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Проблему утворення, складування й видалення відходів людина 

змушена вирішувати практично стільки, скільки існує, тому що природа не 

знає механізму утилізації та знешкодження відходів. Щорічно з надр Землі 

видобувається близько 1000 млрд. т породи, спалюється 1 млрд. т палива, 

викидається в атмосферу близько 20 млрд. т. діоксиду вуглецю, близько 

300 млн. т оксиду вуглецю, 50 млн. т діоксиду азоту й багато інших 

шкідливих речовин. Щорічно утворюється близько 150 млрд.т. твердих, 

рідких і газоподібних відходів [1].  

За даними Державного комітету статистики України, у 2006 р. в атмо-, 

гідро- й літосферу нашої країни потрапило близько 14,9 млн. т небезпечних 

забруднюючих речовин, з яких 47 і 46% відповідно становлять викиди й 

скидання в атмосферу та водні об'єкти, а 7% припадає на земельні угіддя, 

забруднені відходами.  

Донецький регіон належить до найбільш екологічно напружених в 

Україні, (загальною площею 26,517 тис.км2, що складає 4,4% від загальної 

площі країни). Область є найбільшою за чисельністю населення – 4580,6 

тис. чол., із щільністю 173 людини на км2. На її території розташовано 52 

міста, обласним центром є м. Донецьк із кількістю населення – 1007 тис. 

[2].   

Динаміку основних показників техногенного навантаження на НПС й 

витрат на природоохоронні заходи за період з 2004 по 2006 р. наведено в 

табл. 1.  



Таблиця 1 

Динаміка основних показників техногенного навантаження на НПС  

за період з 2004 по 2006 р. 

 

Основні показники техногенного 

навантаження на НПС 

 

2004 2005 2006 

Викиди забруднюючих речовин, в 

атмосферу, тис. т 
6325,9 6615,6 7027,6 

Скидання забруднених вод у водні 

об'єкти, млн. м3 
3326 3444 3891 

Утворення відходів I – III класів 

небезпеки, тис. т 
2420,3 2411,8 2370,9 

Частина відходів, розміщених у 

спеціально відведених місцях, % 
45,6 39,3 44,6 

Витрати на охорону НПС, млн. грн 5987,7 7089,2 8311,2 

 

Дані свідчать про погіршення екологічної безпеки природного 

середовища як життєво важливого середовища існування людства і 

складової частини національної безпеки України. 

За даними Головного управління статистики в Донецькій області і 

Державного комітету статистики України, у Донецькій області за 2004 р. 

утворено 1025,6 тис. т небезпечних відходів, за 2005 р. – 675, 5 тис. т, а за 

2006 р. – 700,3 тис. т (у тому числі м. Макіївці – 377,2 тис. т; м. Маріуполі – 

152,6 тис. т, м. Донецьку – 93,9 тис. т). 

На рис. 1 зображено динаміку утворення ТПВ на кінець року за 

період з 2004 по 2007 р.: з кожним роком кількість ТПВ по Україні зростає, 

у результаті чого збільшується негативний вплив на НПС.  
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Рис. 1. Динаміка утворення твердих побутових відходів 

 

Динаміку утворених і отриманих ТПВ за період з 2004 по 2007 р. 

наведено на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Динаміка утворених (1) і отриманих (2) ТПВ  

за період з 2004 по 2007 р. 

 

Кількість ТПВ в Донецькій області (сума утворених і отриманих 

(похованих на полігонах відходів), які щорічно додаються до вже наявних, 

стрімко зростає: 2004 р. – 719,6 тис. т; 2005 р. – 682 тис. т; 2006 р. – 1099,5 

тис. т; 2007 р. – 1272,4 тис. т. 



Динаміку знешкоджених, проданих і використаних ТПВ за період з 

2004 по 2007 р. наведено на рис 3. Аналіз даних свідчить, що ТПВ в Україні 

з кожним роком стає все більше. 

 

 

Рис. 3. Динаміка знешкоджених (1), проданих (2) і використаних (3) ТПВ. 

 

Таким чином, для забезпечення екологічної безпеки й нейтралізації 

шкідливого впливу ТПВ на НПС необхідно відходи знешкоджувати або 

утилізувати.  

Для цього слід здійснювати утилізацію та знешкодження відходів 

запропонованим екологічно безпечним методом, за яким, автором одержано 

патент на спосіб утилізації ТПВ [3]. 
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