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Охорона навколишнього 
середовища – система 
державних, суспільних та 

міжнародних заходів, які 
забезпечують раціональне 

використання, відновлення, 
примноження та збереження 
природних ресурсів від 

руйнування, забруднення та 
виснаження. 

Екологічна проблема –це 
зміна природного середовища, 

в результаті антропогенних дій, 
що веде до порушення 

структури і функціонування 
природних систем, призводить 
до негативних соціальних, 

економічних та інших наслідків. 

Війна, яка триває в Україні, 
нещадно руйнує природу – 
страждають повітря, вода, 

земля, рослини і тварини. 
Захоплення і обстріли атомних 
електростанцій, розміщення 

там техніки та підриви 
боєприпасів загрожують країні 

техногенною катастрофою. 
Пожежі у лісах і степах нищать 
природне середовище 

рідкісних видів.  
У ґрунт і підземні води 

потрапляють важкі метали від 
снарядів та військової техніки. 
Зараз навіть неможливо 

повністю оцінити вплив війни 
на довкілля через брак точної 

інформації. 
Проте точно зрозуміло: чим 
довше триває війна, тим 

більше шкоди вона завдасть 
довкіллю, і тим більше 

наслідків ми матимемо в 
майбутньому. 

Sit amet,

Екологічні та природоохоронні 
відносини в суспільстві регулю-
ються Конституцією України, в 

13-ій статті якої зазначено: 
«Земля, її надра, атмосферне 

повітря, водні та інші природні 
ресурси є всенародним над-
банням, а власником їх є 

Держава». Основним норма-
тивно-правовим актом України 

в сфері охорони НС є закон 
України «Про охорону навко-
лишнього середовища», уве-

дений в дію Постановою 
Верховної Ради № 1268-12 від 

26.06.1991 року. 
Пріоритетами екологічної полі-
тики в нашій країні повинно 

бути: 

• обов’язкове врахування еко-

логічних вимог і обмежень

(екологічний імператив) при

прийнятті рішень щодо

розвитку видів виробничо-

господарської діяльності та

забудови території;

• впровадження маловідход-

них технологій; зменшення

викидів і скидів забрудню-

ючих речовин у навколишнє

середовище; безпечне для

навколишнього середовища

та населення поводження з

промисловими і побутовими

відходами;

• збереження і відновлення

природного середовища; 

формування екологічно 

безпечних умов для життя і 

здоров’я людей; створення 

ефективної системи моні-

торингу за станом компо-

нентів навколишнього 

середовища; обов’язкове 

налагодження системи 

екологічної освіти та 

інформування населення. 

Екологічні 

проблеми довкілля 
Природоохоронна

політика країни 

Навколишнє середовище нев-

пинно змінюється, в тому числі 

внаслідок діяльності людини. 

Навіть малі зміни в екосистемі 

можуть спричинити величезні 

катастрофи і трагедії – зараз і в 

майбутньому. В Україні еколо-

гічна ситуація на 7-ій позиції у 

рейтингу найболючіших проб-

лем, які хвилюють українців.  

Найбільш актуальні екологічні 

проблеми в Україні: 

• забруднення атмосфери

(радіологічне, хімічне, меха-

нічне, теплове);

• знищення земельних ресур-

сів (забруднення грунтів,

ерозія, дефляція, вторинне

засолення, заболочування);

• знищення зелених насад-

жень (зведення рослинності,

деградація лісів, пасовищна

дигресія, скорочення видо-

вої різноманітності);

• забруднення водних ресур-

сів, питної  водопровідної

води (виснаження і забруд-

нення поверхневих і підзем-

них вод);

• проведення небезпечних

геологічних робіт  (інтенси-

фікація несприятливих

геолого-геоморфологічних

процесів, порушення рель-

єфу і геологічної будови);

• величезні викиди побутових

відходів;

• застарілі військові об'єкти;

• наслідки аварії на Чорно-

бильській АЕС;

• утилізація відходів;

• втрата біорізноманіття (за-

пустинювання, порушення

режиму природоохоронних

територій);


