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УДК 628.518:539.16

СТАН ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ МІСТА 
МАРІУПОЛЬ ТА ЇХ УТИЛІЗАЦІЯ

М. П. Федюшко, кандидат сільськогосподарських наук 
Таврійський державний агротехнологічний університет

Розглянуто закономірності утворення та засоби утилізації промис-
лових відходів міста Маріуполь. Установлено клас їх небезпечності 
залежно від токсичності. Наведено можливі шляхи вирішення еколо-
гічної проблеми.

Ключові слова: відходи, індустрія, утилізація, екологічна криза, 
токсичність, звалища.

Постановка проблеми. Найбільш напруженими ділян-
ками, з точки зору екології і умов проживання населення, є 
міста. Це пов'язано з високою концентрацією джерел забруд-
нення території, їх високою інтенсивністю, а також комплек-
сним впливом на всі компоненти навколишнього середовища. 
Постійне зростання кількості транспорту, розвиток промисло-
вості та інші чинники є причиною швидких темпів погіршен-
ня екологічного стану в урбоекосистемах. Проблема вивчення 
міст як середовища існування привертає увагу багатьох вче-
них і спеціалістів. Урбанізоване середовище насичене промис-
ловими підприємствами, транспортними засобами, об'єктами 
житлово-комунального господарства, які впливають на при-
родний ландшафт і людину, визначаючи загострення всіх 
проблем: ресурсно-господарських, природно-ландшафтних, 
соціально-демографічних. Зародження, специфіка станов-
лення, особливості прояву екологічних проблем пов'язані з 
географічним положенням міста, природним ландшафтом, 
функціональною структурою, містобудівним плануванням, 
рівнем соціально-економічного розвитку. Важливим є вивчен-
ня взаємозв'язку між екологічною ситуацією, яка склалася в 
місті, і здоров'ям його мешканців. 

Постановка завдання. Урбоекосистема характеризуєть-
ся техногенним тиском, зумовленим забрудненнями промис-
ловими підприємствами, щільною забудовою, інтенсивним 
транспортним навантаженням. Місто Маріуполь – промисло-
во насичений район, на території якого упродовж тривалого 
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часу концентрувалися промислові підприємства. У результа-
ті в регіоні сформувався складний комплекс антропогенного 
впливу, а різноманітні природні умови обумовили різні рівні 
накопичення забруднювачів. Тому м. Маріуполь можна роз-
глядати як об’єкт для дослідження складних взаємозв'язків у 
системі "суспільство – природа" на урбанізованих територіях в 
кількісних та якісних показниках антропогенного забруднен-
ня атмосферного повітря, водного середовища, промислових 
відходів та їх вплив на екологічний стан довкілля. 

Аналіз останніх досліджень. У Маріуполі діють 56 про-
мислових підприємств різних форм власності. Промисловий 
потенціал складає основу господарського комплексу міста, що 
складає 8% національного валового продукту України, маючи 
1% від жителів країни. За обсягами продукції, що випускаєть-
ся, він займає перше місце в області: його частка в загально-
обласному обсязі становить 32,8%.

Частка металургії та обробки металу становить  78,3% в 
структурі обсягів реалізації промислової продукції в 2010 році, 
машинобудування – 14,2%, добувної промисловості – 2,8%, 
виробництво коксу та продуктів нафтопереробки – 1,5%, ви-
робництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
– 0,7%, хімічної промисловості – 0,4% (рис. 1) [1].

 

Рис. 1. Основні види продукції, що випускаються підприємствами
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У місті працюють два найбільші металургійні підприєм-
ства України – ВАТ "ММК ім. Ілліча", ВАТ "МК Азовсталь" і одне 
з найбільших машинобудівних підприємств країни ВАТ "Азов-
маш".

Найстаріший з них – ВАТ "Маріупольський металургійний 
комбінат ім. Ілліча" – багатопрофільне об'єднання, яке вклю-
чає в себе, крім основного металургійного виробництва (одно-
го з трьох найбільших в Україні), машинобудування, могутній 
аграрний і переробний комплекси, рибопереробні підрозділи, 
розгалужену мережу установ громадського харчування і тор-
гівлі, швейну фабрику, обширну соціальну сферу. 

