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На сьогодні, «завдяки» антропогенному та техногенному впливу на 

довкілля у світі спостерігається загострення екологічних проблем 

навколишнього середовища. Не виключенням цієї проблеми є й Україна, 

зокрема, і місто Миколаїв.  

Для Миколаєва, як для промислового міста з портами і заводами, 

екологічна складова завжди була актуальна. Через довготривалу активну 

роботу машинобудівних і суднобудівних заводів в місті склалася напружена 

екологічна ситуація. Нині з багатьох підприємств, що забруднюють повітря 

міста, найнебезпечнішими є - підприємство з виробництва будматеріалів 

"ЮГцемент", що викидає в атмосферу сполуки азоту і оксиду вуглецю і 

"Миколаївгаз", що забруднює повітря метаном. На таких, екологічно 

небезпечних підприємствах повинні бути впроваджені природоохоронні 

заходи, які запобігають або мінімізують викиди шкідливих речовин в 

біосферу. Такі підприємства повинні мати в наявності та додержуватися умов 
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дозволів на викиди забруднюючих речовин, забезпечувати безперебійну 

ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та 

апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин. До підприємств, 

які не дотримуються екологічних заходів безпеки, повинні бути застосовані 

санкції з боку органів Державної екологічної інспекції України, в тому числі, 

шляхом складання протоколів про адміністративні правопорушення та в 

крайньому випадку - звернення до суду із позовом щодо обмеження чи 

зупинення діяльності підприємства [2]. 

Слід звернути увагу на ще одну із нагальних екологічних проблем, а 

саме те, що місто Миколаїв кожного дня забруднюється вихлопними газами 

автомобільного транспорту. Джерелом вказаної проблеми є те, що в місті 

працює велика кількість підприємств та установ, куди щодня йдуть великі 

транспортні потоки важких вантажівок. Близько 70% всіх шкідливих викидів 

проводиться саме автотранспортом, тому що вихлопні гази - це надзвичайно 

шкідливі хімічні сполуки, важкі метали. Щоб мінімізувати дану проблему, 

необхідно розділити дороги, по яких пересувається важкий вантажний 

транспорт і легкові автомобілі, створити об‘їзні дороги. 

Наступною екологічною проблемою міста Миколаєва – є проблема 

звалищ та, особливо пожеж, що там відбуваються. Наприклад, коли виникла 

велика пожежа на звалищі в Мішково-Погорілово, вогонь охопив площу 

більш ніж 2 тисячі квадратних метрів. Процес горіння сміття призводить до 

викидів в атмосферу небезпечних хімічних сполук, які вдихають люди. Тому 

у людей, що живуть неподалік від звалищ, вище ризик онкологічних 

захворювань, що неодноразово підтверджувалося науковими дослідженнями. 

Цю проблему можливо вирішити тільки будівництвом сміттєпереробного 

заводу. 

Ще однією не менш важливою з екологічних проблем міста Миколаєва 

-є система каналізації міста, яка не відповідає його потужностям. Як 

результат, міські стоки скидаються недостатньо очищеними і забруднюють 

водний ресурс міста Миколаєва, річок Інгул та Південний Буг. У підсумку, 
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під загрозою опиняється джерела питного водопостачання, псуються 

сільськогосподарські землі, деградує екосистема річок Інгул і Південний Буг. 

Одним з головних шляхів вирішення цієї проблеми є модернізація, а може і 

повна заміна каналізаційної системи міста Миколаєва, зокрема очисних 

споруд. Періодичне очищення дна і берегових ліній річок. МКП 

«Миколаївводоканал» є головним забруднювачем водних ресурсів області, на 

його частку припадає 90% загального обсягу забруднених стоків в області 

[2]. 

Таким чином, проблематика екологічного стану в місті Миколаєві не 

може не викликати занепокоєння. Так увагу на ці проблеми зосередив 

журнал «Фокус», та за результатами своїх досліджень склав рейтинг, у яких 

регіонах жити шкідливо для здоров'я, а в яких екологічна ситуація 

задовільна. Місто Миколаїв та область в даному рейтингу займає 13 місце з 

24. 

За результатом своїх екологічних досліджень міста Миколаєва,вважаю, 

що ми, як громада нашого міста, повинні в першу чергу усвідомлювати 

ризики та наслідки проблем пов‘язаних з екологією міста. Для цього перш за 

все потрібно знати та сприяти реалізації Екологічній політиці міста 

Миколаєва та Місцевому Плану Дій на 21 століття. Ми, молодь, повинні 

приймати активну участь в основному стратегічному напрямку екологічного 

розвитку міста – у екологічному вихованні та освіті. Яскравим прикладом 

цього є захід, який відбувся 4 квітня 2019 рокув Миколаївському концерт-

холі «Юність», де 840 учнів з 143 шкіл країни змагалися у фіналі 

всеукраїнського конкурсу екологічної соціальної реклами «Waste 

Management School Recycling 2019».[3],[4] 
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