озону.

ОПИСаНi в роздiлi об'скти i методи дослiджень адекватнi MeTi та завданням

роботи.

РОЗДiл 3 присвячений вивченню забруднення атмосферного повiтря

ТРИПiЛЬСЬкоЮ ТЕС та подано у двох пiдроздiлах. В першому пiдроздiлi; на

ПiДСтавi Проведення натурних дослiдженьj визначено особливостi формування

забруцнення атмосферного повiтря дiоксидом азоту, дiоксидом сiрки, оксидом

ВУглецЮ, оЗоном, пилом НДЗС, PMro та РМ2.5 в зонах впливу пiдприемства. В

ДРУГОМУ пiдроздiлi, за допомогою моделювання усереднених 1-годинних,

добових та рiчних концентрацiй азоту дiоксиду, оксиду вуглецю, сiрки

дiоксиду, пилу нДЗС, PMro та РМ2.5 в ПША (в зонi впливу радiусом до 10 км вiд

ДЖеРеЛа ЗабРУднення пiдприемства), оцiнено експозицiю та вiдповiднi ризики

ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НаСелення вiд забруднення атмосферного повiтря ТЕС, що працю€

На ВУГiллi. За даними моделювання встановлено максимzшьне перевищення
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нормативних piBHiB забруднення атмосферного повiтря (обумовлене впливом

золовiдвалу) на вiдстанях 2-4 км вiд джерела викиду ТЕС для пилу Н!ЗС - до

15 разiв (Гл(".р); PMro - до 18 разiв (24-годинна концентрацiя, !иректива
2008/50/еС)та PM2.s - до 23 разiв(24-годинна концентрацiя, ВООЗ).

ТаКим Чином, посднання натурних вимiрювань з моделюванням

РОЗСiЮвання ЗР дозволяс розширити можJIивостi гiгiенiчноТ оцiнки забруднення

аТМОСферноГо повiтря та визначити оптимальнi контрольнi точки для

IIОД€tЛЬших оцiнок iнгаляцiЙного впливу на здоров'я ексцонованого населення.

РОЗдiл четвертий був lrрисвячений вивченню особливостей забруднення

аТМОСфеРНОГО ПОвiтря PMlo, PMz.s та озоном у м. КиiЪ в зонi впливу ЩарницькоТ

ТЕЦ-4 ТОВ (СВРО-РЕКОНСТРУКЦUI). Визначено, що середньорiчнi

концентрацiТ твердих часток пилу (РМ,о - 33,0 мкг/м3, PMz.s - 2I,0 мкг/м3) не

ПеРеВИЩУВ€LJIи граничнi значення, вказанi в Щирективi 2008/50/еС, аJIе

обумовлюв€lJIи небезпечний piBeHb, згiдно з рекомендацiями ВООЗ. Водночас

кiлькiсть днiв з перевиrIIенням середньодобовоТ концентрацii протягом року
СТаНОВИЛа ДЛЯ PMro - 54 днi, Рi\ф.s - 95 днiв (з них 79 днiв в опапювальний

перiод), а максимальнi концентрацii перевищув€Lли граничнi значення для PMlg

у 2,4 раза. Середri концентрацii РМ2 5, що визнач€шися протягом жовтня-березнlI

(Опалювального перiощr) в середньому в |,4 рази перевищуваJIи величини

отриманi у KBiTHi-BepecHi та знаходилися вiдповiдно на piBHi 25,0 мкг/м3 (медiана

- 2З,З мг/мЗ) та \7,1 мкг/мЗ (медiана - 15,6 мг/мЗ), що вкzlзуе на с},тгсвий внесок

ТЕО У piBeHb забруднення атмосферного повiтря PMz.s, а також про пiдвищення

небезпеки для здоров'я населення вiд ix впливу в оп€Lпювальний перiод

ОЦiнено та розраховано спiввiдношення РМ2.5ДМtо но piBHi значень: 0,65

- СереДНЬорiчне; 0,75 - в оп€Lлювальний сезон; 0,57 - в мiжопалювальний перiод

ОПzlЛЮВ€tЛЬниЙ перiод. Особливоi уваги заслугову€ наукове обгрунryвання

ЗасТосування коригувzlльних коефiцiентiв при розрахунках середньодобових

КОНЦеНТРаЦiЙ РМ2.5 на ocHoBi лiнiЙноТ регресiТ (окремо для оп.ulюв€lльного
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ПеРiОДУ та мiжопалюв€Lльного сезону) на територiях, де наявнi данi щодо

ЗабРУднення аТмосферного повiтря лише для РМ16. Показано, що використання

КОРИГУВЕtПЬНих коефiцiснтiв пiдвищуе точнiсть збiгiв розрахованих та

Заресстрованих концентрацiй та дозволяс скоротити невизначенiсть пiд час

оцiнювання експозицii.

