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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE ACTIVITIES OF METALLURGICAL ENTERPRISES
ON THE ENVIRONMENT IN UKRAINE"
У статті виявлено вплив підприємств металургійної промисловості на навколишнє природне сере
довище в Україні. Доведено, що найбільшу гостроту екологічні проблеми урбанізованих територій
набувають у межах міських агломерацій, що формуються на базі великих промислових комплексів, а
саме, підприємств гірничометалургійного сектору.
Відзначено, що металургійні підприємства є одним з основних джерел загроз екологічній безпеці.
Досліджено залежність ступеня забруднення навколишнього середовища викидами шкідливих ре
човин в атмосферне повітря, скидами забруднених стічних вод у природні водні об'єкти, забруднення
грунтів та накопичення небезпечних твердих відходів від діяльності металургійних підприємств.
Визначено, що оцінка впливу металургійної промисловості на екологічне становище в Україні є пер
спективним напрямом подальших досліджень щодо оптимізації рівня екологічної безпеки металург
ійних підприємств.
The paper analyzes the influence of the Ukrainian enterprises of metallurgical industry on the environment.
It was demonstrated that the most severe environmental issues characteristic for urbanized territories arise
in urban agglomerations formed on the basis of large industrial complexes, in particular, those belonging to
mining and metallurgy sector.
Metallurgical enterprises are among the most important sources of environmental threats. The
dependency of the degree of pollution of air, natural water systems, and ground as well as the scale of
hazardous solid waste accumulation upon the activities of metallurgical enterprises was analyzed.
It was found that the assessment of the impact of metallurgical industry on the environmental situation in
Ukraine is an important future area of further research related to the problems of optimization of the
environmental and economic safety of metallurgical enterprises.

Ключові слова: екосистема, антропогенне навантаження, гранично допустимі концентрації, мета
лургійне підприємство.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Промислові підприємства є найпотужнішим джере
лом комплексного впливу на природні екосистеми, що
пов'язано з багатьма виробничими процесам, якто ви
добування корисних копалин, їх збагачення, наступна
переробка з метою виробництва готової продукції, а
також її транспортування та використання. Промисло
ве виробництво завжди включає процеси споживання
природних ресурсів і процеси переміщення в екосистемі
відходів та нереалізованої енергії [1].
Надвисокий рівень антропогенного навантаження на
навколишнє середовище в промислових регіонах Украї
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ни призвів до критичного рівню забруднення багатьох
міст, де по декількох показниках має місця постійне
значне перевищення гранично допустимих концентрацій
(ГДК) небезпечних речовин. Тому дослідження впливу
металургійних підприємств на навколишнє природне се
редовище в Україні є важливим і актуальним.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Результати досліджень багатьох авторів свідчать
про те, що сучасне управління рівнем екологоеконом
ічної безпеки діяльності промислових підприємств зде
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більшого здійснюється за рахунок
своєчасного моніторингу впливу
діяльності цих підприємств на навко
лишнє природне середовище.
Наукові праці, які розкривають
теоретикометодологічні засади роз
витку управління екологоекономіч
ною безпекою і окреслюють у ньому
роль впливу діяльності металургій
них підприємств на навколишнє при
родне середовище, належать таким
авторам, як: Мамчук І.В. [1], Новіков
Н.І. [3], Звягнцева А.В. [5], Больши
на Е.П. [6], Акимова Т.А., Хаскин В.В.
[9], Копач П.І. [10] та іншим.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення впли
ву діяльності металургійних підпри
ємств на навколишнє природне сере
довище.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Таблиця 1. Якість атмосферного повітря найбільш
забруднених міст України у 2012 р.
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɪɚɡɿɜ
(ȽȾɄ=1)
Ɇɿɫɬɚ
ɉɢɥ

Ɉɤɫɢɞ
ɜɭɝɥɟɰɸ

Ⱦɿɨɤɫɢɞ
ɚɡɨɬɭ

Ɏɟɧɨɥ

Ɏɨɪɦɚɥɶɞɟɝɿɞ

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ
ɿɧɞɟɤɫ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ
(ɄȱɁȺ)

