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Донецька область є регіоном з критичним станом навколишнього 

природного середовища. Екологічні проблеми накопичилися у Донецьку 

впродовж тривалого часу, а негативні зміни, що відбулися в навколишньому 

середовищі, наближаються до необоротних.  

 Висока концентрація виробництва у поєднанні з низьким технологічним 

рівнем приводять до утворення і накопичення великих об'ємів промислових 

відходів. Металургійна галузь вважається найбільш вмісною по утворенню 

великотонажних відходів, які займають значні площі під відходи власного 

виробництва [1]. Безпосередніми джерелами негативного впливу на 

навколишнє природне середовище з їх боку є фільтраційні втрати в грунт і 

грунтові води, вторинне запилення, виділення газів, втрати суспензій при 

транспортуванні в шламонакопичувачі, відчуження і забруднення земель, 

трансформація природного ландшафту. Вторинне запилення з поверхні 

шламонакопичувачів і газовиделення викликають забруднення атмосфери і 

грунту навколо них [6]. 

 Основу металургійного комплексу Донецької області складають такі 

великі підприємства, як ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. 

Ілліча», ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат «Азовсталь», ЗАТ 

«Макіївський металургійний завод» ВАТ «Єнакієвський металургійний завод» і 

три заводи Донецька, які по розташуванню і технологічно зв'язані між собою – 

ЗАТ «Донецьксталь-металургійний завод»,  ЗАТ «Мініметалургійний завод 

«Істіл», ВАТ «Донецький металургійний завод». Підприємства цієї галузі 

входять в перелік підприємств – найбільших забруднювачів навколишнього 

природного середовища області. Об'єми розміщення відходів цих підприємств 

наведено в табл. 1 [3]. 



Таблиця 1 – Показники впливу відходів підприємств металургійної 

промисловості області на природне середовище  

 

№ 
пп 

Підприємство 

Розміщення відходів 

тис. т 
%  об`ємів 
відходів 

виробництва 

% об`ємів 
металургійних 

відходів 

1 ВАТ «ММК ім. Ілліча» 2228,474 8,96 44,8 

2 ВАТ «ММК «Азовсталь» 2346,0 9,43 47,15 

3 ЗАТ «Макіївський 
металургійний завод» 

210,828 0,84 4,2 

4 ВАТ «Єнакієвський 
металургійний зовод» 

152,03 0,61 3,05 

5 ЗАТ «Донецьксталь» 28,06 0,11 0,5 

Всього 4965,392 20 100 

 

З табл.1 бачимо, що розміщення більш половини всіх відходів 

металургійного комплексу Донецької області приходиться на ВАТ 

«Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» та ВАТ «Маріупольський 

металургійний комбінат «Азовсталь». 

Основними джерелами всіх забруднень являються розташовані в 

акваторії Азовського моря 3 великих накопичувача промислових відходів 

комбінату «Азовсталі», полігон для складування відходів, площею 70 га, 

золонакопичувач заводської ТЕЦ площею 53,5 га і загальнозаводський  

шламонакопичувач площею 56 га [6]. Одним з екологічно небезпечних об’єктів 

міста Донецьк є Полежаковські відвали, власником яких є ЗАТ 

«Донецьксталь»-металургійний завод». На Полежаковськіх відвалах складують 

свої відходи ВАТ «Донецький металургійний завод», ЗАТ «Донецьксталь»-

металургійний завод», ЗАТ «Металургійній завод «Істіл»,  ЗАТ «ЦНІІ втормет» 

та ТОВ «Калтоп». У теперешній час на відвалах знаходиться біля   6 млн. м3 

шлаків, щороку  на відвали вивозиться від 300 до 500 тис. т промислових 

відходів. Площа під Полежаковськими відвалами та шламонакопичувачем ДМЗ 

складає 88 га. Подальше складування відходів на відвалах проблематично, 



оскільки погіршується екологічна обстановка навколо них і зменшується 

корисна площа під складування [5]. 

Однією з основних невирішених проблем залишається організація 

навколо підприємств металургії нормативних санітарно-захисних зон, де 

реєструються найбільш високі рівні забруднення атмосфери, які перевищують 

середнєміські у 2-3 рази. На  території санітарно-захисних зон металургійних 

підприємств проживає більше 70 тис. людей  зокрема в м. Донецьку – 12 тис., 

м. Макіївці – 21 тис., щорічно  відселяється не більше 20 чоловік [2]. 

 Утилізація відходів є не тільки найважливішою економічною, але і 

актуальною екологічною проблемою. Проблема утилізації відходів 

виробництва повинна викликати зацікавлення, тому що це пов'язано з 

виснаженням деяких видів сировинних ресурсів та економічним аспектом, а 

також можливістю отримання продукції з меншими витратами виробництва. 

Використання відходів як вторинних матеріальних ресурсів, враховуючи 

високий рівень їх утворення, дозволяє не тільки економити природні ресурси, 

але і найкращим чином вирішувати проблему їх негативної дії на навколишнє 

середовище. 

Створення технiчного природоохоронного устаткування вимагає великих 

витрат. Потрібна техніка, яка має не тiльки екологiчне значення, але може 

приносити й економiчний ефект, який виявляється у поверненнi в процес 

виробництва корисних речовин. Це компенсує частину витрат на її створення й 

упровадження. Складніше кількісно розрахувати  збиток, що заподiюється 

шкiдливими викидами самим фондам пiдприємств, здоров'ю людини, природi.  

Шлаки чорної металургії знаходять широке застосування у ряді галузей 

промисловості, де вони служать повноцінним замінником первинної 

мінеральної сировини. З шлаків можна отримувати дешеві будівельні матеріали 

– в середньому на 20-50% дешевше, ніж з первинної мінеральної сировини. 

Окремим переділом утилізації шлаків є виділення з них металів, які 

повертаються в металургійний переділ, а шлакова продукція в індустрію 

будівництва. Використання шламів зменшує вміст заліза в доменній шихті, 

знижує продуктивність доменних печей, збільшує витрату коксу. Крім того, в 



залізовмісному пилу, шламах і шлаках підвищений в порівнянні з натуральною 

сировиною зміст оксидів кальцію, марганцю, алюмінію [4, 7]. 

Таким чином, є декілька шляхів вирішення проблеми вторинних ресурсів 

металургійного виробництва. Це, перш за все: 

• впровадження установок транспортування і складування сухого пилу;  

• розробка і будівництво установок для використання вторинних 

матеріальних ресурсів  в доменному і сталеплавильному виробництвах;  

• розширення застосування шлаків в будівництві.  

Проте для цього потрібні організаційні механізми на державному рівні з 

економічного стимулювання робіт, пов'язаних з утилізацією вторинних 

матеріальних ресурсів. 
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