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ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА НА ПРИКЛАДІ М.ЗАПОРІЖЖЯ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 

У статті визначено основні проблеми промислового міста та сформовано перелік питань, завдяки яким можливо 

запобігти загострення даної ситуації. Встановлено, що в місті зосереджені майже всі основні галузі 

промисловості, що призводить до значних обсягів викидів, забруденення атмосферного повітря та навколишнього 

середовища. Розглянуто вплив діяльності найкрупніших підприємств міста, що формують основне техногенне 

навантаження на довкілля області та негативно впливають на здоров’я населення, флору та фауну. 

Проаналізовано основні проблеми забруднення оточуючого середовища та запропоновано шляхи вирішення даної 

проблеми. Доведено, що об’єднання зусиль населення та держави, забезпечуватимуть розвиток міста та регіону в 

цілому, для якого важливим фактором буде  якість життя його населення та оточуючого середовища. 
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Постановка пролеми. Запорізька область 

відноситься до регіонів, де зосереджена значна 

кількість підприємств важкої промисловості. 

Стан довкілля області формується під значним 

антропогенним впливом суб'єктів господарювання,  

що спричиняє забруднення повітряного та 

водного басейнів, земельних ресурсів, негативно 

впливає на здоров’я населення, флору та фауну. 

Тому все більш актуальним стає розробка 

стратегій для запобігання або пом’якшення 

екологічних наслідків для життя та здоров’я 

населення, оточуючого середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку промисловості та її впливу на 

діяльність великих міст займалися О.І. Амоша, 

І.П. Булєєв, Ю.С. Залознова, Л.В Дейнеко 

М.Г. Ігнатенко 

Мета статті. визначити основні проблеми 

промислового міста на прикладі м.Запоріжжя 

та сформулювати  основні шляхи подолання 

даної ситуації. 

Основні результати дослідження. Україна 

належить до індустріально-аграрних країн, де 

частка важкої промисловості становила до 

недавнього часу близько 60% ВВП України, що 

значно вище, ніж у західноєвпропейських країнах. 

Значна частина промислових підприємств 

знаходиться  в містах і селах, де проживає 

переважна частина всього населення країни. 

Промисловість являється однією з 

найбільших сфер суспільного виробництва 

країни. До її складу входить чорна металургія, 

машинобудування, електроенергетика, хімічна 

та харчова промисловості. Сучасне промислове 

місто представляє собою складне багаторівневе 

середовище, яке може відрізняється за розміра-

ми, специфікою роботи, кількістю промислових 

підприємств, різноманіттям промислових галу-

зей. Нерівномірність розподілення промисло-

вих підприємств на території України обумов-

лена тим, що більшість  територій земельного 

фонду України відведено під промисловість, а 

інша значна частина  землі, необхідна для усу-

нення наслідків даної діяльності. Територіально,  

промислове виробництво концентрується в 

обласних центрах, де переважає важка промис-

ловість, а саме Донецька, Дніпропетровська, 

Луганська, Запорізька області. Також сюди 

можна віднести Київську (включаючи м. Київ), 

Харківську, Одеську, Львівську області. 

Акцентуючи увагу на тому, що основною 

метою функціонування міста повинно бути - 

забезпечення високої якості життя місцевого 

населення, необхідно звернути увагу на те, що 

у великих промислових містах є специфічні 

проблеми. А саме, екологічні проблеми, які 

мають вплив на всі сфери життя людини, а то-

му є потреба у розробці стратегій для запобі-

гання або пом’якшення екологічних наслідків 

для життя населення. 

В Запорізькій області зосереджені майже всі 

основні галузі промисловості, серед яких є 

машинобудування, металообробка, хімія, область 

є провідним центром вітчизняного авіа-

двигунобудування, виробництва трансформаторів 

та іншої високотехнологічної продукції, яка є 

фірмовим запорізьким знаком, маркою світового 

класу якості та надійності [1].  Але основу про-

мисловості регіону складають : металургійний 

комплекс (35,6 % від загального обсягу реалізо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ваної промислової продукції області у 2020 році); 

енергетичний комплекс (22,1 %); машинобудів-

ний комплекс (11,8 %)[2]. 

