
Мінприроди склало рейтинг найбільших ворогів довкілля серед українських підприємств 

У Дніпропетровській області розташовано найбільше таких підприємств. 

Лише півстоліття людство знищило 60% тварин на Землі – WWF довкілля України є 

"Київводканал", "Арселор Міттал Кривий Ріг" та "Північний гірничо-збагачувальний комбінат". 

Саме ці підприємства посіли перші місця у різних категоріях в рейтингу від Міністерства 

екологія та природних ресурсів України. 

Так, перелік сотні основних забруднювачів був розділений за трьома категоріями: скидання 

забруднених стічних вод, викиди в атмосферне повітря та утворення відходів. Як зазначається, дві 

третини підприємств, що увійшли до "рейтингу" розташовані на території 4 областей: 

Дніпропетровська – 30; Донецька – 22; Запорізька – 9; Луганська – 6. 

Топ-10 забруднювачів довкілля в Україні за скиданням забруднених стічних вод: 

1. ПАТ АК "Київводоканал" 

2. ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь" у Маріуполі на Донеччині 

3. ЛМКП "Львiвводоканал" 

4. ПАТ "Днiпровський Меткомбiнат" у місті Кам’янське 

5. КП "Днiпроводоканал" 

6. ПАТ "Запорiжсталь" 

7. МКП "Миколаївводоканал" 

8.Фiлiя "Павлоградське регіональне управління по водопостачанню та очистці 

каналізаційних стоків" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля" на Дніпропетровщині 

9. КП "Чернігівводоканал" 

10. КП "Мiськводоканал" у Сумах 

У Міністерстві додали, що порівняно з 2016 роком в першу десятку потрапили два нових 

підприємства - фiлiя "Павлоградське регіональне управління по водопостачанню та очистці 

каналізаційних стоків" і КП "Чернігівводоканал". Водночас два підприємства залишили "Топ-100": 

ТОВ ВКФ "Найс" у місті Днiпропетровськ і СВК "Маяк" у місті Кiлiя на Одещині. 

У десятку найбільших утворювачів відходів потрапили: 

1. ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" у Кривому розі 

2. Товариство "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" у Кривому розі 

3. ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" у Кривому розі 

4. ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" 

5. ТОВ "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" у Горішніх Плавнях на Полтавщині 

6. ПУАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" у Кривому розі 

7. ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" 

8. ПАТ "Новотроїцьке рудоуправління" на Донеччині 

9. Структурний підрозділ ПАТ "ММК ім. Ілліча" ГЗК "Укрмеханобр" у Кривому Розі 

10. ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" на Донеччині. 



Порівнянно з 2016 роком у першу десятку потрапили два нових підприємства: ТОВ 

"Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" і ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ". 

Перша дестяка найбільших забруднювачів з викидів в атмосферне повітря виглядає так: 

1. ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" 

2. ПРАТ "ММК ім. Ілліча" у Маріуполі на Донеччині 

3. Відокремлений підрозділ "Бурштинська ТЕЦ", ПАТ "ДТЕК Західенерго" на Івано-

Франківщині 

4. ВП "Курахівська ТЕС" ТОВ "ДТЕК Східенерго" на Донеччині 

5. ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині 

6. ВП Запорізька ТЕС ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго" у місті Енергодар на Запоріжжі 

7. Вуглегірської ТЕС ПАТ "Центренерго" у місті Світлодарськ Донецької області 

8. Відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" у місті Ладижин, 

Вінницької області 

9. ПРАТ "МК "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області 

10. ПАТ "Запорізький меткомбінат "Запоріжсталь" 

До першої десятки потрапили три нових підприємства: відокремлений підрозділ 

"Ладижинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго", ПРАТ "МК "Азовсталь", ПАТ Запорізький меткомбінат 

"Запоріжсталь". 

У відомстві також підрахували загальні обсяги забруднення за 2017 рік. Так, загальна 

кількість викидів забруднювальних речовин становила 2,58 млн. тонн, скидів – 997,35 млн. м3, 

утворення відходів – 366 млн. тонн. 

Нагадаємо, за підрахунками Всесвітньої метеорологічної організації,                                                                                                                                                                                                         

Кількість парникових газів у атмосфері побила рекорд. Так багато їх було лише 5 млн років тому                                                                    

кількість парникових газів у атмосфері побила рекорд. Так багато їх було лише 5 млн років тому. 

Тенденції до зниження викидів парникових газів немає. Більше читайте тут:  

https://tsn.ua/ukrayina/minprirodi-sklalo-reyting-naybilshih-vorogiv-dovkillya-sered-

ukrayinskih-pidpriyemstv-1259442.html 
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