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Донецький регіон належить до найбільш екологічно напружених в Україні, (загальною 

площею 26,517 тис.км
2, 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. 
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.  

За данимі Державного комітету статистики України на частку Донецької області в 2009 
році припадало 33,1% загальної кількості викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел в 
Україну, що склало 1299,8 тис.т. У структурі забруднюючих речовин найбільша питома вага 
припадає на оксид вуглецю (31,3% загального обсягу викидів), метан (23,2%) і діоксид сірки 
(24,3%). Аналіз структури викидом в атмосферу свідчить, що в 2009 році порівняно з 2000 роком 
зріс обсяг викидів оксиду вуглецю (на 41%) діоксиду азоту (на 20%), обсяг викидів діоксиду сірки 
залишився практично на колишньому рівні. Аналіз даних за вмістом у атмосферному повітрі 
регіону забруднюючих речовин з 2000 по 2009 рр.. показує, що незважаючи на скорочення 
валових викидів, в цілому ситуація з забрудненням атмосфери не поліпшується. За найбільш 
небезпечним інгредієнтів: формальдегіду, діоксиду азоту та пилу рівень забруднення атмосфери 
залишається високим. 

За даними статистичної звітності, в Донецькій області налічується 279 підприємсв 
водокористувачів, які скидають зворотні води в річки і водойми регіону. Загальний обсяг скинутих 
у поверхневі водні об'єкти стічних вод в 2007 -2008 рр.. склав 1699 і 1546 млн. м

3
 відповідно. При 

цьому, скидання забруднених стічних вод скоротився з 1438 до 615 млн.м
3, що пов'язано з 

падінням промислового виробництва в другій половині 2008 року. Разом зі стічними водами у 
водойми регіону надходить значна кількість забруднюючих речовин. У 2007-2008 роках було 
скинуто відповідно 516 і 485 тис. тонн сульфатів, 192 і 287 тис. тонн хлоридів, 14 і 13,5 тис. тонн 
нітратів, 103 і 113 тонн нафтопродуктів. У воді практично всіх річок області спостерігається 
підвищений вміст солей. Пріоритетними забруднювачами поверхневих вод регіону є сульфати і 
біогенні речовини (сполуки азоту і фосфору), а також інші органічні речовини. Екологічну ситуацію 
із забрудненням водних об'єктів слід характеризувати як складну, що вимагає розробки та 
застосування комплексу заходів щодо поліпшення екологічного стану річок і водойм області. 

Накопичення відходів є одним з найбільш вагомих факторів забруднення навколишнього 
середовища та негативного впливу на всі її компоненти. У Донецькій області зосереджені 31% і 
щорічно утворюється 28% промислових і токсичних відходів країни. В регіоні протягом останніх 
років спостерігаються тенденції зниження обсягів утворення відходів (до 10% до рівня 2002 року) 
і зростання освіти небезпечних відходів та збільшення їх частки в загальному обсязі відходів. 
Безпосередню небезпеку становлять відходи I-III класів небезпеки, накопичений обсяг яких до 
кінця 2008 року склав 6515,2 тис.т. На території області знаходиться 240 складів, на яких 
розміщено 507,6 тонн непридатних і заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів. 
Згідно статистичної звітності у 2008 році було утворено 297,4 тис.т і накопичено 5998,8 тис.т 
твердих побутових відходів. В цілому під відходами в області зайнято близько 2% її території. 
Сформована в Донецькій області екологічна ситуація є спадщиною 200-річного інтенсивного 
використання природних багатств. Для поліпшення поточного стану екосистем регіону та 
перелому негативних тенденцій, які спостерігаються в природних середовищах, необхідно 
залучити значні фінансові та матеріальні ресурси і докорінно змінити ставлення суспільства до 
довкілля. 

Динаміку основних показників техногенного навантаження на НПС й витрат на 
природоохоронні заходи за період з 2004 по 2010 р. наведено в табл. 1.  

 
 



Таблиця 1 
Динаміка основних показників техногенного навантаження на НПС  

за період з 2004 по 2010 р. 
 

