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У статті надана коротка характеристика екологічного стану пали-

вно-енергетичного комплексу найрозвинішого регіону України – Донбасу. 

Наведені реальні проблеми сучасного стану паливно-енергетичного ком-

плексу та їх можливі засоби вирішення. 

 

Надзвичайно важливим фактором, що істотно впливає на територіаль-

ну організацію всієї соціально-економічного життя і ефективність вироб-

ництва, є екологічна обстановка. В останні десятиліття в Україні вона сут-

тєво погіршилася. Одним з основних факторів, що вплинули на екологічну 

обстановку, є розвиток добувної та переробної промисловості. Донбас - це 

великий промисловий регіон України, в якому налічується кілька тисяч ве-

ликих промислових підприємств, виробничо-промислових об'єднань і під-

приємств паливно-енергетичного комплексу, гірничодобувної, металургій-

ної, хімічної промисловості, важкого машинобудування, будівельної галу-

зі, а також агропромислового комплексу. Донбас забезпечує більшу части-

ну промислового виробництва України, причому в найбільш екологічно 

небезпечних галузях. Об'єкти ПЕК, що функціонують в безупинно мінли-

вих умовах природного середовища і багато в чому залежать від їх динамі-

ки, самі теж роблять на неї відповідний вплив з багатьма важко передбачу-

ваними і не завжди оборотними наслідками. З них за впливом на природне 

середовище та населення країни одним з найбільш масштабних і небезпеч-

них слід вважати забруднення атмосфери газопиловими викидами підпри-

ємств ПЕК. За даними 2008-2009 років, газопилові викиди в цілому скла-

дають 57,4% від маси викидів усіх галузей, а за твердим, рідким і газоподі-

бним викидів - 62,9 і 56,6% відповідно. При цьому, підприємства ПЕК ви-

кидають більше 85% всього діоксиду сірки та летких органічних сполук 

(ЛОС), близько 80% - вуглеводнів без ЛОС, близько 63% - оксидів азоту, 

15,8% - оксидів вуглецю і 53,8% - інших рідких і газоподібних сполук. 

Крім атмосферного повітря, підприємства ПЕК інтенсивно використову-

ють природні води і забруднюють, головним чином, поверхневі джерела 

своїми стоками. Велика частина (22 із 27,7%) поверхневих вод спожива-



ється ТЕС, а підземних (23,4 із 25,8%) - вугільною промисловістю, що від-

правляє у поверхневі води більшу частину (16,5 і 19,8%) забруднених сто-

ків або збирає їх у забруднюючих природне середовище накопичувачах (7 

із 9,3%).  

З усіх енергооб'єктів для навколишнього середовища найбільш небез-

печні є потужні вугільні ТЕС, котельні агрегати яких абсолютно не відпо-

відають сучасним екологічним вимогам і вимушено працюють на позапро-

ектній високозольного твердого палива погіршеної якості. При цьому, пи-

логазоочисного обладнання ТЕС теж працює в позапроектному режимі при 

середній ефективності золоуловлювання на рівні 95,7% (зарубіжні показ-

ники - 99,8%).Установки сіро-і азотоочісткі практично не задіяні. Викорис-

танню високозольного вугілля в значній мірі сприяє відсутність в України 

узаконених нормативів його якості, що дозволяє шахтам безкарно постав-

ляти неякісне вугілля. Крім того, це суттєво підвищує вартість його транс-

портування і значно прискорює нарощування площ і обсягів шлакозолоот-

валов, які, у свою чергу, інтенсивно забруднюють і отруюють довкілля. 

Для населення та природного середовища України небезпека об'єктів 

ПЕК зумовлена розташуванням їх (особливо потужних ТЕС) у великих мі-

стах або густонаселених промислових і сільськогосподарських районах, а 

також наявністю в їх викидах таких хімічно агресивних і отруйних речо-

вин як оксиди сірки, азоту, вуглецю, окремих канцерогенів ( бензопірену, 

оксиду ванадію, високомолекулярних органічних сполук) і т.д. 