У п'ятому роздiлi Маремуха Т.П. наводить результати дослiдження, якi

СТОСУВrtlтись оцiнки якостi атмосферного повiтря та кiлькiсноi оцiнки впливу

ВИКИДiв ТЕО на здоров'я населення. На пiдставi отриманих даних щодо

МОДелюВання усереднених концентрацiй ЗР у приземного шару атмосфери вiд

СтацiОнарних джерел викидiв Трипiльськоi ТЕС виявлено перевищення

неканцерогенного ризику для пилу НДЗС та PMlg у м. УкраiЪка та с. Таценки.

Розраховано piBHi iндивiдуального ризикУ cMepTi для PMro, якi

характеризувалися як допустимi для професiйних контингентiв та недопустимi

для населення.

Необхiдно вiдмiтити, що дисертантка отрим€Lltа об'сктивнi та достатньо

ВагОмi реЗУльтати цIя висновку про те, що ймовiрнiсть виникнення додаткових

випадкiв смертеЙ вiд захворювань серцево-судинноТ та дих€Lпьноi систем, а

також Захворюваностi на хронiчний бронхiт серед дорослого населення, що

пов'яЗана з експозицiею твердих часток пилу. Застосування програмного

коМПлекс} AirQ+ дозволило встановити, що зменшення концентрацiй РМ2.5 що

референтного значення l0 мкг/м3 та РМ16 до 20 мкг/м3, рекомендованого ВООЗ,

У М. КиТв та КиТвськiй областi, могло б у середньому знизити кiлькiсть

додаткових смертей серед дорослого експонованого населення вiд: хронiчного

обструктивного захворювання легень на 8,8 % (5 випадкiв) та 6,4 % (7

випадкiв); раку легенъ - 9,2 % (59 випадкiв) та 6,6 % (З9 випадкiв); iшемiчноТ

хвороби серця - 4,9 % (754 випадки) та З,7 % (5З1 випадок); iнсульry - 4,4 Yо

(150 випадкiв) та З,4 Уо (70 випадкiв); а також пок€lзникiв захворюваностi на

хронiчниЙ бронхiт у дорослих на 1З,9 Уо (776 випадкiв) та 8,З О^ (196 випадкiв).
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АВТОРКОю Дисертацii, з метою iнформування населення щодо можливих

ЗаГРОЗ для Його здоров'я внаслiдок забруднення атмосферного повiтря, було

проВеДено розрахунок та аналiз iндексу якостi повiтря, вiдповiдно до

МiЖнарОдних вимог. Проведенi дослiдження пок€lз€Lли, що бiлъш прийнятною

МеТОДОлОгiсю роЗрахунку iндексу якостi повiтря в YKpaiHi с методологiя

ЗаПРОПОнОВана европеЙським агентством з навколишнього середовиIца.

Виявлено, що влiтку шкiдливий вплив атмосферного повiтря був зумовлений

ВИСОКиМи рiвнями озону, а протягом оп€tлювallrьного сезону - концентрацiями

PIVIz.s. Отриманi результати ще раз доводять те, що ТЕО е основними

стацiонарними забрулнювачами повiтря PMz.s в оп€UIювальниЙ перiод.

У шостому роздiлi авторкою запропоновано €tпгоритм кiлькiсноi оцiнки

ВплиВУ на Здоров'я населення атмосферного повiтря забрудненого ТЕО, який

ПеРедбачае Використання фiксованих та iндикативних вимiрювань,

ЗМОДеЛЬОВаних сценарiiЪ забруднення, Ймовiрнiсну оцiнку впливу та його

наслiдкiв для здоров'я населення, що дозволить врахувати специфiку

фУнкцiонування ТЕО як джерела забруднення атмосферного повiтря. Його

ВпроВаДЖення на державному piBHi може бути основою для визначення

Управлiнських заходiв, необхiдних для розробки та здiйснення медико-

екологiчних програм щодо зниження iнгаляцiйних ризикiв для здоров'я

експонованого населення, що прожива€ в зонах вrтливу ТЕО.