 
Основні показники техногенного 

навантаження на НПС 
 

2004 2005 2008 2009 2010 

Викиди забруднюючих речовин, в 
атмосферу, тис. т 

6325,9 6615,6 7210,3 6442,9 6678,0 

Скидання забруднених вод у водні 
об'єкти, млн. м

3 3326 3444 3291 1766 1744 

Утворення відходів за класами 
небезпеки, тис. т 

2420,3 2411,8 2301,2  1230,3 419191,7 

Наявність відходів за класами 
небезпеки, (на кінець року) тис. 
т 

28349,0  21674,0 21017,2  20852,3 13267452,0 

Витрати на охорону НПС, млн. грн 5987,7 7089,2 12176,0  11073,5 13128,0 

 
Дані свідчать про погіршення екологічної безпеки природного середовища як життєво 

важливого середовища існування людства і складової частини національної безпеки України. 
 
У Донецькій області площа земель, зайнятих відходами, наближається до 2% території 

всієї Донецької області, що по площі відповідає території, яка перевищує площу м. Донецька в 1,5 
раза. Стан проблеми поводження з твердими побутовими відходами по регіонах України 
представлено на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Забрудненість регіонів України за рівнем побутових відходів (за даними щільності 
населення) 

 
За даними Головного управління статистики в Донецькій області і Державного комітету 

статистики України, у Донецькій області за 2008 р. утворено 2301,2 тис. т небезпечних відходів,  
за 2009 р. – 1230,3 тис. т, а за 2010 р. – 419191,7 тис. т (у тому числі в Донецькій області – 
56381,3 тис. т; в Дніпропетровській – 282128,6 тис. т, Луганській – 15717,8 тис. т). 

Статистичні дані утворення небезпечних відходів за період 2004 - 2010 г. за сьома 
областями України та АР Крим, які значно забруднюють НПС наведено в табл. 2. 



 
Таблица 2  

Утворення відходів І - ІІІ класів небезпеки по регіонах Україні 
за період с 2004 по 2010 р (тис. т) 

 

Регіони, області 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Україна 2420,3 2411,8 2370,9 2585,2 2301,2 1230 419191,7 

АР Крим 110,7 126,3 180,3 216,6 219,0 211,2 2893,2 

Донецька 1025,6 675,5 700,3 807,1 642,5 188,7 56381,3 

Дніпропетровська 309,0 296,8 303,7 403,2 306,3 241,9 282128,6 

Запоріжська 405,9 430,0 428,9 394,7 380,4 75,5 5537,8 

Луганська 118,5 120,7 62,9 79,2 27,9 20,1 15717,8 

Миколаївська 196,2 197,3 238,1 211,5 203,0 201,0 3126,9 

Полтавська 34,9 70,8 108,7 145,6 183,3 63,9 4436,4 

Сумська 124,5 135,7 133,6 123,8 150,3 69,1 889,6 
 
За даними Головного управління статистики в Донецькій області в табл. 3 наведені 

основні показники поводження з відходами по роках. 
 

Таблиця 3  
 Основні показники поводження з відходами за період з 2004 по 2009 роки, тис.т 

№ 
п/п 

       Роки  
                                Операція  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Утворено небезпечних відходів 2420,3 2411,8 2370,9 2585,2 2301,2 1230,3 

2 Отримано від інших підприємств 196,8 172,3 156,1 129,9 204,6 64,9 

3 Утилізовано 689,4 811,3 790,0 995,4 894,8 794,4 

4 Знешкоджено (знищено) 150,7 123,5 120,0 75,4 56,3 47,3 

5 Передано іншим підприємствам 3306,3 2382,0 1879,6 1329,3 648,4 557,6 

 
 

Рис. 2. Динаміка утворення та утилізації твердих побутових відходів 

 
На рис. 2 зображено динаміку утворення ТПВ на початок і кінець року за період з 2004 по 

2009 р.: з кожним роком кількість ТПВ по Україні зростає, в результаті чого збільшується 



негативний вплив на НПС. У 2009 році, порівняно з попередніми, відбувся спад утворення 
відходів, що пов'язано зі спадом економічної діяльності країни. 

