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ЕКОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОГЕННІ НАСЛІДКИ ЛІКВІДАЦІЇ 
ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 
Проаналізовані екологічні та техногенні наслідки ліквідації вугільних шахт. Охаракте-
ризовано особливості впливу масового закриття гірничих підприємств на стан 
об’єктів навколишнього середовища. Запропоновано комплекс заходів спрямованих на 
підвищення рівня екологічної та техногенної безпеки процесів ліквідації шахт. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИКВИДАЦИИ УГОЛЬНЫХ 
ШАХТ 

Проанализированы экологические и техногенные последствия ликвидации угольных 
шахт. Охарактеризованы особенности влияния массового закрытия горных предпри-
ятий на состояние объектов окружающей среды. Предложен комплекс мероприятий 
направленных на повышение уровня экологической и техногенной безопасности про-
цессов ликвидации шахт. 

ENVIRONMENTAL AND MAN-MADE CONSEQUENCES OF COAL MINES 
ABANDONMENT 

Environmental and technogenic consequences of coal mines abandonment are analyzed. 
Features of masssive abandonment influence of mining enterprises on objects condition of 
environment are characterized. A set of measures aimed at environmental improving and 
technogenic safety of abandonment processes of mines are proposed. 

 

ВСТУП 
 
Вугільна галузь є важливою складовою 

промислового потенціалу України і забез-
печує розвиток провідних галузей економі-
ки. Від ефективності та стабільності її фун-
кціонування залежить подальший сталий 
розвиток держави та її енергетична безпека.  

Шахтний фонд України застаріває:  
більше 70 відсотків усіх державних шахт 
працюють без реконструкції понад 30 ро-
ків. Обсяги державного інвестування у 
відновлення шахтного фонду недостатні, а 
вугільні підприємства здебільшого нерен-
табельні й не можуть фінансувати інвести-
ційні проекти самостійно. Вичерпання ба-

лансових запасів, збитковість більшості 
шахт, складні гірничо-геологічні умови та 
нестабільна економічна ситуація призвели 
до масового закриття шахт [1 – 3]. 

В умовах структурної перебудови вуг-
ледобувної галузі закриття гірничих під-
приємств набуло значного поширення. З 
початку реструктуризації вугільної галузі 
(1996 р.) на закриття було передано 143 
вугільних підприємства, з яких у повному 
обсязі забезпечено виконання робіт з лікві-
дації лише на 50 підприємствах [4]. 

Проведення реструктуризації вугільної 
промисловості шляхом ліквідації гірничих 
підприємств призвело до виникнення ком-
плексу соціальних, економічних та еколо-
гічних проблем. Закриття гірничих підпри-
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ємств зумовлює непередбачуване погір-
шення екологічної ситуації, а масштабний 
характер цієї проблеми спричиняє катаст-
рофічні наслідки. Нехтування в ході за-
криття шахт вимогами техногенної та еко-
логічної безпеки призводить до істотних 
змін якості підземних і поверхневих вод, 
підтоплення і заболочування територій, 
засолення та забруднення річок, просідан-
ня земної поверхні тощо. Гострими є про-
блеми поведінки з відходами гірничих під-
приємств, зберігається дисбаланс між від-
працьованими та рекультивованими зем-
лями на гірничодобувних підприємствах, 
підтоплення територій закритих шахт і, як 
результат – зростання ризиків фізичного 
руйнування промислових об’єктів, житло-
вих будинків і комунікацій на прилеглих 
територіях. Внаслідок цього значна кіль-
кість шахтарських міст перетворилися на 
території екологічного і соціального лиха 
[5 – 8]. 

Усе це пов’язане з тим, що при ліквіда-
ції шахт не проводилася комплексна нау-
ково-прогнозна оцінка стану довкілля у 
вугледобувних регіонах та не вивчалися 
наслідки подальшого впливу на компонен-
ти навколишнього природного середовища 
вже ліквідованих шахт. Навантаження на 
навколишнє середовище, яке спричиняє 
діяльність шахт на всіх етапах функціону-
вання, є одним із найважливіших факторів, 
який необхідно враховувати при визначен-
ні напрямів подальшого розвитку націона-
льного вугільного сектору [9, 10]. 