До складу ВАТ "ММК ім. Ілліча" входять чотири основні 
виробничі комплекси: хіміко-металургійне виробництво, агло-
доменний, сталеплавильний, прокатний.

Будучи підприємством з повним металургійним циклом, 
ВАТ "ММК ім. Ілліча" приділяє першорядне значення приро-
доохоронним заходам. Екологічна стратегія розвитку підпри-
ємства базується на комплексній програмі реконструкції і 
модернізації виробництва з впровадженням нових екологічно 
чистих технологій з урахуванням комплексу природоохорон-
них заходів.

До складу металургійного комбінату "Азовсталь" входять: 
коксохімічне виробництво, цех агломерації, доменний цех у 
складі п'яти доменних печей, сталеплавильний комплекс у 
складі конвертерного цеху, прокатний комплекс у складі тов-
столистового та рейкобалкового цехів.

Крім того, металургійний комбінат "Азовсталь" включає в 
себе чотири основні виробничі комплекси, а саме: коксохіміч-
не виробництво, аглодоменний, сталеплавильний, прокатний 
комплекси.

Пріоритетними для комбінату "Азовсталь" були і залиша-
ються питання екології, безпеки праці та здоров'я, разом з 
питанням підвищення ефективності виробництва. З метою 
досягнення лідируючих позицій за рівнем впливу на екологію 
і за рівнем безпеки виробництва, на комбінаті вже сьогодні 
впроваджуються передові технології, спрямовані на чисту і 
безпечну роботу підприємства [1].
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Комплексна програма модернізації та реконструкції під-
приємств групи "Метінвест" охоплює весь спектр впливу 
металургійного підприємства на навколишнє природне се-
редовище, включаючи вплив на атмосферне повітря, водні 
ресурси і відходи промислового виробництва, а також перед-
бачає оснащення всіх металургійних агрегатів найсучаснішим 
очисним устаткуванням. При цьому екологічні інвестиції тра-
диційно становлять близько 22% від загального обсягу інвес-
тицій в модернізацію виробництва. Так, в реалізацію більше 
50 екологічних заходів металургійного комбінату "Азовсталь" 
у 2011 році інвестовано понад 127,5 млн грн. У тому числі ви-
трати на поточний ремонт і обслуговування газо- і пилоочис-
ного обладнання склали понад 3,7 млн грн.

Крім важкої індустрії в регіоні розвинені: харчова (кон-
дитерська, консервна, харчосмакова фабрики, 4 хлібозаво-
ди, холодокомбінат, Маріупольський комбінат хлібопродуктів, 
Маріупольський мелькомбінат, молокозаводи, м'ясокомбінати: 
"Гермар", комбінат імені Ілліча, лікеро-горілчаний і пиво-
варний заводи), легка (швейна й панчішна фабрики, завод 
"Маріупольсіткоснасть", маріупольська фабрика "Сувенір") 
промисловість, промисловість будівельних матеріалів ("Азов-
залізобетон", цегельні заводи "Керамік", "Перспектива", Завод 
залізобетонних виробів), хімічна промисловість (завод ізоля-
ційних матеріалів, завод "Хімпласт", "Маркограф").

Результати досліджень. Не зважаючи на щорічний спад 
промислового виробництва, а відповідно і зниження викидів 
в атмосферне повітря, водні ресурси, накопичення токсичних 
відходів, які утворюються на підприємствах міста, залиша-
ються високими.

Всі промислові відходи залежно від їх впливу на ґрунти, 
підземні ґрунтові води, атмосферу та здоров'я людини поді-
ляють на чотири класи токсичності: надзвичайно небезпечні, 
високо небезпечні, помірно небезпечні, мало небезпечні.

Концентрація підприємств сировинно-енергетичного 
комплексу та низький технічний рівень призвели до значних 
обсягів утворення та накопичення відходів. Головним джере-
лом утворення відходів регіону є металургійне виробництво. 
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Відходи металургійного виробництва належать до малоток-
сичних і мають четвертий клас небезпеки (рис.2.). 

