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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Екологічна ситуація нашого регіону за станом екологічного забруднення, належить до 

категорії дуже забруднених, а більше третини – до надзвичайно забруднених. Впродовж 
останніх десятиліть область перетворилася на своєрідний епіцентр екологічних проблем, що 
вимагають негайного вирішення.  

Згідно екологічного моніторингу в Дніпропетровській області визначені такі 
найголовніші екологічні проблеми: 

- забруднення атмосфери викидами промислових підприємств та автотранспорту 
(екологічні проблеми пов’язані з підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря 
промисловими підприємствами гірничо-металургійного та паливно-енергетичного 
комплексу) ; 

- проблема питної води в Дніпропетровській області; 
За результатами експрес-опитування на тему: « Відношення мешканців 

Дніпропетровщини до якості води». За результатами було опитано 500 мешканців міста. Як 
ви оцінюєте якість води в міських водопроводах? Дуже гарна – 0%; Скоріше гарна – 2,2 %; 
Скоріше погана – 33,5%; Дуже погана – 64,3 %. Як за останній час змінилася якість води в 
водопроводах міста? Покращилася – 2,6%; Залишилась такою якою була – 35,8%; 
Погіршилася – 50,3%; Важко відповісти – 11,3%;  

Серед стратегічних цілей розвитку Дніпропетровщини на 2019-2023 роки можна 
виділити наступні стратегії розвитку: 

1. Раціональне використання земельних та водних ресурсів; 
2. Поліпшення санітарно-гігієнічного стану населених пунктів; 
3. Розвиток рекреаційних зон, збереження флори і фауни; 
4. Ліквідація накопичення небезпечних відходів та агрохімікатів; 
5. Забезпечення захисту від несприятливих природних явищ; 
6. Ліквідація наслідків діяльності уранового та хімічного виробництва. 
Ключовими стратегічними проектами згідно концепції розвитку є : 
1. Зниження питомого обсягу викидів шкідливих речовин промисловими 

підприємствами; 
2. Утилізація твердого ракетного палива; 
3. Утилізація пестицидів для забезпечення сталого розвитку регіону та розвитку 

ефективної екологічної політики необхідно в рамках державної політики вжити наступні 
заходи: 

- забезпечення доступу громадськості до достовірної інформації щодо екологічних 
ризиків та загроз; 

- забезпечення головних принципів Конвекції про сталий розвиток суспільства шляхом 
підвищення громадської активності населення; 

- розвиток конструктивних екологічних рухів та громадських організацій екологічного 
спрямування; 

- розвиток екологічної освіти населення; 
- вдосконалення системи екологічного моніторингу; 
- розвиток ефективної регіональної екологічної політики. 
Вирішення екологічних проблем України, а передусім нашого промислового регіону 
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можливо лише об’єднаними зусиллями влади і громадськості. Тому ключове завдання 
екологічних організацій та громадськості – тримати основні екологічні проблеми на 
постійному контролі та добиватися покращення ситуації з охороною навколишнього 
середовища. 

 