Тому метою роботи є вивчення еколо-
гічних і техногенних наслідків реструкту-
ризації вугільної галузі України та забез-
печення екологічної та техногенної безпе-
ки процесів масової ліквідації нерентабе-
льних вугледобувних підприємств. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У результаті закриття шахт виникає зна-

чна кількість техногенних та екологічних 
проблем, які з часом все більше посилю-

ються. Базовими дослідженнями щодо лік-
відації вугільних шахт є праці вчених: 
О.І. Амоші, Ю.М. Гавриленка, С.С. Гребьо-
нкіна, Ю.Л. Звягільського, В.М. Єрмакова, 
В.Д. Рябічева, Ю.Ф. Креніди, І.Ф. Яремба-
ша та ін. Слід відмітити, що на даний мо-
мент відсутні чіткі механізми закриття 
шахт, які б враховували усі екологічні та 
техногенні наслідки від моменту припи-
нення роботи технологічного обладнання 
до розробки стратегії сталого функціону-
вання вугледобувних регіонів. У більшості 
випадків екологічні проблеми, які виника-
ють на різних етапах ліквідації нерентабе-
льних шахт, значно впливають на подаль-
ший розвиток і напрями використання 
прилеглих територій. 

Проведення реструктуризації вугільної 
промисловості шляхом ліквідації гірничих 
підприємств призвело до виникнення ком-
плексу соціальних, економічних та еколо-
гічних проблем, серед яких, зокрема: 

– погіршення стану довкілля на терито-
ріях проведення ліквідаційних робіт; 

– просідання земної поверхні, дефор-
мація та руйнування будівель та інженер-
них мереж на територіях проведення лікві-
даційних робіт; 

– змішування шахтних вод з питними 
водами підземних горизонтів; 

– підтоплення земельних ділянок та 
житлових приміщень, утворення вибухо-
небезпечних метано-повітряних сумішей; 

– скорочення кількості робочих місць; 
– погіршення соціально-економічного 

стану шахтарських регіонів; 
– збільшення кількості «депресивних» 

населених пунктів у зв’язку із закриттям 
містоутворюючих вугледобувних підпри-
ємств. 

Основні екологічні та техногенні нас-
лідки впливу процесів закриття гірничих 
підприємств на навколишнє середовище 
приведені на рис. 1. 
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Газохімічні 

Гідрогеологічні 

«Мокра консервація»: 
− порушення гідрологічного режиму поверхневих та підземних водних 
горизонтів; 
− підтоплення та заболочування земної поверхні; 
− збільшення водоприпливу в діючі шахти; 
− вилив на земну поверхню мінералізованих шахтних вод. 

Гідрохімічні 

− забруднення поверхневих водойм; 
− забруднення підземних вод; 
− забруднення ґрунтів; 
− зміна хімічного складу підземних вод. 

− деформація та просідання земної поверхні; 
− деформація інженерних комунікацій; 
− деформація та руйнування будівель і споруд; 
− зниження механічної міцності порід у зонах підтоплення; 
− водонасичення масиву гірських порід. 

Інженерно-геологічні 

«Суха консервація»: 
− порушення гідрологічного режиму поверхневих та підземних вод; 

− виснаження підземних водоносних горизонтів.

− вихід метану на поверхню; 
− винесення токсичних газів (радону, тарону); 
− забруднення атмосфери продуктами горіння породних відвалів; 
− накопичення газів у підземних частинах будівель та споруд. 

ТЕХНОГЕННІ Й ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАКРИТТЯ ШАХТ 

 
 

Рис. 1. Техногенні й екологічні наслідки ліквідації шахт 
 

Усі перераховані процеси негативно 
впливають на стан об’єктів навколишнього 
середовища та здоров’я населення (рис. 2). 
Ліквідація господарської діяльності гірни-
чодобувних підприємств не гарантує при-
пинення їх впливу на компоненти довкілля. 

Причинами такої ситуації є відсутність 
комплексного підходу до вирішення еко-

номічних, техногенних, екологічних та со-
ціальних проблем ліквідації гірничих під-
приємств. Тому закриття шахт повинно 
проводитися таким чином, щоб уникнути 
негативного впливу на об’єкти довкілля та 
здоров’я населення, яке проживає на цих 
територіях.
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НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ЛІКВІДАЦІЇ ГІРНИЧИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА ОБ’ЄКТИ ДОВКІЛЛЯ 

 
 

Рис. 2. Основні наслідки впливу процесів закриття гірничих підприємств на об’єкти довкілля 
 

Для вирішення екологічних та техно-
генних проблем, що виникають на терито-
ріях вугледобувних регіонів, де відбувала-
ся ліквідація гірничих підприємств, необ-
хідно проводити дослідження, спрямовані 
на встановлення: 

– механізмів деформації масиву гірсь-
ких порід та земної поверхні при різних 
способах ліквідації вугільних шахт залеж-
но від глибини та умов відпрацювання ву-
гільних пластів;  

– закономірностей деформації масиву 
гірських порід та земної поверхні під час 
затоплення гірничих виробок при застосу-
ванні «мокрої консервації» вугільних 
шахт; 

– механізмів активізації процесів осі-
дання земної поверхні та деформації про-
мислових об’єктів і житлових будинків над 
закритими шахтами; 

– закономірностей забруднення підзем-
них та поверхневих вод при різних спосо-
бах ліквідації вугледобувних підприємств; 

– механізмів забруднення об’єктів на-
вколишнього середовища на територіях, 
прилеглих до породних відвалів ліквідова-
них шахт. 

