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Вступ. Актуальність теми. Нераціональні підходи до організації 

процесу природокористування в Україні протягом ХХ століття призвели до 
того, що на рубежі другого і третього тисячоліть економіка країни мала одні 
з найнижчих в світі показники екологічної ефективності, тобто була однією з 
найбільш природоємних, в світі. Це зумовило надзвичайно напружену 
екологічну ситуацію, до краю загострило проблеми, що нагромадилися у 
відносинах суспільства і природи. Виходячи з цього у для України питання 
переходу до збалансованого розвитку є дуже важливими. Однією з ланок 
переходу країни до збалансованого розвитку є вирішення, в числі інших та на 
комплексній основі, екологічних проблем малих міст. 

Метою статті є дослідження основних екологічних проблем малих 
міст та можливостей їх вирішення як важливої складової забезпечення 
загального переходу України до моделі збалансованого розвитку.  

Виклад основного матеріалу. На початок XXI століття Україна 
посідає одне з перших місць у світі за рівнем споживання енергії, води та 
інших ресурсів на одиницю ВВП. Обсяги промислових відходів на душу 
населення перевищують аналогічні показники багатьох країн світу. 
Водночас, вона має значні та різноманітні природні ресурси, які протягом 
тривалого історичного періоду зазнавали масштабної екстенсивної 
експлуатації, що призвело до їх значного вичерпання та деградації, тому вони 
потребують дбайливого ставлення та ощадливого використання. Особливо це 
стосується земельних, водних і лісових ресурсів. 

Ресурсна орієнтація економіки країни визначає постановку проблеми, 
пов'язану з неефективним споживанням більшості природних ресурсів. 

Енергоємність ВВП України в 2,6 разу перевищує середньосвітові 
показники. 

Земельні ресурси зазнають впливу різних видів ерозії. Показник 
розораності території України в 5 разів перевищує середньосвітовий, однак 
ефективність використання земель є надзвичайно низькою. Значним є 
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забруднення ґрунтів залишками пестицидів, різними хімікатами, а також 
радіонуклідами. 

Показник забезпеченості водними ресурсами в розрахунку на одного 
жителя в Україні майже в 7 разів менше середньосвітового. Водночас рівень 
водоємності національної економіки в значно перевищує середньосвітовий. 

Спостерігається тенденція зростання обсягів вирубування лісів. 
Загалом антропогенне та техногенне навантаження на довкілля в кілька 

разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу. 
Близько 15% території України з населенням понад 10 млн. осіб 

перебуває у критичному стані. Обсяг викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря у 2010 році становив 146 кг на кожного жителя, що в 
кілька разів перевищує такий показник у розвинутих країнах. 

Надмірно високий рівень забруднення довкілля підприємствами 
гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості та енергетичного 
сектора за роки незалежності не вдалося знизити. 

Масштабна тривала експлуатація природних ресурсів призвела до 
загострення екологічної ситуації в країні та не забезпечила відповідного 
економічного розвитку (рівень ВВП на одну особу в Україні в 2011 році 
становив близько 60% середньосвітового).  

Щоб дослідити можливості переходу України та її регіонів до 
збалансованого розвитку та визначити стартові позиції країни серед інших 
країн світу в  Інституті географії НАН України був розроблений і 
застосований  інтегральний індекс збалансованості розвитку [7]. Його 
побудовано на основі розрахунків восьми окремих індексів, кожен з яких 
розраховано на базі декількох змінних. 

Як показали розрахунки, серед 143 країн і територій, по яких була 
достатня кількість статистичних даних для розрахунку індексу, Україна, на 
жаль, посідає 131 місце, і входить до групи країн з надзвичайно низьким 
рівнем збалансованості.   

У розрізі регіонів України (рис. 1) серед групи областей з низьким 
рівнем збалансованості розвитку слід відзначити Дніпропетровську, 
Донецьку та Луганську як регіони, де сконцентрована основна частка 
особливо природоємного промислового виробництва країни, зосереджено 
основний потенціал її гірничодобувної, паливної та металургійної 
промисловості, хімічних виробництв [8].  

Отже, тривала експлуатація природно-ресурсного потенціалу країни 
призвела до загострення екологічної ситуації в країні та не забезпечила 
відповідного економічного розвитку, породила низку гострих соціальних 
проблем. Особливо гостро ці питання стоять в містах України.  При цьому, 
якщо на рівні великих міст зазначені проблеми частково вирішуються, то в 
малих містах екологічні, соціальні та економічні проблеми не мають 
належних фінансових, інституційних і організаційних основ вирішення. 
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Рис.1 Рівень збалансованості регіонів України. 