Ƚɨɪɥɿɜɤɚ

2,67

1,33

1,25

1,67

2,33

16,0

Ɉɞɟɫɚ

1,13

1,00

1,50

1,33

5,66

15,5

ɋɥɨɜ'ɹɧɫɶɤ

1,13

1,33

1,00

0,67

5,33

14,2

Ⱦɧɿɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫɶɤ

2,13

1,00

2,00

2,33

3,67

14,0

Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ

1,27

0,33

1,50

0,67

4,67

13,2

Ⱦɨɧɟɰɶɤ

2,33

0,67

3,25

1,33

2,67

13,1

Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ

4,67

1,00

1,50

0,67

3,33

13,0

Ɇɚɤɿʀɜɤɚ

3,33

0,67

2,50

0,67

1,67

12,2

ɍɠɝɨɪɨɞ

0,33

1,00

1,00

~

5,33

11,7

Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ

1,73

1,00

2,25

1,00

3,67

11,6

Ʉɢʀɜ

0,87

0,3

2,75

1,33

3,00

9,8

Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ

0,67

0,67

2,25

2,00

1,67

8,7

Джерело: [5].

Загальновідомо, що більш ніж 90% викидів шкідли
вих речовин в атмосферу здійснюються підприємствами
металургії, енергетики, вуглевидобутку та коксохімії [2].
Станом на 2013 р. в Україні щорічно викидалось в
атмосферне повітря понад 6 млн т шкідливих речовин,
утворювалось приблизно 1 млн т промислових відходів
І—III класу небезпеки та 13 млн м3 небезпечних стоків [2].
Металургійний сектор у 2013 р. за обсягом викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря отрима
ла друге місце після енергетичного.
Серед речовин, забруднюючих повітря, найбільші об
сяги викидів у 2013 р. припадають на сполуки сірки — 1235,2
тис. т (28,8% викидів від стаціонарних джерел,), оксид вуг
лецю — 1007,2 тис. т (23,5%), метан — 920,9 тис. т,
(21,4,6%), сполуки азоту — 333,3 тис. т (7,8%). Відносно
високим є рівень забруднення повітряного басейну країни
викидами двоокису вуглецю — 180932,5 тис. т.
Крім викидів в атмосферу, металургійні підприєм
ства використовують до 20—25% води від загального
її споживання промисловими підприємствами та істот
но забруднюють поверхневі води [3].
Металургія займає одно з перших місце в країні та
кож і за обсягами скидання забруднених стічних вод
у поверхневі водні об'єкти [2]. Протягом 2013 р. було
утворено 4054,3 тис. т осаду промислових стоків, у тому
числі 151,3 тис. т І—III класу небезпеки, що складає
3,7 відсотків від загального обсягу по країні [2].
Металургійне виробництво є потужним фактором
негативного впливу на навколишнє природне середови
ще у промислових регіонах України. Це особливо сто
сується Дніпропетровської, Донецької та Запорізької
областей. Так, річний обсяг лише газоподібних викидів
в атмосферу у межах промислових місць вищезгаданих
областей перевищує 100 тис. т, що спричиняє значне
погіршення умов життя на вказаних територіях.
Згідно з результатами досліджень, низька якість
атмосферного повітря в містах, де розташовані мета
лургійні підприємства, є причиною суттєвого підвищен

