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ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ВНАСЛІДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ І 
ЗАКРИТТЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ЗАПОБІГАННЮ (МІНІ-
МІЗАЦІЇ) 

Видобуток вугілля призводить до змін оточуючого ландшафту за рахунок нагромадження гірничих мас. Шахтні породи в 
териконах схильні до самозагоряння, що призводить до хімічного забруднення атмосфери продуктами горіння. Розглянуто 
види порушень навколишнього середовища, їх причини (зокрема, викиди отруйних речовин промисловими підприємствами 
регіону, викиди парникових газів та твердих часточок (сажа) із димарів, випаровування летких отруйних речовин із відс-
тійників, пилове забруднення – здування отруйних речовин із золо-, шлако- і шламовідвалів, териконів, забруднення атмос-
ферного повітря викидами від стаціонарних та пересувних джерел – золою від теплоелектростанцій, формальдегідами, 
діоксидом азоту та ін., транскордонне перенесення забруднювальних речовин повітрям у прикордонних областях, тощо) та 
наслідки, що зумовлюють забруднення атмосферного повітря. Встановлено основні проблеми охорони атмосферного пові-
тря, до яких належать виявлення фактичних викидів шкідливих речовин в атмосферу за технологічними циклами об’єктами 
шахтного комплексу і вугільними підприємствами у цілому, проведення їх кількісної і якісної оцінки. Проаналізовано та гра-
фічно проілюстровано дані щодо забруднення атмосферного повітря вугільними підприємствами України за 2018 рік.У яко-
сті природоохоронних заходів щодо атмосферного повітря пропонується та передбачається: проведення робіт із гасіння 
породних відвалів, що горять; застосування екологічно чистих і безпечних технологій формування нових породних відвалів; 
виконання профілактичних робіт із запобігання самозаймання відвалів; оснащення організованих джерел викидів новими 
газоочисними установками, аспіраційними системами, золоуловлювачами, електрофільтрами; реконструкція котлоагрега-
тів котелень тощо.. 
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Вступ 

Вугільна промисловість України є базовою 

галуззю промисловості з досить складними техно-

логічними процесами, що зумовлює значний вплив на 
навколишнє природне середовище. 

Територіально вугледобувні та переробні 
підприємства галузі розміщені у восьми областях 

України. Характерною особливістю їх розміщення є 
нерівномірність, часто надмірна концентрація вироб-

ництва в окремих районах вугледобувних регіонів. 
Виробнича діяльність вугледобувної проми-

словості супроводжується як залученням в розробку 

нових площ діючих родовищ, так і закриттям відпра-
цьованих або нерентабельних вугільних шахт. За 
своєю сукупністю перераховані вище особливості в 

поєднанні з високою концентрацією вуглевидобувних 

і переробних підприємств визначають довготривалий 

техногенний вплив на зміну стану і властивостей як 

геологічного, так і навколишнього природного сере-
довища в цілому, і не тільки на локальних ділянках 

окремих родовищ, але і в регіональному плані. 

Технологічні процеси вуглевидобутку, збага-
чення та використання, зокрема, спалювання вугілля, 
супроводжуються утворенням і виділенням значної 
кількості пилу і газів. Це призводить не тільки до ло-

кального забруднення атмосфери, але і до таких гло-

бальних негативних процесів, як парниковий ефект, 
порушення озонового шару, окислення атмосферних 

опадів та ін. Підприємствами вугільної промисловості 
здійснюються викиди в атмосферне повітря, головним 

чином, пилу, парникових (окису СО і двоокису ву-

глецю СО2, метану СН4 і частково NО2) і кислотних 

газів (двоокису сірки SO2 і оксидів азоту NOх). Голов-

ними джерелами забруднення атмосфери зазначеними 

газами і пилом у вугільній промисловості є шахти, 

збагачувальні фабрики, котельні, ТЕЦ, палаючі по-

родні відвали та ін. [1-12]. 