 
На 2010 рік в Україні налічувалося 364 малих міста (80 % від загальної 

кількості міст країни), де проживає 20 % міського населення. У них 
переважно розміщуються галузі, що використовують місцеві природні 
ресурси, характерна невисока концентрація промислового потенціалу і 
невелика щільність забудови. Малі міста є центрами міграції між сільською 
місцевістю та середніми і великими містами та виконують управлінські 
функції по відношенню до навколишньої території, є її центрами [2]. 

У системі міського розселення ряду областей України малі міста 
становлять більшість, формують їх опорний каркас. Переважна частина 
малих міст є монофункціональними, де дохідну частину бюджету міста 
формують одне-два профілюючих підприємств. Закриття основного 
підприємства призводить до зростання безробіття, масової міграції 
населення, припиненню будівництва житла й об'єктів соціальної 
інфраструктури. 

Cеред малих міст переважають населені пункти з чисельністю 
населення 10-20 тис. осіб. З кожним роком зростає кількість поселень 
чисельністю менше 10 тис. осіб. Населення виїздить з малих міст, особливо 
молодь, оскільки більшість малих міст знаходиться у кризовому стані, а 33 % 
малих міст відносяться до депресивних [10]. Найбільшою динамікою 
розвитку, останнім часом, відрізняються малі  міста, що розташовані в зонах 
впливу великих і найбільших міст. Причинами цього є пожвавлення 
економічної та містобудівної діяльності, зумовленої переміщенням до малих 
міст низки промислових об'єктів з великих міст, зацікавленістю бізнес-
структур у будівництві на більш дешевих територіях. Це притягує населення 
та зумовлює його переїзд у такі малі міста, де дешевше житло, менший темп 
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життя, однак є робочі місця у передмісті або у великому місті та розвинута 
інфраструктура. 

Однак в умовах ринкової системи господарювання більшість малих 
міст зазнали значних негативних змін. Нині відбувається деградація малих 
міст, зубожіння територіальних громад, економічна неспроможність 
більшості територіальних громад та органів місцевого самоврядування 
здійснювати власні повноваження, що зумовлює низький рівень надання 
послуг населенню. 

Серед основних екологічних проблем, які характерні для всіх малих 
міст України, це кризова ситуація у житлово-комунальному господарстві. 
Слід зазначити, що рівень амортизації систем тепло-, водопостачання та 
водовідведення на підприємствах житлово-комунального комплексу малих 
міст надзвичайно високий. Ці споруди побудовані в основному в 70-х роках 
минулого століття, внаслідок чого їх технологічний рівень вкрай низький, як 
і рівень енергоефективності. 

Нині в аварійному та зношеному стані знаходиться 37,4 % 
водопровідних мереж. Найбільша питома вага аварійних водопровідних 
мереж від їх загальної протяжності у Луганській області – 59,5 %, АР Крим – 
51,9 %. Невраховані витрати води в системах водопостачання складають 40,7 
% та щорічно зростають. ¼ водопровідних очисних споруд потребують 
відновлення. Кожна п’ята насосна станція відпрацювала нормативний термін 
амортизації, 40 % насосних агрегатів потребує заміни [9]. 

Низьким залишається і рівень забезпеченості малих міст холодним 
водопостачанням та каналізацією. Наприклад, у селищах окремих областей 
України рівень обладнання каналізацією залишається надзвичайно низький 
(рис. 2). Найнижчим  він є у селищах Херсонської області, де лише 30 % 
селищ мають водопровід, а каналізація і газопровід проведені у 15 і 19 % 
селищ відповідно [11]. 

 

 
Рис. 2. Забезпеченість селищ міського типу водопроводом, 

каналізацією, газопостачанням,  %. 
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Важливою проблемою є якість питної води. 4,6 млн. жителів у 161 

малому місті отримує питну воду з відхиленням від нормативних вимог за 
фізико-хімічними показниками: хлориди, сухий залишок, сульфати, фтор, 
загальне залізо, нітрати, аміак, марганець. Найбільша кількість населених 
пунктів, де питна вода не відповідає санітарно-гігієнічним нормативам 
зафіксовано у таких областях, як Харківська – 27, Запорізька – 20, Донецька –
17, Житомирська – 17, Луганська –17, Чернігівська – 17. Майже 2,5 млн. 
населення у 102 малих містах отримують питну воду за графіком. Найбільше 
питна вода за графіком подається у Луганській області – 24, АР Крим – 15, 
Львівській – 14, Одеській – 7 областях. 12 малих міст у 8 областях України не 
мають централізованих систем водовідведення [9]. 

