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УДК 911.9:502.175
СУЧАСНИЙ ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГЕОГРАФІЧНОГО
СЕРЕДОВИЩА В М. МИКОЛАЇВ
Левада О.М., Наход М.В.
Протягом останніх років економіка Миколаївської області розвивається доволі
динамічно і зберігається відчутна тенденція до подальшого росту, зберігається
макроекономічна та фінансова стабільність. Завдяки плідній роботі всіх галузей
промислового комплексу досягнуто стабільного зростання обсягів промислової
продукції. У 2017 році обсяги промислового виробництва в області зросли на 2,9%.
Середньорічні темпи приросту обсягів промислового виробництва в цілому по
області за останні три роки становить 7,3% [2].
Характеристика екологічної ситуації в області складається з окремих
показників і стану вирішення проблем, які, як правило, поєднують не тільки
екологічні, але і соціальні та економічні проблеми суспільства. Нагадаємо, що
найбільш впливовим щодо формування екологічної ситуації в області є
функціонування господарського комплексу м. Миколаїв як обласного центру.
До числа основних чинників, які визначають особливості екологічних проблем
екосистеми м. Миколаїв, можна віднести надзвичайно вигідне географічне
положення, забезпеченість водними та дешевими енергетичними ресурсами, що
спричинили бурхливі темпи росту виробничого потенціалу та населення. За ними,
на жаль, «не встигли» соціальні та екологічні заходи. Значна концентрація енергота ресурсомістких підприємств (більша, ніж у середньому по великих промислових
центрах України), призвели до перенасичення території міста екологонебезпечними
галузями,

зменшили

можливості

самовідновлення

компонентів

природного

середовища [3,5,6].
Отже, функціонування господарського комплексу м. Миколаїв, зокрема, його
екологонебезпечних виробництв, викликає екологічні проблеми стану компонентів
природного середовища та населення.
В Миколаївській області багато підприємств та промислових об‘єктів, котрі є
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небезпечними для життєдіяльності людини. За статистичними даними в 2017 р. в
водоймища області надійшло 50,2 т нафтопродуктів, 21,2 т сульфатів, 23,3 т
хлоридів, 39,8 т синтетичних речовин (пральні порошки, миючі засоби), 0,1 т цинку,
25,7 т заліза, 0,2 т нітратів [1,3].
Найбільша кількість забруднюючих речовин, як зазначалось вище, надходить
від промислових підприємств, що розташовані в обласному центрі – м. Миколаєві.
Так, діяльність Південно-турбінного заводу «Зоря» (виробляє турбіни для
різноманітних газових, електричних та атомних станцій) зумовлює негативні
екологічні наслідки – результат випробування устаткування, ДП «Суднобудівний
завод ім. 61 Комунара» – перший «постачальник» брудних речовин в води р. Інгул,
ВАТ «МГЗ» зумовлює високий рівень забруднення атмосферного повітря тощо [1].
Хоча загальне антропогенне навантаження на довкілля в зв‘язку з
пожвавленням економіки в останні роки мало тенденцію до зростання, слід
відмітити,

що

питомі

показники,

що

характеризують

вплив

виробничо-

господарської діяльності на довкілля практично залишилися стабільними, а деякі з
них навіть поліпшилися. В середньому щорічно в навколишнє природне середовище
надходить близько 1300 тис. т шкідливих речовин, як результат діяльності
виробничо-господарського комплексу області.
У розрахунку на 1 км2 території області в повітря щорічно за останні три роки
викидається 2,3 т шкідливих речовин (в середньому по Україні ‒ 8,3 т), в поверхневі
води ‒ 3.3 т (в середньому по Україні ‒ 14,7 т), а надходження токсичних відходів
становить 60,4 т речовин (в середньому по Україні ‒ 131,6 т). Надходження
полютантів у розрахунку на душу населення становлять в атмосферне повітря – 44,2
кг речовин (в середньому по Україні ‒ 102,9), в поверхневі води – 63,3 кг речовин (в
середньому по Україні ‒ 181кг), у ґрунти та на земну поверхню – 1098,3 кг речовин
(в середньому по Україні – 1641 кг) [1,3].
За показниками забруднення повітря м. Миколаїв знаходиться на 1 місці, адже
за всіма видами речовин-забрудників частка міста складає 26-62%.
На жаль, Миколаїв відноситься до тих міст України, в яких основним
джерелом забруднення повітря є автотранспорт: за даними фахівців 65% всіх
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забруднюючих речовин походять саме з нього. Іншими джерелами забруднення
атмосфери є великі підприємства, заводи тощо.
Протягом 2017 року перевищення максимально разових граничнодопустимих
концентрацій (ГДК) спостерігались в атмосферному повітрі м. Миколаєва по пилу,
оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фтористому водню, формальдегіду.
Річний хід середньомісячних концентрацій пилу, діоксиду сірки, оксиду
вуглецю, діоксиду азоту, оксиду азоту, фтористого водню був достатньо
рівномірний по всіх пунктах спостережень (табл. 1, табл. 2).
Середньомісячні концентрації формальдегіду підвищувались у теплий період.
Таблиця 1
Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі м. Миколаєва [1]
Назва
Середньорічний
забруднюючої вміст, мг/м3
речовини
Пил
0,1
Діоксид сірки
0,005
Оксид вуглецю
2
Діоксид азоту
0,04
Оксид азоту
0,01
Фтористий водень
0,003
Формальдегід
0,013

Середньодобові
ГДК, мг/м3

Максимальні разові Максимальний
ГДК, мг/м3
вміст, мг/м3

0,15
0,05
3
0,04
0,06
0,005
0,003

0,5
0,5
5
0,2
0,4
0,020
0,035

0,5
0,029
9
0,19
0,07
0,020
0,067

Таблиця 2
Найбільші середні і максимальні концентрації важких металів в
атмосферному повітрі м. Миколаєва [1]
Важкі метали

Середньорічний вміст,
мкг/м3

Середньодобові ГДК,
мкг/м3

Максимальни й вміст,
мкг/м3

0,85
0,024
0,025
0,012
0,018
0,011
0,035
0,001

40,0
1,0
2,0
1,0
0,3
1,5
50,0
0,3

3,31
0,12
0,11
0,02
0,05
0,02
0,13
0,002

Залізо
Марганець
Мідь
Нікель
Свинець
Хром
Цинк
Кадмій

В

результаті

кризових

явищ

у
33

промисловості

(зменшення

обсягів

виробництва)

багато

експертів

вказують

на

зменшення

загального

фону

забруднення. Але при зменшенні його абсолютних скидів, наприклад у водойми,
питома вага неочищеннх стоків в їх структурі залишається на рівні минулих років і
навіть збільшується. Це пояснюється тим, що зменшення обсягів виробництва
призвело до різкого зниження його фінансових результатів, що значно ускладнило
можливості фінансування соціально-екологічних заходів [2,3].
Визначені екологічні проблеми функціонування промислових підприємств м.
Миколаїв,

зумовлені

технологічними

процесами

виробництва,

зумовлюють

необхідність екологізації виробництва і впровадження природоохоронних заходів на
підприємствах [4].
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