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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ 
ЛІКВІДАЦІЇ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Проаналізовані екологічні наслідки закриття вуглевидобувних підприємств. Запропо-
новано шляхи забезпечення екологічної та техногенної безпеки територій, на яких 
ліквідуються вугледобувні підприємства. 

ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Проанализированы экологические последствия закрытия угледобывающих предпри-
ятий. Предложены пути обеспечения экологической и техногенной безопасности тер-
риторий, на которых ликвидируются угледобывающие предприятия. 

WAYS OF ECOLOGICAL SECURITY ENSURING UNDER MINING ENTERPRISES 
ELIMINATION 

Environmental consequences of the closure of coal mines are analyzed. Ways of ensuring the 
environmental and technological safety of areas of liquidated mining companies are proposed. 

 

Україна має значний потенціал з видо-
бутку вугілля і посідає перше місце в Єв-
ропі та восьме місце у світі за його запаса-
ми, які оцінюються у 120 млрд. т. Перева-
жна частка запасів зосереджена в трьох ву-
гільних родовищах Донецькому, Дніпров-
ському та Львівсько-Волинському.  

До середини 70-х років ХХ ст. Україна 
займала провідне місце у світі з видобутку 
вугілля, але після 70-х років розпочався 
занепад вугільної промисловості держави, 
оскільки питанню її модернізації не приді-
лялося необхідної уваги. В результаті рес-
труктуризації в 1995-2000 рр. було прове-
дено масове закриття неперспективних 
збиткових шахт. При цьому були ліквідо-
вані не лише шахти, які мають низькі тех-
ніко-економічні показники та малі залиш-
кові запаси, але і гірничі підприємства з 
відносно великими залишковими запасами 
в межах гірничих відводів [1, 2]. Так на-
приклад, було ліквідовано 36 шахт із за-

лишковими запасами від 10 до 51 млн. т, 
які могли б працювати від 20 до 100 років 
[2]. Тому дострокове закриття шахт при-
звело до значних економічних втрат. Крім 
того, ліквідація шахт призводить до зміни 
природних умов існування живих організ-
мів та формування несприятливої екологі-
чної ситуації в вуглевидобувних регіонах 
України [3-6]. 

Тому метою роботи є визначення шля-
хів зниження екологічної та техногенної 
небезпеки при ліквідації вугледобувних 
підприємств України.  

Структурна перебудова вугільної галузі 
розпочата в 1996 р. характеризується непо-
слідовністю державної політики у її рефо-
рмуванні. Також до сих пір відсутня єдина 
структурна стратегія реконструкції вугіль-
них шахт, яка в більшості випадків закін-
чується лише їх фізичним закриттям. 

Одним із вагомих аргументів, який був 
визначальним при закритті шахт – скоро-
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чення витрат на утримання і оздоровлення 
гірничо-видобувних підприємств і в ціло-
му національної економіки. В результаті 
реструктуризації вугільна промисловість 
повинна була перетворитись у більш ком-
пактну і ринково орієнтовану галузь. Од-
нак на практиці позитивні результати віді-
йшли на другий план. На перший план ви-
ступили гострі негативні соціально-
економічні та екологічні наслідки, що при-
звели до появи регіонів з стійкими ознака-
ми депресії. 

Усе це, пов’язане з тим, що закриттю 
гірничодобувних підприємств не переду-
вала комплексна науково-прогнозна оцінка 
стану довкілля у цих регіонах, та не вивча-
лися наслідки подальшого впливу на ком-
поненти навколишнього природного сере-
довища вже ліквідованих шахт. Зокрема, 
таке необдумане та необґрунтоване за-
криття шахт зумовило катастрофічні нас-
лідки для навколишнього середовища та 
здоров’я населення. 

Аналіз нормативних документів та 
державних програм з реформування вугі-
льної галузі виявив їх переважну деклара-
тивність, оскільки в них відсутні обґрунто-
вані розрахунки витрат на вирішення еко-
лого-соціальних проблем. За роки незале-
жності України, не було жодного року, ко-
ли б держава у повному обсязі задоволь-
нила фінансові потреби вугільної промис-
ловості та виявлялися факти неефективно-
го використання коштів.  

Узагальнена вартість ліквідації однієї 
шахти в середньому становить 100 млн. 
грн. Витрати на фізичне закриття шахт за-
ймають у вартості ліквідації 10-30%, на 
вирішення екологічних проблем – 14-35%, 
подолання негативних соціально-економіч-
них наслідків – 35-75% [7]. Слід відмітити, 
що при закритті шахт спостерігається по-
стійне недофінансування природоохорон-
них робіт. 

Екологічна безпека ліквідації шахт зна-
ходиться у прямій залежності від стану фі-
нансування і своєчасності виконання при-
родоохоронних заходів. Виявлення і нейт-

ралізація причин екологічних проблем у 
більшості випадків є менш витратним спо-
собом порівняно з постійними витратами 
на подолання їх наслідків. 

Між тим, на забезпечення екологічної 
безпеки витрачається лише 8,5% від кош-
тів, що передбачалися проектами ліквідації 
[7]. Очевидно, що це призводить до погір-
шення екологічної ситуації у регіонах, де 
відбувається масове закриття шахт. Тому 
сьогодні досить важливо при закритті шахт 
визначити перелік першочерговий робіт з 
охорони навколишнього природного сере-
довища, спрямованих на покращення еко-
логічної ситуації в регіонах, на території 
яких розміщуються вугледобувні та вугле-
переробні підприємства, що перебувають у 
стадії ліквідації (консервації), і забезпечи-
ти їх виконання. 