Основні результати дослідження. Сучасні 
проблеми екологічного стану навколишнього природ-

ного середовища навколо вугільних шахт України 

стосуються порушення екосистем та природно-

ландшафтних територій, руйнування промислових та 
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екологічно небезпечних об’єктів, забруднення джерел 

питної води, земель, атмосферного повітря, порушен-

ня геологічного середовища. 
Всі вугільні басейни знаходяться на тому етапі ро-

звитку, коли обсяги видобутку вугілля зменшуються, 
значна кількість шахт припиняє розробку запасів ву-

гілля, а згодом ці шахти ліквідуються. Зазначені об-

ставини призвели до суттєвої зміни в межах басейнів 

більш-менш усталених природно-техногенних умов, 
які сформувались у результаті впливу на природні 
компоненти розробки вугільних родовищ [2, 3, 5-12]. 

Вимоги чинного законодавства України (закони 

України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про охорону атмосферного повітря», 

«Про відходи», «Водний кодекс України», «Кодекс 
України «Про надра», «Земельний кодекс України», а 
також нормативні документи Міністерства екології та 
природних ресурсів України) обумовлюють необ-

хідність розробки нових, більш дієвих заходів та кон-

цептуальних підходів до вирішення питань охорони 

навколишнього середовища у вугільних регіонах [13-

18]. 

Атмосферне повітря – це життєво важливий компо-

нент навколишнього природного середовища, який 

являє собою природну суміш газів, що перебуває за 
межами житлових, виробничих та інших приміщень. 
Причини забруднення атмосфери: 

• викиди отруйних речовин промисловими 

підприємствами (міста Маріуполь і Горлівка 
Донецької області – своєрідні «рекордсмени» України 

за вмістом шкідливих речовин у повітрі: 
формальдегід, діоксид азоту, фенол, бенз(а)пірен, 

фтороводень, оксид вуглецю, завислі речовини); 

• викиди парникових газів та викиди твердих 

часточок (сажа) із димарів; 

• випаровування летких отруйних речовин із 
відстійників; 

• пилове забруднення (здування отруйних ре-
човин із золо-, шлако- і шламовідвалів, териконів); 

• забруднення атмосферного повітря викидами 

від стаціонарних та пересувних джерел (золою від 

ТЕЦ, формальдегідами, діоксидом азоту та ін.) на тлі 
падіння обсягів промислового виробництва; 

• катастрофічна ситуація із загазованістю міст, 
де технологічне обладнання не оновлювалося протя-
гом тривалого періоду (кількість обладнання з 
терміном експлуатації 40 років і більше перевищує 
70%); 

• забруднення повітря внаслідок діяльності 
підприємств нафтогазового комплексу та під час спа-
лювання газу у факелах; 

• транскордонне перенесення забруднювальних 

речовин повітрям у прикордонних областях (практич-

но неконтрольований процес через відсутність до-

статньої кількості мобільних і стаціонарних пунктів 

спостереження). 
Основні проблеми охорони атмосферного повітря: 

•  виявлення фактичних викидів шкідливих ре-
човин в атмосферу за технологічними циклами, 

об’єктами шахтного комплексу і підприємствами у 

цілому, проведення їх кількісної та якісної оцінки; 

•  визначення пріоритетних напрямів для прове-
дення комплексних робіт зі зниження рівня шкідли-

вих викидів; 

•  впровадження нових технологій використання 
шахтного газу дегазаційних і вентиляційних устано-

вок. 

•  інтенсифікація робіт з переформування і гасін-

ня та рекультивації породних відвалів; 

•  створення системи моніторингу. 

Аналіз отриманих у 2018 році від вугільних 

підприємств України даних щодо забруднення 
атмосферного повітря, здійснений при виконанні 
науково-дослідної роботи «Моніторинг виконання 
природоохоронних робіт та екологічного стану 

природного довкілля діючих та ліквідованих 

вугільних підприємств, розроблення пропозицій щодо 

його поліпшення» [1], показав наступне (зведена табл. 

