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Основною метою Програми є реалізація
екологічної політики, спрямованої на
стабілізацію та поліпшення стану
навколишнього природного середовища на
території Миколаївської області,
забезпечення екологічно безпечного
навколишнього середовища та стійкого
стану екологічних систем області шляхом
виконання на території області
міжнародних, загальнодержавних,
регіональних, місцевих програм та
вирішення першочергових регіональних
екологічних проблем.
Фінансування природоохоронних заходів,
передбачених Програмою,
здійснюватиметься за рахунок коштів
державного, обласного бюджетів, бюджетів
районних, міських рад, у тому числі фондів
охорони навколишнього природного
середовища, коштів підприємств та інших
джерел, не заборонених чинним
законодавством.

СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Стан атмосферного повітря

Рівень техногенного навантаження на навколишнє природне середовище
Миколаївської області нижчий, ніж в середньому по Україні. 2016 року в розрахунку на
1 км2 території регіону припадало 0,565 тонн викинутих в атмосферу забруднюючих
речовин від стаціонарних джерел.
В середньому по Україні зазначені показники становили 5,339 тонн.

Викиди по області
Кількість викидів в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел забруднення, тис. тонн
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СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Стан водних ресурсів

Щорічно для господарсько-побутових та виробничих потреб забирається близько
230 млн куб м, використовується близько 180 млн куб м.
Очистку господарсько-побутових стоків перед скидом до поверхневих водойм в області
здійснюють: МКП «Миколаївводоканал», КП «Міський водоканал» (м. Баштанка), КП
«Первомайський міський водоканал», ТОВ «Біологічні очисні споруди» (м. Вознесенськ), КП
«Очаківводоканал», КП «Теплопостачання та водоканалізаційне господарство»
м.Южноукраїнськ, КП «Прибузьке» (м. Нова Одеса) та КП «Ольшанське» (Миколаївський
район). Комунальні очисні споруди каналізації існують переважно в обласному та
районних центрах. Амортизація очисних споруд каналізації становить від 42 до 62 відсот.

Обсяги скиду забруднених стічних вод, млн куб м

Назва
комунального підприємства
МКП «Миколаївводоканал»,
м. Миколаїв
КП «Первомайський водоканал», м.
Первомайськ
КП «Міський водоканал»,
м. Баштанка
КП «Очаківводоканал»,
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КП «Прибузьке»
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СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Стан водних ресурсів

Очисні споруди каналізації зазначених підприємств через
неефективну очистку стічних вод потребують негайної
реконструкції.
Проблема забруднення вод у Миколаївській області
додатково ускладнюється через скид
високомінералізованих шахтних вод Кривбасу до
р. Інгулець.
Аварійний скид високомінералізованих шахтних вод
гірничорудних підприємств Кривбасу втілився у планове
щорічне забруднення вод р. Інгулець, екологічний стан
якої створює загрозу не тільки для зрошувальних угідь,
але й значно погіршує якість питної води у регіоні,
особливо це стосується Снігурівського району,
де мешкає 41 тисяча населення, яке забезпечується
водою з підземних джерел.
Кожен рік до р. Інгулець, яка
є притокою Дніпра,
скидається близько 12 млн куб м
шахтних вод Кривбасу
з мінералізацією до 4000 мг/л.
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СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Стан утилізації та захоронення відходів

За статистичними даними у м. Миколаєві та Миколаївській
області обсяг утворення відходів за 2016 рік становить
2366,36 тис. тонн, що на 2,6 відсотка більше порівняно з
2015 роком, у тому числі від економічної діяльності
підприємств та організацій – 2153,0 тис. тонн (на 4,7 відсотка
більше), у домогосподарствах –213,4 тис. тонн (на 14,4
відсотка менше).
Загальний обсяг накопичення відходів в області становить понад 50,9 млн тонн.
Найбільша складова накопичених відходів IV класу випадає на долю червоного шламу ТОВ
«Миколаївський глиноземний завод». За станом на 01 січня 2017 року на шламосховищах
накопичено
39,912 млн тонн
червоного шламу
або 78,6 відсотка
від усіх накопичених
відходів IV класу.

СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Стан утилізації та захоронення відходів

Окремою нагальною проблемою є наявність непридатних до використання та заборонених
до застосування хімічних засобів захисту рослин, накопичених за попередні роки, та їх
утилізація (знешкодження).
За результатом останньої інвентаризації, проведеної 2017 року, на території чотирьох
районів Миколаївської області залишається 166,87 тонн непридатних пестицидів та
агрохімікатів, тари від них, забрудненого ґрунту та залишків будівель (Арбузинський район –
39,85 тонн, Врадіївський район –
4,17 тонн, Вітовський район – 0,15 тонн,
Первомайський район – 122,7 тонн).

СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Стан флори, фауни, природних ландшафтів та територій, що особливо охороняються
На території Миколаївської області створено 141 об’єкт природно-заповідного фонду
фактичною площею 75450,27 га, з них 8 – об’єкти загальнодержавного значення, у
тому числі природний заповідник, два національних природних парки та зоопарк;
133 – місцевого значення, в тому числі п’ять регіональних ландшафтних парків,
заказники, пам’ятки природи, парки-пам’ятники садово-паркового мистецтва.
Відсоток заповідності Миколаївської області становить 3,07 відсотка від загальної
площі області, що нині є одним із найнижчих показників в Україні. В Європі
середній показник становить близько 18 відсотків, середній відсоток по Україні –
близько 7 відсотків.

ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛАСТІ
 1.Незадовільний технічний стан каналізаційних очисних споруд
2. Замулення малих річок області
3. Забруднення вод р. Інгулець високомінералізованими шахтними водами Кривбасу
4. Проблема видалення, захоронення та переробки твердих побутових відходів
5. Наявність на території області залишків непридатних до використання та
заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин
6. Низький відсоток заповідності області
7. Низький відсоток винесення в натуру меж територій та об’єктів природнозаповідний фонд
8. Збіднення біорізноманіття
9. Незаконна вирубка дерев у полезахисних лісових смугах
10. Недостатній рівень екологічної освіти