ня загальної захворюваності та смертності населення.
[4].
Дані таблиці 1 свідчать про якість атмосферного повітря
найбільш забруднених міст України станом на 2012 рік.
З дванадцяті міст, наведених в таблиці 1, сім пред
ставляють собою важливі центри металургійного вироб
ництва, а саме: Дніпродзержинськ, Маріуполь, Донецьк,
Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Макіївка і Запоріжжя.
Обсяг шкідливих викидів металургійного виробниц
тва в 2012 р. склав 1004,6 тис. т. Загальний обсяг ви
кидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення за видами економічної діяльності в ціло
му склав 4295,1 тис. т, тобто 23,4% викидів підприємств
всіх видів діяльності.
Крім того, підвищені рівні забрудненості, пов'язані
з діяльністю підприємств металургійного комплексу,
спостерігалися у 2012 р. також у містах Нікополь, Ав
діївка, Єнакієве.
Особливістю металургійного виробництва є віднос
но низький середній коефіцієнт виходу готової продукції
при інтенсивному використанні мінеральних ресурсів:
обсяг кінцевої продукції складає не більше 30% з де
сятків тисяч тонн сировини, що щорічно споживають
металургійні підприємства України [6]. Решта перетво
рюється на відходи виробництва.
Лише концентрація пилу в викидах металургійних
заводів, які працюють за традиційними радянськими
технологіями, сягає 50—120 кг/т одержуваної сталі.
При використанні сучасних технологій в металургійних
процесах подібні викиди знижуються до 10 кг/т сталі.
Застарілі технології металургійного виробництва є од
ним з головних джерел екологічних проблем України.
Близько 20 % викидів пилу, а також значна частка га
зових викидів, зокрема CO і NOх, пов'язаних у першу
чергу з мартенівським процесом виробництва сталі, який
практично повністю ліквідовано за кордоном, але про
довжує використовуватися в Україні, де тільки в 2017 р.
обсяг мартенівської сталі планується знизити до 10—
15 % з 44 % в 2007—2010 рр. [7].
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Таблиця 2. Газові викиди металургійного виробництва
(до очищення)