Процес закриття шахт супроводжується 
виникненням наступних екологічних про-
блем: 

– порушення гідрогеологічного режиму 
вугледобувних регіонів; 

– забруднення підземних та поверхневих 
вод мінералізованими шахтними водами; 

– відчуження територій для розміщення 
породних відвалів та інших відходів; 

– забруднення об’єктів навколишнього 
середовища відходами вуглевидобутку; 

– деформація, просідання та підтоплен-
ня земної поверхні над гірничими вироб-
ками; 

– забруднення об’єктів довкілля парни-
ковими та радіоактивними газами; 

– забруднення атмосферного повітря 
газоподібними та пиловими речовинами з 
поверхні відвалів породи, в тому числі при 
їх горінні; 

– підтоплення, засолення та деградація 
земель, у тому числі сільськогосподарських; 

– погіршення умов проживання насе-
лення вугледобувних регіонів; 

– збільшення захворюваності населення. 
На рис. 1 приведені види та об’єкти 

впливу негативних процесів які виникають 
при ліквідації шахт та перелік природо-
охоронних заходів. 
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ВИДИ ВПЛИВУ  

ОБ’ЄКТИ ВПЛИВУ 

Гідросфера 

– порушення 
гідрологічного 
режиму 
поверхневих і 
підземних вод;  
– забруднення 
водних об’єктів; 
– виснаження 
водоносних 
горизонтів; 
– заболочування 

Атмосфера 

– деформація та 
просідання земної 
поверхні; 
– зниження 
стійкості та 
міцності гірничих 
порід; 
– водонасичення 
породних масивів;
– заболочування 

– забруднення 
газами, рідкими 
та твердими 
речовинами; 
– засолення та 
деградація; 
– зниження 
родючості та 
інтенсивності 
утворення  
гумусу 

ПОРУШЕННЯ СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ 

Літосфера 

– забруднення 
газоподібними 
та твердими 
речовинами; 
– забруднення 
парниковими 
газами; 
– забруднення 
токсичними та 
радіоактив-
ними газами 

Підтоплення 
та заболо-
чування 
територій 

Просідання 
земної  
поверхні 

Відчуження 
територій під 
породними 
відвалами 

Забруднення 
довкілля продук-
тами горіння та 
пиління відвалів 

Забруднення 
поверхневих 
та підземних 

вод 

Забруднення 
довкілля  

парниковими 
газами 

Біота 

– механічне 
ушкодження; 
– пригнічення 
організмів; 
– зниження 
біопродуктив-
ності та 
врожайності; 
– збільшення 
захворюваності 
населення 

ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ 

Закладка 
виробленого 

простору шахт, 
що ліквідуються 

Розбирання 
та рекульти-
вація пород-
них відвалів

Очищення 
мінералізо-
ваних шахт-
них вод  

Уловлювання 
та утилізація 
шахтного 
метану 

Біоремедіація 
та відновлення 
забруднених 

ґрунтів 

Екологічний 
моніторинг 

стану об’єктів 
довкілля 

Ґрунти  

 
 

Рис. 1. Основні види порушення об’єктів довкілля при ліквідації вугільних шахт та шляхи їх мінімізації 
 

Навантаження на навколишнє середо-
вище, яке створює діяльність шахт на всіх 
етапах функціонування, є одним із найва-
жливіших факторів, який необхідно врахо-
вувати при визначенні напрямків подаль-
шого розвитку національного вугільного 
сектору. 

Для вирішення екологічних проблем, 
що виникають при ліквідації шахт рекоме-

ндується виконувати наступне: 
– проводити постійне вдосконалення 

системи управління охороною навколиш-
нього природного середовищем шляхом 
впровадження системних підходів і пере-
дових технологій; 

– проводити вдосконалення технологі-
чних процесів і устаткування для зниження 
негативного впливу ліквідованих вугіль-
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них підприємств на навколишнє середо-
вище та здоров'я населення; 

– розробляти і реалізовувати коротко-
строкові і довгострокові екологічні про-
грами; 

– дотримуватися вимог природоохо-
ронного законодавства. 

Впровадження ресурсозберігаючих і 
екологічно безпечних технологій під час 
закриття нерентабельних гірничодобувних 
підприємств та шахт дозволить попередити 
виникнення небажаних екологічних про-
блем та створити сприятливі умови для 
здоров'я людини, а також забезпечить збе-
реження і відтворення навколишнього при-

родного середовища. Але складана еконо-
мічна ситуація, яка спостерігається в дер-
жаві, на нашу думку, вимагає залучення 
міжнародної технічної допомоги для 
розв’язання соціально-економічних та еко-
логічних проблем в регіонах, у яких роз-
міщуються підприємства вугільної галузі. 

Таким чином, впровадження запропо-
нованих технологій під час ліквідації вугі-
льних шахт сприятиме зменшенню техно-
генного навантаження на навколишнє при-
родне середовище та розв'язанню комплек-
су екологічних проблем вугледобувних ре-
гіонів України. 
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