Крім атмосфери, викиди підприємств ПЕК негативно впливають на 

атмосферні опади у результаті розчинення в них оксидів сірки і азоту, а та-

кож земну поверхню, грунт і рослинність внаслідок осідання на них пилу і 

випадання «хімічного» дощу або снігу, поверхневі води (осідання на водні 

поверхні викинутих в повітря шкідливих речовин і змив їх у річки та во-

дойми дощовими та талими сніговими потоками).Результатами такого за-

бруднення земної поверхні є окислення сніжного покриву і сільськогоспо-

дарських угідь, накопичення в грунті важких металів з вугільної золи, що 

пригнічує лісові біоценози, знижує врожайність агрокультур і насичує ха-

рчові продукти шкідливими для здоров'я людини сполуками. До найбільш 

небезпечним в цьому відношенні відносяться ТЕС, що використовують ви-

сокозольні і сірчисті вугілля. 

Характерні особливості впливу ТЕС та інших великих підприємств 

ПЕК на природне середовище поряд з постійністю і все зростаючою інтен-

сивністю полягають у багатоплановості (одночасний вплив на різні компо-



ненти навколишнього середовища) і широкомасштабності (прояв не лише 

в локальному і регіональному, а й глобальному масштабі - на рівні конти-

нентів , земних півкуль і планети в цілому). 

Поряд з тепловими електростанціями інтенсивно забруднюють навко-

лишнє середовище і інші підприємства і об'єкти ПЕК, особливо пов'язані з 

видобутком, транспортуванням, переробкою та підготовкою до викорис-

тання органічних видів палива - вугілля, нафти і газу. Найбільш небезпеч-

на у цьому відношенні вугільна промисловість, активно руйнує всі життєво 

важливі сфери природного середовища. Гарячі відвали, терикони, інтенси-

вна запиленість і загазованість повітря, водойми-освітлювачі і відстійники, 

хвостосховища, забруднення поверхневих та грунтових вод, викиди в гід-

рографічну мережу високомінералізованих шахтних вод, небезпечні геоте-

ктонічні процеси і вторгнення в підземну гідросферу, що провокують осі-

дання земної поверхні, заболочування районів і регіонів, створення штучно 

підвищеної сейсмічності тощо - це далеко не повний перелік техногенного 

пресингу на навколишнє середовище в гірничодобувних регіонах. Навіть із 

закриттям шахт наслідки їх колишньої діяльності ще десятки років будуть 

негативно позначатися на стані природного середовища та безпеки життя 

населення прилеглих до них територій. 

Шахтарські регіони - це зони екологічного лиха, а підприємства вугі-

льної промисловості класифікуються як екологічно небезпечні. За даними 

Держкомстату України, у вуглевидобувних районах Україні діє 258 вугіль-

них шахт, видаючи на-гора на кожні 1000 т вугілля від 150 до 800 т поро-

ди. Терикони займають величезні площі, приводячи до інтенсивного газо-

пилового ураження повітря і хімічного отруєння поверхневих і ґрунтових 

вод, а також істотно змінюючи гідродинамічний режим та рівень підзем-

них вод. Розробка вугільних родовищ негативно впливає і на гідрохімічний 

режим експлуатації поверхневих і підземних вод, посилює забруднення 

повітряного простору, погіршує родючість земель. 

Загальна площа землі, яка відведена під проммайданчик вугледобув-

них та вуглепереробних підприємств, становить близько 22,5 тис. га. За 

даними «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», при про-

веденні гірничих робіт з вугільних шахт щорічно виділяється від 750 млн. 

м3 до 2,7 млрд. м3 метану, абсолютна більшість якого поглинає атмосфера. 