Застосовувані на практиці способи поводження з ТПВ (полігонне поховання, спалювання, 
компостування) через своїх недоліків не є однозначно прийнятними для вирішення проблеми 
знешкодження ТПВ, тому головним завданням у сфері поводження з відходами є створення 
необхідного екологічно безпечного способу і установок для утилізації ТПВ на основі 
високотемпературного піролізу (патенти автора - Пат. 79548 UA, МПК

7 F 23 G5/027. Способ 
утилизации отходов, Пат. 18708 UA, МПК7 F 23 G5/027 Установка для утилизации отходов). 

 
Принципи роботи чинної піролізної установки забезпечують: 
1. Підтримання всередині реактора підвищених температур в інтервалі 1427 - 2727º С, 

обгрунтованих з екологічної та технологічної сторони. При температурі вище 1427º С 
виключається можливість утворення одного з найбільш стійких органічних речовин - бензапирену 
(C20H12), але, зазначена температура ще не забезпечує сталого плавлення тугоплавких 
мінеральних компонентів ТПВ. Для стабільного плавлення шлакових складових відходів досить 
підтримувати температуру в діапазоні 1600 - 1700º С. Така температура забезпечить стійке 
плавлення мінеральних компонентів, що входять в ТПВ, а також гарантоване розкладання всіх 
органічних токсинів при температурі 750 - 1200º С. З отриманих компонентів, таких як Н, Cl, C, О 
утворюються менш токсичні сполуки СО, НCl, Н2О, Н2. 

2. Забезпечення стабільного теплового режиму, при якому досягається як повнота 
деструкції всіх складних органічних компонентів ТПВ на молекулярні складові, так і надійність 
плавлення всіх мінеральних складових і ритмічність їх видалення з реактора, а також 
забезпечення та підтримання згаданих в п.1 високих температур в зоні теплогенерації незалежно 
від морфологічного і елементного складів ТПВ. 

3. Створення в реакторі відновної атмосфери надлишком вуглецю при температурі 1600-
1700° С, який міститься в різних компонентах нерозділених ТПВ. Відновлювальна атмосфера 
реактора виключає можливість нового синтезу діоксину: звільнений з діоксинової решітки кисень 
при зазначених вище температурах по термодинамічним закономірностям з'єднується раніше з 
вуглецем, утворюючи СО, а хлор, в свою чергу, з'єднується з воднем, утворюючи хлористий 
водень (HCl). Крім цього, кисень при температурі понад 1200º С в присутності вуглецю 
з'єднується з сіркою і утворює діоксид сірки (SO2). 

4. Фільтрування піролізного газу через шар розжареного вуглецю перед тим, як випустити 
з реактора. Розпечений вуглець підтримує високу температуру, розкладаючи діоксинову грати, 
посилює відновну атмосферу і служить захистом від попадання в атмосферу сполук важких 
металів. 

5. «Загартовування» піролізного газу на випуску з реактора піролізу, тобто різке 
охолодження газу до температури нижче 250º С. При такій температурі зникають умови синтезу 
галогенів (хлору, брому) з киснем, тобто виключається утворення діоксіноподобних речовин. У 
цьому випадку «заморожується» стан термодинамічної рівноваги, яке було при високій 
температурі в реакторі, коли діоксини відсутні. 

 
Таким чином, в статті проаналізован загальний стан екологічної ситуації в Україні, 

зокрема в Донецькій області, а також стан проблеми поводження з відходами в Україні та за 
областями. 

Обгрунтовано доцільність використання способу утилізації відходів: висока температура 
протікають процесів підвищує екологічну безпеку і ефективність даного способу утилізації 
відходів, в якому шляхом введення додаткових конструктивних ознак забезпечується стабільність 
процесу і зведена до мінімуму можливість виникнення високотоксичних речовин, які володіють 
стійкістю і здатністю до накопичення в організмі людини. Крім цього, отримання екологічно 
чистого, практично без баластних домішок газу, а також нешкідливого шлаку, утилізованих в 
народному господарстві, відповідає критеріям безвідходного виробництва і зменшує вартість 
процесу очистки піролізних газів.  