1 за I – IV кв. 2018 року). 

Загальна кількість джерел викидів 

забруднюючих речовин складає 
1356 одиниць (рис. 1), з них організованих – 518 

одиниць, неорганізованих – 838 одиниці 
(рис. 2).Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря вугільними підприємствами складають всього 

274004.10 т/рік (рис. 3), а окремо за кожним 

державним підприємством показано на рис. 4. 

Викиди в атмосферу парникових газів, у тому 

числі метану, показано на рис. 5. 

Обсяг викидів парникових газів в атмосферу 

від стаціонарних установок протягом 2018 року пред-

ставлено на рис. 6 та 7 (у %). 
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Рис. 1. Розподіл джерел викидів забруднюючих речовин за 2018 рік, всього (од). 

Fig. 1.Distribution of pollutant emission sources in 2018, total (unit). 

 

 

Рис. 2. Розподіл організованих і неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин за 2018 р. за 
підприємствами (од). 

Fig. 2.Distribution of organized and unorganized sources of pollutant emissions in 2018 by enterprises (units). 

 

1-Волиньвугілля (12; 24 од.) 

 

7-Укрвуглереструктуризація (1; 15 од.) 

2-Мирноградвугілля (24; 65 од.) 8-Селідоввугілля (38; 48 од.) 

3-Торецьквугілля (21; 44 од.) 9-Укршахтгідрозахист (0 од.) 

4-Первомайськвугілля (43; 71 од.) 10-Павлоградвугілля (118; 270 од.) 

5-Лисичанськвугілля (37; 35 од.) 11-Добропіллявугілля (96; 177 од.) 

6-Львіввугілля (33; 27 од.) 12-Самостійні шахти (95; 62 од.) 
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Рис. 3. Викиди забруднюючих речовин за 2018 рік, всього, (т/рік). 

Fig. 3. Emissions of pollutants for 2018, total, (t/year). 

 

 

Рис. 4. Викиди забруднюючих речовин за підприємствами за 2018 рік, (т/рік). 

Fig. 4.Emissions of pollutants by enterprises in 2018, (t/year). 
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Рис. 5. Викиди в атмосферу парникових газів за 2018 рік, всього (т/рік). 

Fig. 5. Emissions of greenhouse gases into the atmosphere in 2018, total (t/year) 

 

Рис. 6. Обсяг викидів парникових газів за 2018 рік, %. 

Fig. 6. The amount of greenhouse gas emissions in 2018, %. 

 

1-Волиньвугілля (1,8 %) 7-Укрвуглереструктуризація (0 %) 

2-Мирноградвугілля (6,5 %) 8-Селідоввугілля (7,7 %) 

3-Торецьквугілля (1,7 %) 9-Укршахтгідрозахист (0 %) 

4-Первомайськвугілля (4,1 %) 10-Павлоградвугілля (21,6 %) 

5-Лисичанськвугілля (6,3 %) 11-Добропіллявугілля (5,8 %) 

6-Львіввугілля (27,5 %) 12-Самостійні шахти (16,8 %) 
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Рис. 7. Викиди важких металів в атмосферу від стаціонарних установок протягом 2018 року, % 

Fig.7. Emissions of heavy metals into the atmosphere from stationary installations du  ring 2018, % 

  

1-Волиньвугілля (0,3 %) 7-Укрвуглереструктуризація (0 %) 

2-Мирноградвугілля (5,1 %) 8-Селідоввугілля (9,5 %) 

3-Торецьквугілля (1,5 %) 9-Укршахтгідрозахист (0 %) 

4-Первомайськвугілля (4,8 %) 10-Павлоградвугілля (52,4 %) 

5-Лисичанськвугілля (1,6 %) 11-Добропіллявугілля (7,9 %) 

6-Львівугілля (8,1 %) 12-Самостійні шахти (8,8%) 

 

 

До узагальнених показників впливу вугільних 

підприємств на атмосферне повітря можна віднести: 

– загальну кількість джерел викидів забруд-

нюючих речовин, всього – 1356 одиниць, як і в 2017 

році; 
– викиди забруднюючих речовин в атмосфер-

не повітря, всього за 2018 рік – 274004,10 т/рік, що на 
16117,70 т/рік менше за показники 2017 року. 