Серед неорганізованих джерел викидів особливе місце займають та-

кож відвали породи, які можуть самозагорятися. Обсяг шахтних і кар'єр-

них вод, відкачуваних при видобутку вугілля, становлять майже 600 млн. 



м3 на рік, тоді як на господарсько-виробничі потреби підприємств галузі та 

для інших споживачів використовується лише 250 млн. м3 (40%). У зв'язку 

з незадовільним очищенням шахтних вод у річках щорічно розчиняється 

понад 1 млн. т мінеральних солей. 

Підраховано, що для попередження негативних наслідків від діяльно-

сті шахт необхідно щороку виконувати природоохоронні роботи на суму 

230-240 млн. грн. 

Значний внесок у хімічне забруднення навколишнього середовища 

України вносять також 75 вуглезбагачувальних фабрик. Сьогодні тільки на 

них вже накопичилося близько 180 млн. т відходів, щорічний вихід яких 

перевищує 5,0-6,4 млн. т. Ці відходи складовані у відвали і терикони, висо-

та яких досягає 60-100 м, кожен з них вміщає до 2000 тис. м3 породи з що-

річним поповненням у 30-50 тис. м3. На кожен мільйон тонн видобутого 

вугілля відчужується і руйнується 414 га угідь, а за кожен рік експлуатації 

однієї умовної середньої шахти, за розрахунками АТ «Северантраціт», ви-

лучається 3,3 га землі. Терикони і відвали містять до 2,5% сірки і від 3 до 

20% вугілля, внаслідок чого вони самовозгораються і горять по 7-12 років, 

інтенсивно отруюють  приземний шар повітря прилеглих до них територій 

продуктами згоряння. Всього ж в Донецькому кам'яновугільному басейні 

налічується 1185 відвалів і териконів, з яких близько 400 горять і щорічно 

викидають в атмосферу понад 500 тис. т шкідливих газоподібних речовин, 

а дощові води, потрапляючи на ці відвали, розчиняють значну кількість 

небезпечних хімічних елементів і насичують ними грунтові води. Щорічно 

з 1 га середнього за величиною терикону видувається більше 35 т грунту і 

вимивається велика маса водорозчинних солей. Продукти вітрової ерозії 

впливають на навколишнє середовище на відстані до 100 км від джерела 

забруднення. Зона забруднення продуктами водної ерозії менше, але, пот-

рапляючи в грунт, водойма і джерело водопостачання, вони «крадуть» і без 

того дефіцитні водні ресурси регіону. Таким чином, крім забруднення по-

вітря, терикони і відвали внаслідок дренажу крізь них дощових і талих вод 

інтенсивно псують поверхневі і підземні води токсичними елементами ву-

гілля і вміщає його породи. 

Для запобігання самозаймання вугільних відвалів передбачається по-

будувати в Донбасі до 200 плоских відвалів, які не горять, сплощені відва-

ли зручно використовувати під різні господарські потреби і рекультивува-

ти їх, для запобігання забруднення навколишнього природного середовища 

необхідно максимально витягувати з відвальних порід сірку, вугілля і рід-



коземельні елементи, використовувати відвальні породи для виготовлення 

цегли та інших будівельних матеріалів, а також для закладки відпрацьова-

ного простору шахт, особливо в зонах розташування населених пунктів і 

підприємств. 