Що стосується каналізаційних мереж, то 35,7 % їх знаходиться в 
аварійному стані. Найбільша протяжність аварійних каналізаційних мереж у 
Донецькій – 3563,0 км, Харківській – 1722,8 км областях та АР Крим – 1610,8 
км. 

Іншою важливою проблемою всіх малих міст України є нераціональне 
використання земель населених пунктів. Значні площі зайняті під 
складування відходів виробництва, під сміттєзвалища. На початку 2012 р. 
більше 2,5 тис. сміттєзвалищ потребували паспортизації. У малих містах 
щорічно у приватному секторі виявляється близько 30 тис. несанкціонованих 
звалищ, що мають площу понад 1 тис. га. [9]. 

Малі міста часто не забезпечені сучасною технікою для вивозу твердих 
побутових відходів, а дороги малих міст мають незадовільний стан. Це 
пов’язано із недостатнім фінансуванням місцевих бюджетів та недостатнім 
правовим регулюванням повноважень місцевої влади. 

Неефективно використовуються землі рекреаційного призначення та 
землі відведені під об'єкти промисловості (у зв’язку з кризовою ситуацією та 
закриттям більшості підприємств значні площі пустують). Внаслідок 
дефіциту коштів майже припинена робота з генеральними планами 
населених пунктів, яка є основою для вирішення питань щодо забезпечення 
раціонального використання територій. 

Недосконалість промислових технологій, невідповідність потребам 
виробництва екологічної інфраструктури, систем вилучення, переробки і 
знешкодження відходів, відсутність зворотнього водоспоживання на 
промислових підприємствах, зношеність інженерної інфраструктури 
призводить до забруднення атмосферного повітря, водних і земельних 
ресурсів, погіршення загального санітарно-гігієнічного стану малих міст. 

Найбільше викидів від стаціонарних джерел забруднення у атмосферне 
повітря надходить у малих містах старопромислових регіонів України, де 
розміщені переважно підприємства добувної галузі, чорної металургії та 
потужні теплові електростанції. Такими регіонами є Донецька та Луганська 
області. Відповідно основні компоненти навколишнього природного 



128 
 

© Економічна та соціальна географія. – Вип. 65. – 2012. 
 
 

середовища мають значно вищі за середньоукраїнський рівень забруднення. У 
28 малих містах Донецької області абсолютні обсяги викидів шкідливих 
речовин в атмосферу перевищують 1 тис. т. на рік [3]. 

 
Рис. 3. Викиди від стаціонарних та пересувних джерел забруднення у 

Донецькій області, 2010 р. 
 
Найбільша кількість викидів від пересувних джерел характерна малим 

містам високоурбанізованих промислових районів (Донецька, 
Дніпропетровська, Луганська, Львівська області). Значно менше викидів 
надходить у повітря малих міст північних областей (за винятком Київської) 
та південних областей України, які більш слабозаселені [4]. 

 

 
Рис. 4. Викиди від стаціонарних та пересувних джерел забруднення у 

Житомирській області, 2010 р. 
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Однак, слід зазначити, що у малих містах південних регіонів (АР Крим, 
Одеська, Херсонська області) кількість викидів від транспортних засобів 
різко збільшується в літній період за рахунок значної кількості туристів, які 
приїздять у регіон (кількість населення малих міст та селищ може 
збільшуватися вдвічі) [5]. 

 
Рис. 5. Викиди від стаціонарних та пересувних джерел забруднення у 

Херсонській області, 2010 р. 
 
