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Одна із самих гострих екологічних проблем Донецької області - це 

дефіцит питної води та небезпечний рівень забруднення природних водних 

джерел.  

По території області протікає 246 річок довжиною більше 10 км. Це 

всього лише 1% від загальної кількості річок України. З них, згідно 

класифікації Водного кодексу, всього одна відноситься до великих – 

Сіверській Донець, вісім – до середніх – Казенний Торець, Лугань, 

Кальміус, Міус, Кринка, Самара, Вовча та Мокрі Яли. Решта річок 

відноситься до категорії малих. 

Донецька область знаходиться на водорозділі трьох річкових 

басейнів:  

- басейн Дніпра – західна частина області (річки Самара, Вовча, 

Мокрі Яли, Бик та ін.); 

- басейн Сіверського Донця – північ і схід області (річки Казенний та 

Кривий Торець, Лугань, Міус, Кринка та ін.); 

- басейн річок Приазов'я – південь області (річки Кальміус, Кальчик, 

Берда, Грузький Єланчик таін.). 

Водозабезпеченість місцевим природним рiчковим стоком на одного 

мешканця областi в 5-6 разiв менша, ніж у середньому по Україні.  

Небезпечний рівень забруднення водних джерел регіону пов'язаний з 

великими обсягами стічних вод. Щорічно обсяги стічних вод в Донецькій 

області складають близько 2 млрд. м3, причому на вугільну промисловість 

припадає понад 50% усіх стоків. Шахтні води відрізняються високим 



вмістом завислих речовин (до 0,1 г/л), підвищеної мінералізацією (вміст 

солей до 3 г/літр припадає на 70% всіх шахт, від 3 до 7 г/літр на 26% всіх 

шахт), через що у водойми та річки щорічно скидається більше 3 млн. т 

мінеральних солей та речовин. Це призвело до підвищення в ряді випадків 

мінералізації поверхневих водних джерел у Донецькій області до 2 - 2,9 г/л, 

збільшення вмісту в водоймах важких металів і замулювання водних 

об'єктів.  

На даний час в області нараховується більше 320 підприємств, які 

мають 490 випусків стічних вод. 

Загальний об'єм скинутих в поверхневі водні об'єкти стічних вод в 

2009 році в Україні склав 1766 млн. м3, що на 113 млн. м3 більше, ніж в 2006 

році. 

За даними Державного комітету статистики України, в таблиці 1 

представлені дані за 2009 рік про скидання забруднених зворотних вод у 

природні поверхневі водні об’єкти. Вибрані основні регіони, які найбільш 

забруднюють навколишнє природне середовище.  

Таблиця 1 

Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхневі водні 
об’єкти за регіонами у 2009 році* 

 

Регіон 
Всього,  
млн. м3 

 

У тому числі 

Без очищення, 
млн. м3 

Недостатньо 
очищених,  

млн. м3 
Україна 1766 270 1496 
Донецька  531 17 514 
Дніпропетровська   522 124 398 
Луганська  100 23 77 
Запорізька  83 15 68 

*За даними статистичного щорічника України, 2009 рік 

 



За даними Державного комітету статистики України, скид 

недостатньо очищених стічних вод в порівнянні з 2006 роком збільшився - з 

593,7 до 1496 млн.м3 .  

В таблиці 2 представлено обсяг оборотної та повторно використаної 

води в Україні в цілому та за основними регіонами-забруднювачами. 

Таблиця 2 

Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води*, млн. м3 

Регіон 
           Роки 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Україна 41523 47167 47716 48883 46260 41379 
Донецьк 7838 7745 8018 8503 7784 6797 
Дніпропетровськ 5668 5375 5557 5687 5637 5108 
Луганська 2328 2235 2405 2638 2555 2341 
Запорізька 9996 10022 10194 10393 9507 10094 

*За даними статистичного щорічника України , 2009 рік 

 

У воді практично всіх річок області має місце висока концентрація 

солей. Однією з основних причин цього є скид до них 

високомінералізованих шахтно-рудничних вод, з якими до річок потрапляє 

близько 1 млн. т різних солей (без урахування морської води). В 2007 році в 

водні об'єкти області зі стічними водами підприємств скинуто 14,0 тис. т  

завислих речовин (у 2006 р. – 13,72  тис. т); 5,20 тис. т БСК (у 2006 р. – 6,56  

тис. т); 1,07 тис. т азоту амонійного (у 2006 р. – 0,718 тис. т) та інших 

речовин. 

Водосховища, які є джерелами централізованого питного 

водопостачання, через підвищену мінералізацію і жорсткість не 

відповідають нормативним вимогам. 

Загалом по області склався напружений стан з очищенням стічних 

вод. Через відсутність достатнього фінансування постійно переносяться 

терміни введення в експлуатацію потужностей очисних споруд. 


