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Вінниччина характеризується, в цілому, як порівняно благополучний регіон із
значно меншим, ніж в промислових областях, рівнем забруднення атмосферного
повітря. Понад 50% викидів в атмосферне повітря (від їх загальної кількості) на
території області - це викиди автотранспорту, ще близько 35% – викиди
Ладижинської ТЕС та понад 3% – викиди магістральних газопроводів. Викиди
усіх інших підприємств області становлять близько 10%. Стан атмосферного
повітря за останні роки практично не змінювався. За даними обласної санітарноепідеміологічної станції із загальної кількості відібраних проб 8,6% – з
перевищенням гранично допустимої концентрації (ГДК). Найвищий відсоток
проб з перевищенням ГДК зареєстровано в Вінницькому, Гайсинському, МогилівПодільському,
Теплицькому,
Тульчинському,
Тиврівському
районах.
Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря області в 20014р.
становила 180,4 тис. т, з них від стаціонарних джерел та автотранспорту
відповідно 107,4 тис. т і 70,8 тис. т. Кількість викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря на 1 км становила 6,8 тис. т (2014р.). Основними шкідливими
речовинами, що надходять у повітря, є вуглекислий газ, окисли сірки і азоту, окис
вуглецю, вуглеводень. Основними забруднювачами повітряного басейну
залишаються підприємства, основними видами економічної діяльності яких є :
виробництво тепло - та електроенергії, транспорт, переробна промисловість. Доля
викидів Ладижинської ТЕС складає 76, 9%, цукрових заводів області – 5, 16%.
За статистичними даними кількість автомобільного транспорту в області
становила у 2014р. 275,7 тис. одиниць.
Одним з методів зниження темпів забруднення атмосфери – це очистка
палива, а зокрема бензину від шкідливих домішок, таких як свинець. Щоб
зменшити викиди в атмосферу у розвинених країнах повсякчасно встановлюються
системи контролю викидів продуктів згорання, не дивлячись на велику вартість
таких систем. Посилюється контроль над вмістом вихлопних газів, за
перевищення норм накладається штраф. Введення технології десульфуризації
димового газу на ТЕС , які працюють на вугіллі, дозволяють значно скоротити
вміст двоокису сірки у димі. Установка каталітичних нейтралізаторів на
бензинових автомобільних двигунах дозволить зменшити об’єми викидів у
атмосферу оксидів азоту, угарного газу та вуглеводнів більш ніж на 75 %.
Необхідність залучати у виробництво більш ефективних і екологічно безпечних
технологій визнають зараз у всьому світі. Важливо також вдосконалювати
конструкцію автомобільних двигунів і скорочувати число особистого транспорту
на дорогах.