Окрема група екологічних проблем характерна для малих міст, які є 

центрами переробки мінеральних ресурсів. У межах їх територій чи на 
околицях знаходяться значні площі порушених земель, кар'єри та відвали 
пустої породи. Зокрема, це більшість малих міст Донецької, Луганської, 
Львівської та інших областей. Порушені землі часто займають значні за 
площею території. Наприклад, тільки у Житомирській області відходи 
підприємств гірничо-добувної промисловості займають 1066 га (Іршанськ, 
Гранітне, Коростишів та інші малі міста і селища). Місцеві мешканці малих 
міст та селищ нарікають на запиленість повітря, збільшення потенційно 
небезпечних ділянок територій, що викликані геологічними процесами, на 
яких розташовані житлові будинки, зниження рівня підземних вод у 
криницях. Однак ці проблеми вирішуються не завжди. Рекультивація 
порушених земель є важливим завданням і має особливе значення для 
покращення екологічної ситуації малих міст та здоров’я населення [1]. 

Іншим небезпечним процесом є підтоплення території, де розташовані 
населенні пункти. Це пов’язано із припиненням водовідведення із шахт 
виведених з експлуатації. Гостро виражена ця проблема на території малих 
міст Донецької та Луганської областей. Площа підтопленої заселеної території 
Донецької області становить близько 23 тис. га, першочергових робіт потребує 
7,3 тис. га. [1].  

Для малих міст північної частини України (Житомирська, Київська, 
Чернігівська області) важливою екологічною проблемою є радіаційне 
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забруднення території. 
Таким чином, найскладніша екологічна ситуація у малих містах 

східних областей України (Донецька, Луганська області), які у більшості є 
старопромисловими центрами, де розміщені галузі важкої та добувної 
промисловості. 

Вирішення екологічних проблем малих міст є важливою складовою 
переходу України до збалансованого розвитку. Основними причинами, що 
перешкоджають забезпеченню збалансованого сталого розвитку населених 
пунктів, є нестабільність соціально-економічних умов у державі на 
перехідному етапі, відсутність науково обґрунтованої, чітко визначеної 
стратегії її сталого розвитку, ефективного реформування економіки, 
недосконалість законодавчого і нормативного забезпечення формування 
адекватного умовам ринку фінансового, правового, інформаційно-
комунікаційного простору, недосконалість правових, організаційних, 
економічних засад діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, фізичних і юридичних осіб щодо формування повноцінного 
життєвого середовища [6]. 

Для вирішення екологічних проблем малих міст України 
основними завданнями є: 

1. Реформування житлово-комунального господарства. Це потребує 
щорічних капіталовкладень на переоснащення та зміцнення матеріально-
технічної бази міських комунальних підприємств. Необхідним є 
впровадження енергозберігаючих технологій, реконструкція теплових мереж 
та котелень, об’єктів соціальної інфраструктури; будівництво та 
реконструкція міських систем водопостачання і каналізації, проведення 
поточних ремонтів житлового і нежитлового фонду; облаштування 
прибудинкових територій. У сфері водопостачання і водовідведення слід 
зменшити комерційні втрати та витоки води. Вирішення цієї проблеми 
здійснюється у рамках виконання Загальнодержавної програми 
реформування житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки. 
Однак через брак коштів більшість положень цієї програми залишаються 
декларативними. 

Крім того, в малих містах слід вирішити питання відшкодування з 
місцевих бюджетів збитків комунальних підприємств, які обумовлені 
невідповідністю тарифів на житлово-комунальні послуги та витратами на їх 
виробництво. Тому необхідно удосконалити систему формування тарифів на 
теплову енергію та послуги теплопостачання, як це зроблено у малих містах 
Іршанськ, Дрогобич, Умань, Бердянськ, Лозова) та проводити перерахунок 
плати за теплову енергію по результатам опалювального періоду. 

2. Важливим напрямом вирішення екологічних проблем малих міст є 
виконання державних та регіональних програм розвитку. Нині прийнято 
низку законодавчих документів щодо покращення стану малих міст, однак, 
більшість з них не фінансуються, а положення не реалізується.  
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3. Особливого значення для вирішення екологічних проблем малих 
міст має удосконалення управління місцевих органів влади, справедливий, 
щодо малих міст, розподіл коштів, що спрямовується державою на 
соціально-економічний розвиток територій та впорядкування містобудівної 
документації. 

4. Для малих міст, що знаходяться в районах видобутку корисних 
копалин (Донецька, Луганська, частина Львівської та Житомирської області) 
нагальним має стати рекультивація териконів, відвалів та кар’єрів. 

5. Територія малих міст північних областей України, які зазнали 
значного радіаційного забруднення потребують постійного моніторингу 
довгоживучих радіоактивних ізотопів та їх міграція. 