В якості природоохоронних заходів щодо 

атмосферного повітряпропонується та передба-

чається: 

– проведення робіт із гасіння породних 

відвалів, що горять;  
– застосування екологічно чистих і безпечних 

технологій формування нових породних відвалів;  
– виконання профілактичних робіт із за-

побігання самозаймання відвалів; 

– оснащення організованих джерел викидів 
новими газоочисними установками, аспіраційними 

системами, золоуловлювачами, електрофільтрами; 

– реконструкція котлоагрегатів котелень 
тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки 

ПроведенийДержавною екологічною академією 

післядипломної освіти та управління аналіз еколого-

технічних показників діяльності вугільних 

підприємств є основою при вирішенні Міністерством 

енергетики та вугільної промисловості України 

проблем екологічного характеру – поліпшення умов 
проживання населення в районах розташування 
вугільних підприємств, зменшення сольового і 
механічного забруднення поверхневих вод та водойм 

від скидів в них шахтних вод, зменшення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу, раціональне 
використання природних і земельних ресурсів, 
підвищення ефективності природоохоронних заходів, 
що проводяться вугільними підприємствами. 

При виконанні роботи було оновлено базу 

даних еколого-технічних показників вугільних підп-

риємств за такими напрямами: атмосферне повітря, 
водні ресурси, земельні ресурси та охорона навколи-

шнього природного середовища. 
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Таблиця 1. Зведена таблиця отриманих даних від вугільних підприємств щодо забруднення атмосферного повітря за 2018 р. 

Table 1. Summary table of the received data from coal enterprises on atmospheric air pollution in 2018 
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1

Загальна кількість джерел викидів 
забруднюючих речовин, всього

од. 36 89 65 114 72 60 16 86 0 388 273 157 1356

2 Кількість організованих джерел викидів     од. 12 24 21 43 37 33 1 38 0 118 96 95 518

3 Кількість неорганізованих джерел викидів од. 24 65 44 71 35 27 15 48 0 270 177 62 838

4 Викиди забруднюючих речовин, всього т/рік 15.13 25090.44 4280.42 4594.78 12658.97 28250.42 603.12 5655.44 12.79 103375.68 26843.56 62623.35 274004.10

5      в тому числі:
6      з організованих джерел т/рік 10.03 24892.84 3948.90 4434.59 2290.72 23739.70 11.13 764.42 5.70 91350.16 25946.60 62084.21 239479.00

7      з неорганізованих джерел т/рік 8.87 197.60 331.51 160.18 7205.08 3041.83 591.99 5026.85 7.09 3615.61 896.96 539.14 21622.72

8      твердих т/рік 0.66 328.34 444.70 573.90 619.12 292.84 41.29 738.49 0.00 736.60 774.95 739.14 5290.02

9      газоподібних та рідких, всього т/рік 3.82 669.16 3807.10 1012.87 9025.21 27353.67 549.05 1426.55 0.00 102913.74 26060.65 61333.35 234155.17

10      метан т/рік 0.00 13717.18 3643.94 0.11 1013.79 33915.32 0.00 2740.75 0.00 101005.72 20567.85 38297.66 214902.32

11 Використано метану, всього млн.куб.м 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4882.93 14.39 4897.32

12      в тому числi:
13      з викидів дегазаційних систем млн.куб.м 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14      з викидів вентиляційних установок млн.куб.м 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.83 11.83

15 Викиди важких металів в атмосферу від стац.установоккг/рік 6.80 122.00 36.00 114.58 37.34 192.54 0.00 225.36 0.00 1246.56 188.31 210.00 2379.49

16 Обсяг викидів парникових газів, всього т./рік 4761.25 16752.59 4294.15 10635.35 16331.24 70915.05 0.00 19823.65 0.00 55662.57 15046.41 43251.06 257473.31
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ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЗАКРЫТИЯ УГОЛЬ-

НЫХ ШАХТ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (МИНИМИЗАЦИИ) 

 

Буглак А.В., м.н.с. Государственная экологическая академия последипломного образования и управления, 
aleksandra.verkhovtseva@gmail.com. 

