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Запорізька область є однією з найбільш навантажених областей за 

промисловим потенціалом, що обумовлено наявністю і високою концентрацією 

підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, атомної 

енергетики, хімії, машинобудування. Завдяки розвинутій промисловій 

інфраструктурі, область має високий інвестиційний потенціал, який може бути 

використаний для поліпшення стану атмосферного повітря. 

У 2016 році за даними Головного управління статистики у Запорізькій 

області за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел звітувало 550 підприємств, що на 61 підприємство менше, 

ніж у 2015 році. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами за 2016 рік становлять 167,0 тис. т, що на 26,7 тис. т 

менше, ніж у 2015 році (табл. 1) [3]. 

У середньому по області одним підприємством від стаціонарних джерел 

забруднення було викинуто 303,636 т/рік (у 2015 році – 317,021 т) 

забруднюючих речовин, що на 4,2 % менше порівняно з 2015 роком. 

Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

обумовлене, головним чином, зменшенням обсягів виробництв найбільшими 

підприємствами-забруднювачами атмосферного повітря в порівнянні з 2015 та 

2014 роками. 

Таблиця 1- Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. т [3] 
 

 
 

Роки 

Викиди в атмосферне повітря, тис. т. Щільність 

викидів у 

розрахунк

у на 1 км2, 
тонн 

Обсяги 

викидів у 

розрахунку 

на 1 особу, кг 

Обсяг 

викидів 

на 

одиницю 
ВРП* 

Всього у тому числі 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами 

2006 378,8 258,1 120,7 13,9 204 15,3 

2007 347,6 231,6 116,0 12,8 189 10,5 

2008 331,7 218,3 113,4 12,2 182 7,9 

2009 280,5 180,8 99,7 10,3 154 7,5 

2010 326,1 217,5 108,6 12,0 180 7,6 

2011 341,2 229,3 111,9 12,5 190 6,9 

2012 316,0 207,6 108,4 11,6 177 7,4 

2013 353,0 245,9 107,1 13,0 198 7,8 

2014 296,7 206,7 89,9 10,9 168 7,2 

2015 270,4 193,7 76,7 9,9 153,6 -** 

2016 ** 167,0 ** 6,1*** 95,6*** -** 

*обсяг викидів на одиницю ВРП вказані в т/млн. грн.,**відомості відсутні 
*** від стаціонарних джерел забруднення 



Основними джерелами забруднення повітря є заводи, що належать до 

Мінпромполітики та Мінпалиронпко, на які припадає 93% забруднення повітря, 

а основною причиною забруднення атмосферного повітря міста залишається 

застаріла технологія й устаткування. На підприємствах м. Запоріжжя, в 

середньому, основне технологічне обладнання знаходиться в експлуатації 

понад 40 років. 

На незадовільну якість повітря регіону впливає також невирішеність 

наступних технічних проблем: 

− відсутність в металургійній галузі методів ефективної очистки великих 

обсягів забруднених газів та моніторингу з використанням автоматичних 

датчиків викидів забруднюючих речовин від аераційних ліхтарів основних 

цехів металургійних підприємств; 

− відсутність ефективних методів знешкодження викидів окислів сірки та 

подавлення викидів окислів азоту, що негативно впливає на стан атмосферного 

повітря; 

− проблемність визначення на підставі інструментальних вимірів об’ємів 

викидів поліароматичних вуглеводнів ПАВ в викидах промислових 

підприємств – основних забруднювачів [1,2,3]. 

Таким чином, стратегічною метою завданням в галузі охорони 

атмосферного повітря в Запорізькій області є скорочення викидів в атмосферне 

повітря. Для її досягнення треба виконати наступні завдання: 

− вирішити вищезазначені проблеми, що призведе по суттєвого 

покращення стану атмосферного повітря в області та забезпечить найкращі 

перспективи розвитку галузі; 

− вдосконалити законодавчу та нормативну базу, бо плата за викиди для 

підприємств не заохочує і значно не впливає на вирішення ними проблем 

очищення викидів від забруднюючих речовин; 

− удосконалити «Методику розрахунку розмірів відшкодування збитків, 

які заподіяні Державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря»; 

− розробити методики економічної доцільності визначення плати за 

викиди конкретної забруднюючої речовини для підприємств, галузі, регіону [1]. 
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