Висновки. Вирішення екологічних проблем малих міст є важливою 
складовою переходу України до збалансованого розвитку. У 1999 р. 
затверджено «Концепцію сталого розвитку населених пунктів», де 
зазначається, що необхідною умовою переходу до сталого розвитку є 
екологічна безпека населених пунктів. 

Одним із головних принципів переходу України до сталого розвитку є 
багаторівневість – від локального рівня до регіонального і 
загальнодержавного. Тому плани розвитку малих міст повинні створюватися 
і реалізовуватися як складова ланка збалансованого розвитку регіонів 
України та країни в цілому. 

Однією з головних умов забезпечення практичного переходу України 
до збалансованого розвитку є якнайшвидше затвердження на найвищому 
державному рівні відповідних Концепції, Стратегії та Плану дій щодо 
сталого (збалансованого) розвитку. 
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Лісовський С.А., Петрук С.Л. Екологічні проблеми малих міст 

України та їх розв’язання у контексті переходу до збалансованого 
розвитку 

У статті проаналізовані основні причини, що зумовлюють проблеми 
переходу України до збалансованого розвитку. Визначено рівні 
збалансованості України та її регіонів в порівнянні з іншими країнами світу. 
Висвітлено екологічні проблеми малих міст України як основних елементів 
опорного каркасу системи розселення більшості її регіонів. Розглянуті 
основні причини виникнення зазначених проблем. Запропоновані шляхи 
вирішення екологічних проблем малих міст у контексті переходу до 
збалансованого розвитку. 

Ключові слова: малі міста, збалансований розвиток, екологічні 
проблеми, регіональна політика сталого розвитку. 

Лисовский С.А., Петрук С.Л. Экологические проблемы малых 
городов Украины и их решения в контексте перехода к устойчивому 
развитию. В статье проанализированы основные причины, что 
обуславливают проблемы перехода Украины к сбалансированному развитию. 
Определены уровни сбалансированности Украины и ее регионов в сравнении 
с другими странами мира. Проанализированы экологические проблемы 
малых городов Украины как основных элементов опорного каркаса системы 
расселения большинства ее регионов. Рассмотрены основные причины 
возникновения обозначенных проблем. Предложены пути решения 
экологических проблем малых городов в контексте перехода к 
сбалансированному развитию. 

Ключевые слова: малые города, сбалансированное развитие, 
экологические проблемы, региональная политика сбалансированного 
развития. 

Lisowski S.A., Petruk S.L. Ecological problems of small cities in 
Ukraine and their solutions in the frames of sustainable development 
transformations. The paper analyzes principal reasons that cause the problems for 
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Ukraine's transition towards sustainable development. It studies the levels of 
sustainability in Ukraine and its regions, as compared to other countries. The 
environmental problems of small cities in Ukraine are highlighted as the major 
elements of a skeleton of human settlement within the majority of the country’s 
regions. Major causes of these problems are considered. It is  proposed solutions of 
the environmental problems of small cities transition towards sustainable 
development. 

Key words: small cities, sustainable development, environmental problems, 
regional policy for sustainable development. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
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Центральный экономический район России. 
 
Актуальность развития малой гидроэнергетики. Можно привести 

комплекс причин, обуславливающих необходимость возрождения объектов 
малой гидроэнергетики Центрального экономического района России (ЦЭР 
России). Рассмотрим некоторые из них, придерживаясь определенной 
территориальной иерархии и концептуальной значимости [2]. 

Россия находится в активной фазе переговоров о вступлении во 
Всемирную торговую организацию, полноправное членство в которой 
налагает жесткие обязательства по ценовой политике. С этим связано 
ожидаемое кратное повышение внутренних цен на топливо и тарифов на 
вторичные энергоносители, и как следствие, рост цен по цепочке на все виды 
продукции и услуги. Такие последствия не отвечают интересам 
отечественного энергоемкого производства, функционирующего в условиях 
нестабильности рынков, а тем более населения с его низкой 
платежеспособностью, особенно в депрессивных регионах.  

В «Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 
2020 г.» (2001 г.), преследуется цель углубления рыночных преобразований в 
энергетике (полная либерализация рынка, уход государства из сферы 
генерации, дерегулирование электроэнергетического и газового сектора и 
др.). Новая реформа энергетики страны игнорирует территориальный 
принцип функционирования и управления энергосистемами. Об этом 