 

Добыча угля приводит к изменениям окружающего ландшафта за счет накопления горных масс. Шахтные породы в террико-
нах склонны к самовозгоранию, что приводит к химическому загрязнению атмосферы продуктами горения. Рассмотрены осо-
бенности нарушений окружающей среды и последствия, обусловливающие загрязнения атмосферного воздуха. Установлены ос-
новные проблемы охраны атмосферного воздуха, к которым относятся выявление фактических выбросов вредных веществ в 
атмосферу по технологическим циклам, объектами шахтного комплекса и угольными предприятиями в целом, проведение их ко-
личественной и качественной оценки. 
Проанализированы и графически проиллюстрированы данные по загрязнению атмосферного воздуха угольными предприятиями 
Украины за 2018. В качестве природоохранных мероприятий по атмосферному воздуху предлагается и предусматривается: 
проведение работ по тушению породных отвалов; применение экологически чистых и безопасных технологий формирования но-
вых породных отвалов; выполнение профилактических работ по предотвращению самовозгорания отвалов; оснащение органи-
зованных источников выбросов новыми газоочистными установками, аспирационными системами, золоуловителями, электро-
фильтрами; реконструкция котлоагрегатов котельных и тому подобное. 
 
Ключевые слова: угольная шахта, окружающая среда, техногенное загрязнение, атмосферный воздух, эколого-технические по-
казатели, природоохранные мероприятия, база данных. 
 

TECHNOGENIC POLLUTION OF ATMOSPHERE AS A RESULT OF FUNCTIONING AND CLOSING OF COAL MINES AND 

MEASURES TO PREVENT IT (MINIMIZATION) 

 

O. Buglak,Research Assistant, State Ecology Academy of postgraduate education and management, aleksandra.verkhovtseva@gmail.com 

 
Coal mining leads to changes in the surrounding landscape due to the accumulation of rock masses. Mine rocks in the heaps are prone to 
spontaneous combustion, which leads to chemical pollution of the atmosphere by combustion products. The features of environmental dis-
turbances, their causes (in particular, emissions of poisonous substances by industrial enterprises of the region, emissions of greenhouse 
gases and solid particles (soot) from chimneys, evaporation of volatile toxic substances from settling tanks, dust pollution - blasting of poi-
sonous substances from the ash, slag and slurry ditches, waste hens, atmospheric pollution air emissions from stationary and mobile 
sources - ash from thermal power plants, formaldehyde, nitrogen dioxide, etc., cross-border transfer of pollutants into the air in border 
areas, etc.) and the consequences of air pollution are considered. The main problems of atmospheric air protection are identified, which 
include the identification of actual emissions of harmful substances into the atmosphere through technological cycles, facilities of the mine 
complex and coal enterprises in general, their quantitative and qualitative assessment. The data on atmospheric air pollution by coal en-
terprises of Ukraine for 2018 are analyzed and graphically illustrated. As environmental measures for atmospheric air, it is proposed and 
foreseen: work to extinguish waste dumps; the use of environmentally friendly and safe technologies for the formation of new waste 
dumps; perform preventive work to prevent spontaneous ignition dumps; equipping organized emission sources with new gas treatment 
plants, aspiration systems, dust collectors, electrostatic precipitators; reconstruction of boilers etc. 
 
Key words: coal mine, environment, technogenic pollution, atmospheric air, ecological and technical indicators, environmental measures, 
database. 
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