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Забруднення навколишнього природного середовища відходами 
виробництва та споживання набуває для України все більшої гостроти. 
Відсутність ефективної системи поводження з відходами на державному 
рівні зумовлює накопичення їх значної кількості у місцях видалення, що 
призводить до антропогенного навантаження на довкілля, забруднення 
його основних компонентів: земельних, водних та атмосферних ресурсів, 
погіршення умов проживання населення держави. 

Україна належить до числа індустріально-аграрних країн. Частка 
важкої промисловості складала до недавнього часу 60 % валового 
внутрішнього продукту країни, що істотно вище, ніж в 
західноєвропейських країнах, де цей показник складає приблизно 35 %. 
Саме підприємства важкої промисловості формують основне техногенне 
навантаження на навколишнє природне середовище. Значна частина 
промислових підприємств (понад 80 %) розташована в містах та селищах 
міського типу. Тут проживає біля 70 % населення країни. В Україні 
налічується 436 міст та 925 селищ міського типу. За статистикою до 90 % 
газоподібних, рідких та твердих відходів утворюються в містах та біля 
10 % — у сільській місцевості. 

Для багатьох міст України характерна складна екологічна обстановка, 
обумовлена наявністю і концентрацією підприємств чорної та кольорової 
металургії, теплоенергетики, хімії та нафтохімії, гірничодобувної 
промисловості, цементних заводів. Такі міста є безперечними лідерами 
щодо забруднення навколишнього природного середовища.  

Однією із складних екологічних проблем для більшості міст України є 
захоронення виробничих та побутових відходів, причому складність 
проблеми пропорційна чисельності населення та промисловому потенціалу 
міста. Значна частина звалищ у сільських населених пунктах є стихійними, 
розміщені у водоохоронних зонах, не мають обвалування та інших засобів 
захисту довкілля. Тривале накопичення відходів на звалищах призводить 
до виникнення непередбачуваних фізико-хімічних та біохімічних процесів, 
продуктами яких є численні токсичні хімічні сполуки в рідкому, твердому 
та газоподібному стані. Через відсутність постійних моніторингових 
спостережень місць складування відходів останні є значними осередками 
забруднення навколишнього природного середовища.  

В металургії та теплоенергетиці для складування відходів 
використовується до 40 % території підприємства. Ландшафти, обумовлені 
наявністю кар’єрів, розрізів та інших місць добування корисних копалин, а 
також місць складування промислових та побутових відходів у вигляді 
відвалів, хвостосховищ, шламонакопичувачів, звалищ, формують зони 



техногенного спустошення, площа яких до кінця ХХ століття склала біля 
8 % від загальної території України. 

Прийнятий в Україні Закон про відходи діє неефективно через 
відсутність відповідної інфраструктури, а також надійного фінансування 
заходів щодо поводження з відходами. 


