
17. Тваринництво   

18. Виробництво харчових продуктів   

19. Обробка продуктів і переробка 

відходів тваринного походження  

 20. Будівництво каналізаційних 

систем і очисних споруд. 

 21.Будівництво водозаборів 

поверхневих і підземних вод для 

централізованих систем вопостачання 

населених пунктів, водозабезпечення 

меліоративних систем, окремих 

промислових підприємств. 

Але майбутнє екології значно 

залежить від кожного, і чим 

швидше людина почне робити 

«маленькі кроки» у допомозі 

природі, тим більше шансів буде 

створити для людства гідне 

довкілля, в якому можна буде 

розвиватися та насолоджуватися 

життям. 
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Екологіч́на безпе́ка – це такий стан 

та умови навколишнього природного 

середовища, при якому 

забезпечується екологічна рівновага 

та гарантується захист 

навколишнього середовища: 

біосфери, атмосфери, гідросфери, 

літосфери, космосфери, видового 

складу тваринного і рослинного 

світу, природних ресурсів, 

збереження здоров'я і 

життєдіяльності людей. 

Основи екологічної безпеки в Україні 

проголошені в Декларації про 

незалежність, на конституційному 

рівні - в ст. 16 Конституції України 

проголошено, що екологічна безпека 

і екологічна рівновага на території 

України, збереження генофонду 

народу - обов'язок держав 

Для забезпечення екологічної 

безпеки, здоров'я населення велике 

значення має Перелік видів 

діяльності та об'єктів, що становлять 

підвищену екологічну небезпеку, 

затверджений 27 липня 1995 року 

постановою №554 Кабінету Міністрів 

України. 

 До нього належать:  

1. Атомна енергетика і атомна 

промисловість  

 2. Біохімічне, біотехнічне і 

фармацевтичне виробництво. 

 3. Збір, обробка, зберігання, 

поховання, знешкодження і 

утилізація всіх видів промислових і 

побутових відходів. 

 4. Видобування нафти, нафтохімія і 

нафтопереробка. 

 5. Добування і переробка природного 

газу, будівництво газосховищ. 

 6. Хімічна промисловість  

 7. Металургія  

 8. Вугільна, гірничо-видобувна 

промисловість, видобування і 

переробка торфу, сапропелю. 

 9. Виробництво, зберігання, 

утилізація і знищення боєприпасів 

усіх видів, вибухових речовин і 

ракетного палива. 

 10. Виробництво електроенергії та 

тепла на базі органічного палива. 

 11. Промисловість будівельних 

матеріалів  

 12. Целюлозно-паперова 

промисловість. 

 13. Деревообробна промисловість  

 14. Машинобудування і 

металообробка  

15. Будівництво гідроенергетичних та 

гідротехнічних споруд і 

меліоративних систем, включаючи 

хвостосховища та 

шламонакопичувачі. 

 16. Будівництво аеропортів, 

залізничних вузлів і вокзалів, 

автовокзалів, річкових і морських 

портів, залізничних і автомобільних 

магістралей, метрополітенів. 

 

 



      Які прості кроки може зробити 

кожна людина, щоб зробити свій 

маленький (великий) вклад у 

довкілля? Почати з себе: що я 
можу зробити? 

-   Одним з найпростіших способів 

допомогти природі є відмова від 

пластикових пакетів.  

 

-       Сортування сміття 

 



- Зараз в Україні збирається 

приблизно 1% батарейок. Інші 99% 

безконтрольно потраплять у природу, 

де вони розкладаються та 

забруднюють ґрунт важкими 

металами.  

 

 

 

 

 

 

 

 