мераційного виробництва містять
оксиди сірки та вуглецю, залізо та
Ⱥɝɥɨɦɟɪɚɰɿɣɧɟ
Ⱦɨɦɟɧɧɟ
ɋɬɚɥɟɩɥɚɜɢɥɶɧɟ
його оксиди, оксиди марганцю, маг
ɋɤɥɚɞɨɜɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ,
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ,
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ,
ɉɪɨɤɚɬɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
нію, фосфору, кремнію, кальцію та
ɜɢɤɢɞɿɜ
ɤɝ / ɬ ɚɝɥɨɦɟɪɚɬɭ ɤɝ / ɬ ɱɚɜɭɧɭ
ɤɝ / ɬ ɫɬɚɥɿ
ін.
ɉɢɥ
20-25
100-106
13-32
0,1-0,2 ɤɝ / ɬ ɩɪɨɤɚɬɭ
Доменне виробництво також є
Ɉɤɫɢɞ ɜɭɝɥɟɰɸ 20-50
600-605
0,4-0,6
0,7 ɬ / ɦ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɟɬɚɥɭ
потужним джерелом газопилових
Ɉɤɫɢɞɢ ɫɿɪɤɢ
3-25
0,2-0,3
0,4-35
0,4 ɬ / ɦ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɟɬɚɥɭ
викидів в повітря, які містять окси
Ɉɤɫɢɞɢ ɚɡɨɬɭ 0,3-3,0
0,5 ɬ / ɦ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɟɬɚɥɭ
ди вуглецю й сірки, водень, азот,
ɋɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ
10-60
оксиди заліза, кремнію, марганцю,
Джерело: [9, с. 292].
кальцію, магнію.
В Україні склалася наступна структура виробницт
Головну роль у забрудненні атмосферного повітря
ва сталі: конвертерним методом — 68,7%, мартенівсь при феросплавному виробництві відіграють електроду
ким — 25,4%, виробництво електросталі — 5,9% [8]. гові печі, які є джерелом викидів газів та пилу, що містять
Згідно з оцінками, на 1 млн т річного обсягу металур оксиди заліза, міді, цинку, свинцю, хрому, кремнію.
гійної продукції середньодобові викиди в атмосферне по
Значні обсяги небезпечних викидів мають місце та
вітря становлять: пилу — 350 т, сірчистого ангідриду — кож при підготовчих роботах і при обробці металу. Це,
200 т, оксиду вуглецю — 400 т, оксидів азоту — 42 т [2]. наприклад, графітовий та металевий пил, оксид вугле
Переважна частка речовин, що забруднюють атмос цю, формальдегід, фенол, метиловий спирт, пари сірча
ферне повітря у результаті діяльності металургійних ної кислоти, аміак, бензол, та ін..
підприємств, представлена викидами коксохімічного,
Обсяги основних газових викидів, що утворюються
агломераційного, доменного, феросплавного та стале у ході процесів металургійного виробництва, наведено
плавильного виробництва.
в таблиці 2.
Коксохімічне виробництво є джерелом забруднення
У залежності від пануючих вітрів, забруднення ат
атмосфери оксидами вуглецю і сірки, а також вугільним мосферного повітря на територіях, де розташовані ме
пилом, який утворюється як безпосередньо у виробничо талургійні підприємства, може спостерігатися в радіусі
му процесі, так і при перевантаженні вугільної сировини. 20—50 км [10].
В агломераційному виробництві основні джерела
Металургійний комплекс є одним з найбільш потужних
забруднення атмосферного повітря — це агломераційні споживачів води та джерел забруднення водних об'єктів
стрічки, системи охолодження агломерату, печі для його України. Виробництво 1 т сталевого прокату потребує спо
випалювання, а також пункти сортування шихти та аг живання 180—200 м3 води. При цьому 30—40% стічних вод
ломерату. Гази та пил, що утворюються у процесі агло металургійних підприємств забруднені шкідливими речови
нами, серед яких присутні, зокрема, фе
160
ноли, ціаніди, роданіди, марганець, залі
зо, хром, миш'як, ванадій та ін.
140
З точки зору забруднення земель,
зона впливу металургійного підприєм
ства на навколишнє середовище може
120
мати радіус 1—5 км [11]. У межах ви
щезгаданої зони впливу у грунті спос
100
терігається значний вміст шкідливих
речовин.
80
Металургія є також важливим чин
ником
забруднення довкілля, яке
60
відбувається у суміжних галузях про
мисловості, з якими вона пов'язана
40
відношеннями вертикальної інтеграції
в рамках великих промисловофінан
20
сових груп.
Так, найбільший рівень забруднен
0
ня природного середовища є харак
2009
2010
2011
2012
2013
2014
терним для гірничометалургійних
підприємств. Вони завдають шкоди як
ȱɧɞɟɤɫɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɞɨ 2009 ɪ.)
повітряному басейнові, так і водним та
земельним ресурсам. Слід зазначити,
ȱɧɞɟɤɫɢ ɜɢɤɢɞɿɜ ɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ (ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɞɨ 2009 ɪ.)
що 1 га відвалів металургійного під
ȱɧɞɟɤɫɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ȱ-III ɤɥɚɫɫɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ (ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɞɨ 2009 приємства веде до забруднення при
ɪ.)
близно 5 га земель, що знаходяться
ȱɧɞɟɤɫɢ ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ (ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɞɨ 2009 ɪ.)
поряд з відвалами. Має місце також
Рис. 1. Індекси промислового виробництва та основних видів значне теплове забруднення довкілля.
Металургійне виробництво по
забруднення довкілля в Україні за 2009—2014 рр.
трібує споживання великих обсягів
Джерело: [2].
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електроенергії. Це пов'язано, в першу 160
чергу, з високою енергоємністю про
дукції гірничометалургійного комплек 140
су. Таким чином, з виробництвом мета
120
лургійної продукції безпосередньо по
в'язано значна частка негативного впли 100
ву енергетичної галузі на екологічний