Рис. 2. Динаміка утворення відходів на ВАТ "ММК ім. Ілліча"

Обсяг утворення високотоксичних відходів в місті невели-
кий, і велика їх частина нині знешкоджується або здається на 
утилізацію. 

До 1 класу токсичності відносять відходи, які містять ртуть 
та її сполуки. 

До другого класу токсичності відносять нафтовідходи, на-
фтошлами, відпрацьовані акумулятори,  промаслені фільтри 
та інше.

До відходів третього класу токсичності відносять відходи, 
що містять мідь та її сполуки, відпрацьовану мінеральну вату, 
брудний трихлор етилен, відходи пластмас і гуми та інше.

До відходів четвертого класу токсичності відносять агло-
мераційний, доменний, сталеплавильний, вапняковий шлам, 
доменний, сталеплавильний, зварювальний шлак, пил, буді-
вельні відходи, відсів коксу, металобрухт [1]. 

Відходи 3 і 4 класу небезпеки з причини відсутності в місті 
установок з їх знешкодження або спеціальних полігонів для 
поховання зберігаються на території комбінату в спеціальних 
ємностях.

Відходи 2 класу довгий час не утилізувалися і вивозилися 
на звалища. В даний час на металургійному комбінаті з до-
зволу природоохоронних служб проводиться знешкодження і 
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утилізація замаслених і нафтовмісних відходів шляхом спалю-
вання в сталеплавильних печах.

Найбільш небезпечними відходами є відходи, які мають 
перший клас небезпеки. До них відносять відпрацьовані лю-
мінесцентні лампи, кам'яно-вугільні фуси і миш'яковисті шла-
ми [2, 3].

Ситуація в сфері поводження з відходами в місті з кожним 
роком ускладнюється. Якщо раніше найбільші обсяги відходів 
утворювалися на державних підприємствах, які знаходилися 
під жорстким контролем відповідних екологічних, санітарних, 
прокурорських та інших служб, і на цих підприємствах що-
річно розроблялися і виконувалися плани та природоохоронні 
заходи щодо зниження відходів, проводилося лімітування, то 
на сьогодні ситуація змінилася.

У місті Маріуполі є два діючі полігони твердих промисло-
вих відходів і старий шлаковий відвал, розташований недале-
ко від центру міста. Звалищний полігон "МК ім. Ілліча" площею 
107,2"га знаходиться за містом серед сільськогосподарських 
угідь в балці Грековата, віддалений від Азовського моря на 
10,5"км. На це звалище вивозять відходи ВАТ "МК ім. Ілліча" і 
машинобудівного концерну "Азовмаш". Другий полігон – зва-
лище виробничих відходів "МК Азовсталь". Він розташова-
ний безпосередньо на березі Азовського моря і займає площу 
36,4"га. На звалища щорічно вивозять доменні і сталеплавиль-
ні шлаки, відпрацьовані вогнетриви і формувальні суміші, пил 
газоочисток, будівельне і загальнозаводське сміття. Старий 
шлаковий відвал знаходиться на балансі концерну "Азовмаш". 
Сюди протягом багатьох років вивозили сталеплавильні шла-
ки цього заводу.

Невеликі підприємства вивозять малотоксичні виробничі 
відходи на звалище побутових відходів, а високотоксичні або 
передають на знешкодження, або накопичують на своїй тери-
торії у спеціальних сховищах (контейнерах, бочках, ємностях).

В даний час ці звалища переповнені, а вільної землі не 
мають ні підприємства, ні місто. Крім того, що звалища за-
ймають значну частину території міста, вони є потужним 
джерелом його забруднення. Особливу екологічну небезпеку 
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становить несанкціоноване звалище ВАТ МК "Азовсталь", роз-
ташоване на березі моря. Тут на території комбінату "Азов-
сталь" накопичено найбільшу кількість промислових відходів. 
Із західної та північної сторони звалище оточене заводською 
територією, зі східної – житловим масивом, а з півдня – морем. 
Для запобігання розмиву звалища морським прибоєм части-
ну берегової смуги, уздовж якої розташоване звалище, укрі-
плено бетонними плитами, а частина відокремлена від моря 
захисною дамбою. Незважаючи на наявність дамби, морська 
вода в районі звалища має підвищений вміст фенолів, аміаку 
і важких металів. Зміцнення берега стримує, але не припиняє 
розмиву звалища, у результаті чого міські пляжі нерідко бува-
ють забруднені заводським сміттям. У 1997 році комбінат, по-
силаючись на відсутність місця під звалище, почав складувати 
тверді відходи свого виробництва на території, огородженій 
захисною дамбою.