З усіх шкідливих впливів вугільної промисловості на навколишнє се-

редовище найбільш поширені і небезпечні викиди забруднюючих речовин 

в атмосферу, обсяг яких перевищує 20% від загального обсягу викидів в 

Україні. Більше всього забруднена атмосфера в Донецьку, Макіївці, Ал-

чевську, Єнакієве, Лисичанську та Горлівці. Основні джерела забруднення 

атмосфери вугільною галуззю є викиди метану шахтними вентиляційними 

установками (5,6 млрд. м3 у рік), а також продукти згоряння внаслідок са-

мозаймання вуглевмісних порід у відвалах і териконах. Площа «відваль-

них» земель становить понад 7 тис. га, а шламонакопичувачів - 4 тис. га. В 

даний час саме тут «заархівовано» до 1,3 млрд. т порід, причому, щорічно 

додається 60 млн. т, раціональне ж використання їх в останні роки стано-

вить близько 17% від щорічного обсягу видачі на поверхню, у тому числі 

для забутовки виробленого простору в шахтах - тільки 9%. Це свідчить про 

переважання на шахтах методу обвалення гірських порід у виробленому 

просторі, який обумовлює інтенсивне просідання земної поверхні (щорічно 

на площі до 1000 км2); перевищення п'ятиметрового рівня супроводжуєть-

ся затопленням, підтопленням, вимокання дерев і появою боліт. Внаслідок 

такого просідання підтоплення Донецька складає 31% площі, Макіївки - 

42%, Стаханова, Первомайська та Брянки - ще більше. 

Виходячи зі специфіки впливу вуглевидобутку та вуглепереробки на 

навколишнє середовище, основними природоохоронні заходи: 

- збільшення кількості та потужностей очисних споруд і підвищення 

їх ефективності як для водного, так і повітряного басейнів у вуглевидобув-

них регіонах; 

- значне розширення обсягів видобутку вугілля з наступною забутов-

кой порожньою породою виробленого простору; 

- інтенсивне використання у вугільній промисловості породних відва-

лів і шламонакопичувачів для виробництва будівельних матеріалів, вилу-

чення рідкоземельних елементів і т.п.; 

- Своєчасна рекультивація земель під сільгоспугіддя і лісонасадження. 

Крім прямих методів екологізації, в галузях ПЕК і всіх інших галузях, 

що використовують його продукцію, необхідно ширше впроваджувати 

енергозбереження як опосередковану, але економічно найбільш доступне і 



екологічно ефективний засіб захисту навколишнього середовища від руй-

нівного антропогенного впливу на неї процесів видобутку і використання 

енергії та енергоносіїв. 

У вугільній промисловості до таких заходів можна віднести: впрова-

дження нових енергозберігаючих технологій видобутку та переробки ву-

гілля, у тому числі за рахунок способів приведення його у рухливе стан 

енергією вибуху і вібрації; застосування методів газифікації, особливо ни-

зькосортного і високозольного вугілля; переробку і вживання відходів вуг-

лезбагачення як палива; вилучення і енергетичне використання шахтного 

метану та метану вугільних родовищ. Оскільки метан відноситься не тіль-

ки до парникових, але ще й до озоноруйнуючих газів, включення у вироб-

ництво метану вугільних родовищ буде мати важливе значення, як для по-

ліпшення загальної екологічної обстановки у вуглевидобувних регіонах, 

так і для налагодження «торгівлі викидами», що відповідно до Кіотського 

протоколу може стати вагомим джерелом додаткових надходжень валюти 

та іноземних інвестицій для «екологізації» українського ПЕК. 

Проведений аналіз стану та перспектив розвитку вугільної промисло-

вості дав можливість зробити висновки і визначити перспективи цієї важ-

ливої складової ПЕК Україні з урахуванням поліпшення її економічності. 

Таким чином, проведене дослідження сучасного стану ресурсної бази 

вугільної промисловості показало, що незважаючи на значні запаси вугілля 

в Україні стан їх розвіданості і ступінь використання свідчать про немож-

ливість значного збільшення його видобутку в перспективі. Із загального 

обсягу балансових запасів вугілля тільки 20% належать до перспективних 

запасам категорії С2. Тому підтримувати видобуток на досягнутому рівні 

або трохи збільшити її можна за рахунок будівництва нових підприємств 

та реконструкції діючих з прирізкою резервних частин шахтних полів, за-

паси яких обліковуються на вільних ділянках і становлять 1,4 млрд. т, або 

3,2% від усіх запасів категорії А + В + С. 

 
 


