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міжнародних стандартів і норм екологізації господарської діяльності портово-
промислових зон. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 
Антипенко М. В., студентка 3курсу медичного факультету 
Волкова Ю.В., асистент каф. загальної гігієни та екології 

Запорізький державний медичний університет, Україна 
 

Право на життя в екологічно чистому й безпечному для здоров'я середовищі – 
одне з найважливіших прав людини.  

Зараз в усьому світі, в першу чергу в економічно розвинених країнах, дедалі 
загострюються проблеми, пов'язані саме зі станом навколишнього середовища. 

Провідним фактором порушення екологічної рівноваги в біосфері є 
забруднення навколишнього середовища хімічними речовинами. Як відомо, 
різноманітні хімічні речовини використовуються сьогодні практично у всіх галузях 
промисловості, у сільському господарстві, а також широко застосовуються в побуті. 
Також щороку синтезуються сотні нових хімічних сполук та сумішей, що зумовлює 
зростання забруднення хімічними речовинами природного навколишнього 
середовища [1].  

Запорізька область входить в п’ятірку найбільш техногенно-навантажених 
регіонів України, має один з найбільших рівнів забруднення атмосферного повітря 
[2]. 

Основні чинники, які визначають особливості екологічних проблем та 
геоекосистеми Запорізького регіону, це- надзвичайно вигідне географічне 
положення та забезпеченість водними та енергетичними ресурсами, що спричинило 
бурхливі темпи росту виробничого потенціалу та населення. Перенасичення 
території екологонебезпечними галузями, недостатній розвиток соціальних та 
екологічних програм сприяють зменшенню можливості самовідновлення 
компонентів природного середовища.  

Екологічна ситуація в Запорізькій області впродовж багатьох років 
залишається напруженою. За даними Державної служби статистики України 
Запорізька область за обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел забруднення займає четверте місце (після 
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Донецької, Дніпропетровської та Луганської областей), складаючи 5,7% загального 
обсягу викидів забруднень України. Частка обсягів викидів забруднюючих речовин 
та парникових газів (без вуглецю діоксиду) від пересувних джерел забруднення по 
Запорізькому регіону становила 4,4% загальнодержавного показника (дев’яте місце 
після м.Києва, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Одеської, Харківської, 
Львівської та Полтавської областей). Крім того, за обсягами викидів у атмосферне 
повітря вуглецю діоксиду від стаціонарних джерел забруднення область посідає 
четверте місце після Донецької, Дніпропетровської та Луганської областей. За 
обсягами скидання забруднених стічних вод у природні поверхневі водні об’єкти 
регіон займає сьоме місце по Україні (після Донецької, Дніпропетровської областей, 
м.Києва, Луганської області, Автономної Республіки Крим та Одеської області); за 
наявністю відходів І–ІV класів небезпеки на кінець 2013р. у спеціально відведених 
місцях чи об’єктах та на території підприємств – шосте місце в Україні, складаючи 
1,0% загального обсягу накопичених відходів[3]. 

Загальні обсяги викидів в атмосферне повітря Запорізької області за 2013р., 
згідно даних Запорізького обласного управління статистики, від усіх джерел 
забруднення (стаціонарних, пересувних та виробничої техніки), склали 353,0 тис.т, 
що на 37,0 тис.т. (11,7%) більше ніж у 2012р.  

Основний внесок в забруднення атмосферного повітрязабеспечують 
стаціонарні (60% загального обсягу викидів) і пересувні (30%) джерела 
забруднення. 

Із року в рік основна частина забруднень (94%) потрапляє в атмосферу від 
підприємств міст Запоріжжя та Енергодар. 

Загалом стаціонарними джерелами забруднення у 2013р. було викинуто в 
атмосферне повітря області 245,9 тис.т забруднюючих речовин, що на 38,3 тис.т, 
(18,5%) більше, ніж у 2012р., при цьому щільність викидів на квадратний кілометр 
території становила 9047 кг. 

У середньому по області одним підприємством було викинуто 961 т 
забруднюючих речовин, що на 24,5% більше порівняно з попереднім роком (772 т).  