Yci зазначенi роздiли написанi на достатньо високому piBHi за стилем

ВикJIаДанНя MaTepi-y, наведеними iлюстрацiями, графiчними зображеннями

процесiв та групуванням цифрового матерiалу у таблицях. Висновки витiкаютъ

iз дослiджень, проведених дисертанткою.

Автореферат дисертацiйноТ роботи Т.П" Маремухи написаний до iснуючих

ВиМог i повнiстю вiдповiдае змiсту та cTpyкrypi дисертацii, дае чiтке уявлення

про проведенi HayKoBi дослiдження i отриманi результати.
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ПОВНОТа ВиКЛаду результатiв дослiдження в опублiкованих працях.

За Матерiалами дисертацiТ опублiковано 15 наукових праць, серед них: 6

статеЙ, з них 3 - у наукових фахових виданнях УкраiЪи, 1 - у перiодичному

НаУКОВОМУ ВИДаннi iншоi держави, 2 - в iнших виданнях та 7 тез доповiдей на

ВiТЧИЗняних та мiжнародних конференцiях. Отримано 1 патент на корисну

МОДеЛЬ Та ВИДаНО 1 iнформацiЙниЙ лист. ПублiкацiТ виконано у cпiBaBTopcTBi.

Одержанi результати ft ocHoBHi HayKoBi положення, що викладенi в

опублiкованих працях i авторефератi' iдентичнi тим, якi наведенi у дисертацiтта

вiдповiдають сучасним вимогам. Конфлiкт iHTepeciB вiдсутнiй.

Принципових зауважень до дисертацiйноi роботи немас.

ПОЗитивно оцiнюючи дисертацiйну робоry Марепгухи Тетяни Петрiвни,

ВВаЖаЮ За необхiдне зупинитися на наступних питаннях, якi потребують

пояснення:

l. У ДИСертацiйнiй роботi Ви поедн€Lпи використання методiв

МатеМатичного моделювання та натурних вимiрювань концентрацiй

ЗабрУлнюючих речовин у приземноIчry шарi атмосфери. Скажiть будu ласка, на

ВаШУ ДУМкУ, яким методам необхiдно надавати перевагу для проведення бiльш

ТОЧНих кiлькiсних оцiнок впливу забруднення повiтря на здоров'я населення?

2. Якi iснують ocHoBHi вимоги та перешкоди для забезпечення

МОНiТОРИНГУ PMto, РМ2 5? Чи плануеться iмплементацiя основних засад ix
монiторингу, вiдповiдно до вимог Щирективи 2008i5OlCC, рекомендацiй ВООЗ

та Постанови КМУ J\Ъ 827?

З. На сьогоднi в YKpaTHi вiдсутнi данi rцодо гiгiснiчних нормативiв

якостi атмосферного повiтря для фракцiй тверлих часток пилу менше 10 MiKpoH

(РМ). Яким чином можна використати данi, отриманi в роботi для

обгрунryвання гiгiенiчних нормативiв РМ19, РМ2.5?
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Висновок

Щисертацiйна робота Маремухи Тетяни Петрiвни кГiгiенiчна оцiнка
ЗабРУднення атмосферного повiтря теплоенергетичними об'ектами>>

ПРеДСТаВЛеНа на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, е

СамостiЙним, комплексним, виконаним на сучасному науково-методичному
piBHi, закiнченим науковим дослiдженням в якому мiстяться HoBi науково
обГрунтованi результати дослiджень щодо удоскон€Lltення методiв гiгiснiчноI
оцiнки забруднення атмосферного повiтря теплоенергетичними об' ектами.

За свосю актуЕtпьнiстю, методичним piBHeM, науковою новизною та
практиЧним значенням одержаних результатiв, повнотою викJIадення матерiалiв

У ОгryблiкоВаних працях, а також piBHeM впровадження дисертацiйна робота
МаремУхи Тетяни Петрiвни повнiстю вiдповiдас вимогам пунктiв 9 та 11

кПорядку присудження Irаукових праць)), затвердженого Постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи Ns 567 вiд 24.07.13 року зi змiнами, внесеними згiдно з

Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни J\Ъ 65б вiд 19.08.15 року, а iT авторка

заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за
спецiальнiстю 14.02.0| - гiгiена та професiйна патологiя (медичнi науки).

Щиректор Iнстиryry гiгiени та
екологiТ Нацiонального медичного
унiверситету iM. О.О. Богомольця
МОЗ Украiнио
доктор медичних наук, професор С.Т. Омельчук
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