Значну проблему для міста представляють сховища шла-
мів газоочисток аглодоменного і сталеплавильних цехів, тра-
вильних шламів цеху холодного прокату, рідких відходів 
коксохімічного виробництва [4]. Найбільший екологічний зби-
ток завдає шламонакопичувач "МК Азовсталь", розташований 
в акваторії Азовського моря. Токсичні речовини потрапля-
ють в море шляхом дренажу. Шламонакопичувач зв'язаний з 
морем через насипний поріг, через який шкідливі речовини 
безпосередньо потрапляють в море. В даний час шламонако-
пичувач переповнений, у зв'язку з чим порушено проектний 
режим осадження зважених речовин, що призводить до до-
даткового збільшення скидання суспензій в Азовське море [5].

На балансі "ММК ім. Ілліча" перебуває шість шламонако-
пичувачів: для агломераційних, доменних шламів, три для 
сталеплавильних і один для шламів цеху холодного прокату. 
Залізовмісні агломераційні шлами зливаються в шламонако-
пичувач, розташований на території заводу. 

Важку екологічну проблему в місті створюють накопичу-
вачі рідких відходів коксохімічного виробництва, що утво-
рюються в результаті очищення коксового газу. У перші роки 
експлуатації коксохімічного заводу ці відходи складувалися 
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на звалищі, розташованому в заплаві річки Кальміус. В даний 
час ця територія засипана ґрунтом і перетворена в смітник 
побутових відходів. Під тиском сміття смоли проступають на 
поверхню і дренують в річку. Другий накопичувач розташо-
ваний в 14 км від міста в районі селища Сартана. Шламона-
копичувач був споруджений у 60-ті роки шляхом перекриття 
водотоку невеликого струмка дамбою в місці природної запа-
дини. Випаровування токсичних речовин в атмосферу, філь-
трація їх з водою в грунт і ґрунтові води перетворюють цей 
район в зону підвищеної екологічної небезпеки.

Висновки. Сучасний економічний розвиток України су-
проводжується екологічними проблемами техногенного ха-
рактеру. Технологічні процеси, які пов'язані з переробкою 
природної сировини і матеріалів у промислову продукцію, 
супроводжуються утворенням значної кількості відходів. Вся 
вироблена продукція практично повністю переходить у кате-
горію відходів після її використання споживачами як у сфері 
виробництва й послуг, так і у процесі кінцевого споживання. 
Саме тому однією з найбільш гострих екологічних проблем є 
проблема утворення, зберігання, утилізації та знешкодження 
відходів. Концентрація підприємств сировинно-енергетично-
го комплексу та низький технічний рівень призводять до зна-
чних обсягів утворення та накопичення відходів. 

Таким чином, для ліквідації або обмеження негативного 
впливу накопичених і новостворених небезпечних відходів 
на навколишнє середовище, необхідна послідовна розробка 
та виконання екологічної програми розвитку регіону, яка б 
включала в себе:

- забезпечення суб'єктами господарської діяльності макси-
мального зниження обсягів утворення небезпечних відходів з 
подальшою утилізацією, знешкодженням;

- ліквідацію накопичувачів високотоксичних відходів хі-
мічної та коксохімічної промисловості;

- впровадження технологій знешкодження, збору та утилі-
зації відходів, які містять небезпечні метали;
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- приведення в безпечний санітарно-епідемічний та еколо-
гічний стан діючих звалищ, побутових відходів та будівництво 
відповідних полігонів;

- створення регіональної інформаційно-аналітичної бази 
даних по небезпечним відходам;

- будівництва регіональних заводів по переробці високо-
токсичних відходів.
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