Результати досліджень будуть форму-
вати теоретичну, практичну й інформацій-
ну базу управління рівнями техногенної та 
екологічної безпеки при ліквідації вугіль-
них шахт, яка є основою для розробки та 
впровадження високоефективних техноло-
гій під час закриття нерентабельних гірни-
чодобувних підприємств. Це дозволить 
попередити виникнення небажаних еколо-
гічних проблем та створити сприятливі 
умови проживання для населення, а також 
забезпечити збереження і відтворення на-
вколишнього природного середовища. 



 539

Проведений аналіз наслідків закриття 
нерентабельних вугільних шахт дозволив 
виявити великий спектр невирішених соці-
ально-економічних і екологічних проблем. 
Процеси ліквідації шахт негативно впли-
вають на стан довкілля та населення, яке 
проживає на територіях гірничодобувних 
регіонів. 

Для виявлення та ліквідації негативних 
наслідків закриття шахт рекомендується 
проведення наступних заходів: 

– здійснення моніторингу гірничих 
об’єктів під час їх експлуатації та після за-
криття гірничодобувних підприємств, що 
забезпечить виявлення й усунення негати-
вних екологічних наслідків; 

– пошук альтернативних варіантів роз-
витку території (вивчення природно-
ресурсного та історичного потенціалу); 

– розробка комплексних програм і про-
ектів, спрямованих на зниження рівня де-
пресивності територій та підвищення їх 
привабливості для інвесторів; 

– пошук інвесторів для реалізації про-
грам і проектів; 

– проведення постійного контролю за 
реалізацією програм і проектів; 

– збільшення фінансування на прове-
дення рекультиваційних робіт на поруше-
них гірничими роботами землях, особливо 
на породних відвалах ліквідованих шахт; 

– створення штучних ландшафтів на 
територіях, які порушені гірничими робо-
тами, як раціональний шлях їх екологічної 
реабілітації; 

– розробка та впровадження на гірни-
чодобувних підприємствах ефективних 
технологій і технічних засобів очищення і 
демінералізації шахтних вод; 

– забезпечення інженерного захисту на-
селених пунктів від підтоплення внаслідок 
закриття шахт; 

– проведення робіт з гасіння породних 
відвалів, технічної та біологічної рекуль-
тивації; 

– впровадження профілактичних захо-
дів щодо самозаймання породних відвалів; 

– удосконалення системи моніторингу 
стану навколишнього середовища на тери-

торіях масової ліквідації шахт. 
Крім того, ефективне вирішення еколо-

гічних та економічних проблем, 
пов’язаних із закриттям шахт, вимагає пе-
регляду нормативної бази, а також розроб-
ки додаткових механізмів фінансування 
процесу закриття шахт, особливо їх еколо-
гічної складової. При ліквідації шахт 
обов’язковою умовою має стати створення 
постійно діючих моніторингових центрів, 
які дозволять контролювати стан довкілля 
та розробляти заходи щодо його поліп-
шення.  

Важливу роль у вирішенні проблем де-
пресивних територій грає залучення місце-
вого населення для вибору альтернативних 
шляхів розвитку територій. Постійний 
екологічний контроль дозволить громадя-
нам реалізувати свої права на екологічно 
безпечні умови навколишнього середови-
ща. 

Для покращення ситуації у вугледобув-
них регіонах виникає нагальна проблема 
впровадження методів управління рівнями 
техногенної та екологічної безпеки, оскі-
льки впровадження такої схеми управління 
дозволить покращити ситуацію в регіонах 
закриття шахт і вирішити цілу низку еко-
лого-соціальних проблем. 

 
ВИСНОВКИ 
 

Реструктуризація вугільної галузі при-
звела до суттєвих змін виробничо-
економічного потенціалу гірничопромис-
лових регіонів. Припинення господарської 
діяльності шахт не гарантує поліпшення 
економічного та соціально-екологічного 
стану цих територій. Екологічний стан те-
риторій вугледобувних регіонів вимагає 
термінового впровадження комплексу 
природоохоронних заходів, які забезпечать 
еколого-збалансоване функціонування цих 
територій та дозволить громадянам ефек-
тивно реалізовувати свої права на екологі-
чну безпеку. 

При закритті шахт необхідно передба-
чати фінансування заходів, спрямованих на 
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попередження екологічних порушень, що 
дозволить поліпшити умови проживання 
населення на цих територіях. Вирішення 
екологічних та соціально-економічних 

проблем територій, де відбувається масова 
ліквідація шахт, має стати основною скла-
довою сталого розвитку вугледобувних ре-
гіонів України. 
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