Найкрупніші підприємства області можна 

розділити на 3 види діяльності: 

- металургійний комплекс: ПАТ «Запоріж-

сталь, ПрАТ «Дніпроспецсталь», Укрграфіт», 

Запорізький титано-магнієвий  комбінат, АТ 

«Запорізький завод феросплавів» та ін.; 

- машинобудівний комплекс: ДП «Івчен-

ко-Прогрес», АТ «Мотор-Січ», , КП «НВК 

«Іскра», ПАТ «Запоріжтрансформатор». 

- енергетичний комплекс: ВП «Запорізька 

АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», ВП «Запо-

різька ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», 

Філія «Дніпровська ТЕС» ПрАТ «Укргідро-

енерго», ТОВ «Токмак Солар Енерджі», ТОВ 

«Сонячні стандартні рішення», ТОВ «Вінд 

Пауер» Ботієвська ВЕС, ТОВ «Приморська 

вітроелектростанція». 

В сучасному світі в епоху потужного 

промислового потенціалу назріває проблема 

забруднення навколишнього середовища та 

великої кількості викидів у  атмосферу. Так як 

значна частка промислових підприємств 

знаходиться близько до житлових забудов, це 

має негативний вплив на здоров’я населення 

та оточуюче нас середовище.  Ситуацію 

загострює розташування основного промвузла 

з навітряної сторони відносно житлових 

районів міста, що впливає на їх загазованість. 

Так, найбільшими забруднювачами атмосфер-

ного повітря в регіоні є підприємства чорної та 

кольорової металургії, теплоенергетики, хімії, 

машинобудування, харчової промисловості, на 

які припадає значна частка  викидів. Серед таких 

підприємств «лідерами по забрудненню атмо-

сферного повітря» є: ВП Запорізька ТЕС АТ 

«ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»; ПАТ «Запоріж-

сталь»; АТ «Запорізький завод феросплавів»; 

ПрАТ «Дніпроспецсталь»; ПрАТ «Запорізький 

абразивний комбінат»; ПрАТ «Запоріжкокс»; 

ПАТ «Український графіт»; ПрАТ «Запоріж-

вогнетрив»; ТОВ «Запорізький титано-магніє-

вий комбінат»; АТ «Мотор Січ»[3]. 

У структурі викидів забруднюючих речо-

вин основну частину складають діоксид та ін-

ші сполуки сірки, оксиди азоту, оксид вугле-

цю. Крім того, більшість промислових підпри-

ємств використовують ресурсо- та енерго-

місткі технології, які впроваджувалися у про-

мисловості найбільш дешевшим способом – за 

відсутності механізмів охорони довкілля. Си-

туація загострюється кліматичними особливо-

стями регіону та існуючою забудовою міста 

Запоріжжя[3]. 

Якщо розглянути історичний розвиток про-

мислового міста Запоріжжя, то  можливо спо-

стерігати велику концентрацію житлових забу-

дов поблизу промислових підприємств. 

Багато житлових будинків розташовано в 

межах санітарно-захисних зон промислових 

підприємств. Тому, над Запоріжжям часто 

спостерігається жовто-сиза димка смогу, що 

формується викидами промислових підпри-

ємств, сконцентрованих на відносно невеликій 

території. Цьому також  сприяє рельєф місце-

вості, який являє собою хвилясту рівнину з 

яруснобалочною мережею, яка погіршує про-

вітрювання території та умови розсіювання 

пилогазових викидів. Основні підприємства 

міста Запоріжжя розташовані на промислово-

му майданчику, який знаходиться в північно-

східній частині міста. Таким чином, забруд-

нення атмосферного повітря над основними 

районами міста відбувається при напрямках 

вітру від північно-західного через північ – до 

східного [5]. 