Збільшення загальних обсягів викидів забруднюючих речовин у порівнянні з 
попереднім роком відбувалося у м. Енергодар (на 37,3 тис.тонн, або на 25%), у м. 
Запоріжжі (0,8 тис.тонн, або на 0,57%) та у Веселівському районі (на 0,1тис.тонн, 
або на 6,3 %).Зменшився цей показник у місті Мелітополь та у Вільнянському 
районі  на 0,3тис.тон, у містах Бердянськ, Токмак та у Бердянському, 
Василівському, Запорізькому, Кам'янсько-Дніпровському, Куйбишевському, 
Оріхівському, Пологівському районах в середньому на 0,1 тис.тон. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин у розрахунку на душу населення в 
Запорізькій області у 2013 році в порівняні з 2012 роком зросли на 22 кг і склали 
138,1 кг. Проти минулого року зміни цього показника в розрізі 25 адміністративно-
територіальних одиниць області наступні: по 16 зазначений показник знизився, а по 
5 збільшився, по 4 залишився незмінним. Найбільший він в м.Енергодар – 2664,1 кг 
та в м.Запоріжжі - 122,4кг. 

Значна питома вага в загальному показнику викидів забруднюючих речовин в 
області від стаціонарних джерел забруднення, як і у попередніх роках, припадала на 
енергетичні комплекси міста Енергодар (59,2%, або 145,5 тис.т) та металургійні 
підприємства міста Запоріжжя (38,2%, або 94,1 тис.т). 

У структурі викидівнайбільшу питому вагу (без вуглецю діоксиду) мали: 
діоксид та інші сполуки сірки (45,7%), оксид вуглецю (29,1%), сполуки азоту 
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(16,6%) та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (6,5%) проти 
відповідних 40,3%, 33,4%, 15,1% та 8,3% за 2012р.  

Слід зазначити, що в цих викидах також були присутні аерозолі важких 
металів (Mn, Cr, In, Cu, Fe), які також спричиняють ризики для здоров’я населення. 

Крім того, в 2013р. від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне повітря 
області було викинуто 13,3 млн.т вуглецю діоксиду (на 5,5%, або на 0,7 млн.т 
більше, ніж у попередньому році). 

У 2013р. пересувними джерелами забруднення та виробничою технікою було 
викинуто в атмосферне повітря області 107,1 тис.т забруднюючих речовин проти 
108,4 тис.т – за попередній рік, що на 1,2%, або на 1,3 тис.т менше.  

В структурі цих викидіврозподіл був наступний: викиди від автомобілів, які 
знаходилися в приватній власності населеннястановили 71,15% (76,2 тис.т),від 
автотранспорту суб’єктів господарської діяльності – 20,45% (21,9 тис.т), викиди від 
залізничного, водного та авіаційного транспорту (з урахуванням викидів від 
виробничої техніки) – 8,4% (9,0 тис.т). 

Протягом 2013 року на території області внаслідок виробничої діяльності 610 
підприємств та організацій утворилось 4594,9 тис.т відходівI–IV класів небезпеки, 
що на 24,9% менше порівняно з 2012р.Від економічної діяльності підприємств та 
організацій, які отримали дозволи на утворення відходів, – 4243,4 тис.т (на 26,2% 
менше), у домогосподарствах – 351,5 тис.т (на 4,6% менше).  

Із загального обсягу утворених відходів290,2 тстановили відходи І класу 
небезпеки, 626,9 т– ІІ класу небезпеки,18,8 тис.т – ІІІ класу небезпеки,4575,2 тис.т- 
ІV класу небезпеки. Таким чином, за рік на підприємствах області утворилось 19,7 
тис.т особливо небезпечих для навколишнього середовища відходів(I–III класів 
небезпеки), що на 21,2% менше, ніж у 2012р. (25,0 тис.т).  

Значна кількість відходів I–III класів небезпеки була утворена внаслідок 
виробничої діяльності на Державному підприємстві “Запорізький титано-магнієвий 
комбінат” (12,3 тис.т, або 62,2% обласного обсягу), ПАТ “Мотор СІЧ” (2,2 тис.т, 
або 11,0%) та ВАТ “Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь” (0,8 тис.т, 
або 4,1%). 