стан країни.
80
У 2013 р. частка металургійного ви
робництва в загальному обсязі спожи 60
вання електроенергії промисловими
підприємствами в Україні дорівнювала 40
16,7 %, що на 1,2 % менше ніж у 2012
20
р., але у 2014 р. споживання електрое
нергії промисловими підприємствами 0
знову зросло до 17,1 % [2].
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Динаміку індексів виробництва про
ȱɧɞɟɤɫɢ ɜɢɩɭɫɤɭ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɞɨ 2009 ɪ.)
мислової продукції та основних видів
забруднення довкілля України у відсот
ȱɧɞɟɤɫɢ ɜɢɤɢɞɿɜ ɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɦɢ
ках до 2009 р. за 2009—2014 рр. відоб
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ (ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɞɨ 2009 ɪ.)
ражено графічно на рисунку 1.
ȱɧɞɟɤɫɢ ɫɤɢɞɿɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ (ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɞɨ 2009 ɪ.)
З рисунку 1 можна побачити, що
Рис.
2. Індекси виробництва металургійної продукції
інтенсивність забруднення довкілля
та
основних видів забруднень довкілля України
відзначається в першу чергу динамікою
металургійними
підприємствами за 2009—2014 рр.
обсягів промислового виробництва.
Джерело:
[2].
При цьому, можливо зробити висновок
про певне підвищення загального рівня екологічності ук і Луганській областях зосереджена значна кількість ме
раїнської промисловості після 2009 р. У 2011—2014 рр. талургійних підприємств. Подруге, екологічна статис
спостерігається виражена тенденція до зниження за тика, що стосується згаданих областей з високою ймо
гального обсягу викидів в атмосферне повітря, скидан вірністю є значною мірою неповною [12].
ня стічних вод та утворення небезпечних відходів після
У цілому, техногенне навантаження на навколишнє
2011 р. Слід також зазначити, що в період зростання середовище, пов'язане з діяльністю металургійних
промислового виробництва (2010 р.) темпи збільшення підприємств, залишається на неприємно високому рівні,
обсягів забруднення відставали від індексу зростання і триваюча деградація природного середовища не доз
виробництва. Аналогічною є ситуація в металургійному воляє оцінити діяльність галузі як екологічно безпечну,
комплексі України.
навіть у мінімальній мірі. В таблиці 3 наведено дані про
Залежність ступеню забруднення навколишнього динаміку комплексного індексу забруднення атмосфе
середовища викидами шкідливих речовин в атмосфер ри у кількох центрах металургійного виробництва в Ук
не повітря, скидами забруднених стічних вод у природні раїні.
водні об'єкти, забруднення грунтів та накопичення не
З таблиці 3 можливо побачити, що екологічна си
безпечних твердих відходів від діяльності металургій туація в декількох містах, де розташовані великі ме
них підприємств наведено на рисунку 2.
талургійні підприємства, в 2013 р., і навіть в 2014—
Рисунок 2 демонструє, що, як в промисловості в ціло 2015 рр., продовжувала загострюватися, незважаючи
му, в металургійної галузі збільшення обсягів виробниц на зниження обсягів виробництва, що свідчить про
тва в 2010 р. не призвело до пропорційного зро
Таблиця 3. Центри металургійного
стання обсягу антропогенного навантаження на
виробництва України у рейтингу міст України за
довкілля, що свідчить про певну модернізацію
комплексним індексом забруднення атмосферного
технологій та впровадження на металургійних
повітря за період 2009—2015 рр.
підприємствах заходів, спрямованих на захист
навколишнього середовища, хоча тенденцію
2015
Ɇɿɫɬɨ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ȱ ɩɿɜɪɿɱɱɹ
покращення екологічної безпеки в металургії
14,7
12,1
14,0
16,9
14,7
11,8
неможливо признати стійкою. Так, зростання Ⱦɧɿɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫɶɤ 13,6
обсягів викидів у повітря, хоча і повільно, але Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ
20,3
17,4
16,5
13,2
8,7
10,7
9,3
зростало до 2013 р. включно, незважаючи на
Ⱦɨɧɟɰɶɤ
21,6
14,1
12,8
13,1
15,2
13,8
ɧ/ɞ
зниження обсягів виробництва.
На жаль, дані за 2014 р. не є репрезен Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ
6,9
9,5
11,2
13,0
9,6
10,4
12,0
тативними, оскільки, поперше, зниження об
Ɇɚɤɿʀɜɤɚ
12,8
15,9
12,8
12,2
7,9
11,2
ɧ/ɞ
сягів шкідливих речовин, що потрапляють в
9,7
11,4
11,6
13,0
11,8
9,0
навколишнє середовище, є у першу чергу ре Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ 9,2
зультатом катастрофічного спаду промис Ɇɢɤɨɥɚʀɜ
8,6
9,8
9,2
8,2
9,1
9,2
10,0
лового виробництва, внаслідок подій, що Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ
8,5
10,1
10,8
8,7
8,9
8,4
8,3
відбуваються на сході країни. Це особливо
стосується металургійної галузі: в Донецькій
Джерело: [12].
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відсутність стійкої тенденції до підвищення екологічних
стандартів в металургії.
Проте потужний наукововиробничий потенціал ме
талургійної галузі, а також наявні в останні роки пози
тивні тенденції в екологічній діяльності підприємств
дозволяють припустити перспективи стабілізації еколо
гічної ситуації з отриманням за рахунок цього значного
інтегрального соціальноекономічного ефекту.
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