Таким чином, основними проблемами за-

бруднення оточуючого середовища області та 

м. Запоріжжя є: невідповідність технологій та 

обладнання сучасним нормативним вимогам 

встановлених законодавством, які перевищу-

ють гранично допустимі значення; збільшення 

кількості автомобільного парку та використан-

ня неякісного пального; проблема фінансуван-

ня підприємств задля модернізування облад-

нання і споруд, як наслідок відсутність можли-

вості утримання в належному стані; не 

належна утилізація або зберігання відходів в 

ході промислового виробництва; несвоєчасне 

проведення поточних і капітальних ремонтів. 

Перевірки якості атмосферного повітря 

свідчать про його значне забруднення в межах 

санітарно-захисних зон та в житлових районах. 

Тому, для запобігання погіршення екологічної  

ситуації у майбутньому, необхідно визначити 

основні шляхи подолання даної проблеми, а 

саме:  застосування нових методів вловлювання 

та знешкодження шкідливих речовин; впровад-

ження сучасних природоохоронних заходів на 

полігонах побутових та промислових відходів; 

будівництво міжрайонних сучасних сміттєпере-

робних заводів та сортувальних станцій; модер-
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нізація поточних та створення сучасних новітніх 

систем очищення; вдосконалення технологічних 

процесів і розробка нового обладнання з мен-

шим рівнем викидів шкідливих домішок і відхо-

дів в навколишнє середовище; використання 

системи збирання, заготівлі та переробки відхо-

дів як вторинної сировини; створення інформа-

тивних умов для оповіщення громадян про стан 

навколишнього середовища; стимулювання 

участі громадськості в процесі прийняття рішень 

з питань, що стосуються довкілля. 

Висновки та пропозиції. Отже, огляд 

потенціалу промисловості міста та обмежень, 

що заважають розвиткові галузі, дає привід 

говорити про необхідність удосконалення 

промислової політики на рівні держави, ство-

рення переліку заходів для розв’язання існую-

чих проблем, а значить, досягнення цілей інду-

стріального зростання та оновлення економі-

ки. Рушійною силою для конкурентоспромож-

ного на глобальному ринку виробництва 

стануть - нові технології та інновації, 

людський капітал, глобальні інвестиції та 

торгівля, та інше. 

Таким чином, об’єднання зусиль, які будуть 

спрямовані на зменшення несприятливого 

впливу на довкілля, забезпечуватимуть 

розвиток міста та регіону в цілому, для якого 

важливим фактором буде  якість життя його 

населення та оточуючого середовища.
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Ткаченко К.М 

ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ Г.ЗАПОРОЖЬЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В статье определены основные проблемы промышленного города и сформирован перечень вопросов, благодаря 

которым можно предотвратить обострение данной ситуации. Установлено, что в городе сосредоточены почти 

все основные отрасли промышленности, что приводит к значительным объемам выбросов, загрязнению 

атмосферного воздуха и окружающей среде. Рассмотрено влияние деятельности крупнейших предприятий города, 

которые формируют основную техногенную нагрузку на окружающую среду области и негативно влияют на 

здоровье населения, флору и фауну. Проанализированы основные проблемы загрязнения окружающей среды и 

предложены пути решения данной проблемы. Доказано, что объединение усилий населения и государства будет 

обеспечивать развитие города и региона в целом, для которого важным фактором будет качество жизни его 

населения и окружающей среды. 

Ключевые слова: промышленность, окружающая среда, окружающая среда, население, качество жизни 
 

Tkachenko K.M. 

PROBLEMS OF THE INDUSTRIAL CITY ON THE EXAMPLE OF ZAPORIZHZHIA AND WAYS TO 

OVERCOME THEM 

The article identifies the main problems of the industrial city and forms a list of issues that can prevent the aggravation of this 

situation. It is established that almost all major industries are concentrated in the city, which leads to significant emissions, 

air pollution and the environment. The impact of the activities of the largest enterprises of the city, which form the main man-

made load on the environment of the region and negatively affect the health of the population, flora and fauna. The main 

problems of environmental pollution are analyzed and ways to solve this problem are suggested. It is proved that the joint 

efforts of the population and the state will ensure the development of the city and the region as a whole, for which the quality 

of life of its population and the environment will be an important factor. 

Key words: industry, environment, environment, population, quality of life 
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