У 2013 році сумарний обсяг відходів, що утворилися у містах Запоріжжя та 
Енергодар, Василівському та Пологівському районах Запорізької області, складає 
94,5% від загального обсягу утворених відходів.  

У 2013 році сумарний обсяг утворення відходів I–III класів небезпеки від 
економічної діяльності підприємств та організацій м. Запоріжжя становить 95,6% 
від загального обсягу таких відходів. 

Порівняно з 2012р. на 20,6% зменшився загальний обсяг утилізації відходів, у 
тому числі відходів I–III класів небезпеки – на 49,0%. 

Частка відходів I–III класів небезпеки, які були утилізовані, оброблені 
(перероблені) та спалені, у загальному обсязі утворених (відходи I–III класів) у 
2013р. склала 52,3% (10,3 тис.т) проти відповідни 80,8% та 20,2 тис.т – у 
попередньому році. Обсяг видалення відходів у спеціально відведені місця чи 
об’єкти порівняно з 2012р. зменшився на 1,6%, у тому числі відходів I–III класів 
небезпеки – на 1,1%. Частка відходів І–IV класів небезпеки, видалених у спеціально 
відведені місця чи об’єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному 
обсязі утворених відходів у 2013р. становила 53,1%, що на 12,6 в.п. більше 
порівняно з 2012р. 



 18 

На кінець 2013р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території 
підприємств області було накопичено 157910,2 тис.т відходів I–IV класів небезпеки. 
У загальній кількості наявних небезпечних відходів 7676,3 тис.т належали до ІІІ 
класу небезпеки, 149,5 т – до ІІ класу, 118,8 т – до І класу небезпеки.  

У цілому по області на кінець 2013р. переважна кількість відходів I–III класів 
небезпеки була зосереджена на таких підприємствах: ПАТ “Запорізький 
виробничий алюмінієвий комбінат” (84,4% обласного обсягу наявних відходів I–III 
класу небезпеки), ПАТ “Запорізький завод феросплавів”(7,1%) та ДП “Запорізький 
титано-магнієвий комбінат” (3,2%). 

Таким чином, екологічна ситуація, яка склалася в Запорізькій області викликає 
занепокоєння та потребує інвентаризації існуючих та формування нових 
екологічних програм у сфері охорони довкілля та їх реалізації. Необхідно 
спрямувати додаткові зусилля на пом'якшення або усунення негативного впливу 
промислового сектора шляхом використання нових "екологічно чистих" та 
енергозберігаючих технологій, замінити фізично та морально застарілого 
устаткування;запровадження системи державного екологічного моніторингу 
найбільш забруднених районів;зміцнення інституційної спроможності органів 
екологічного контролю, районних та місцевих органів влади та громадян. 
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Сегодня экономика Украины имеет все признаки рыночной среды, достигнута 
уравновешенность спроса и предложения на основные товары и услуги с помощью 
ценовых механизмов, в предвиденных границах находятся инфляционные процессы 
и функционирование валютного рынка. 

Реализация права человека на благоприятную для его здоровья и 
благосостояния окружающую среду является главной целью Стратегии устойчивого 
развития в Украине [1]. Украина относится к странам, имеющим существенное 
воздействие на глобальную экологическую ситуацию за счет высокого ресурсо- и 
энергопотребления основными областями хозяйственного комплекса. За последние 
десятилетия произошли структурные деформации народного хозяйства, во время 
которых преимущество предоставлялось развитию сырьевых, наиболее 
экологически опасных отраслей промышленности. 

Нерациональные подходы к организации процесса природопользования в 
Украине привели к тому, что экономика страны имеет один из самых низких в мире 
показателей экологической эффективности, то есть является одной из наиболее 
природоемких. Энергоемкость национального ВВП превышала среднемировое 
значение в 14,31 раз, электроэнергоемкость — в 8,8 раз, водоемкость — в 2,83 раз. 
Получение единицы ВВП в Украине сопровождалось выбросами такого количества 
СО2, которое превышало аналогичный среднемировой показатель в 15,25 раз [2]. 
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