Відходи

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Екологiчна бiблiотека
Полтавщини

(за районами, 2007 р., га)

1-3

3-15

15-20 20-40

1-100

ЕКОЛОГIЧНИЙ СТАН
ПОЛТАВЩИНИ

100-150

(за 2007 р.)

100-140

70-100

50-70

10-50

150-200

Основні показники поводження з небезпечними
відходами у Полтавській області в 2007р.
На даний час на території Полтавської області (у місцях
організованого складування, зберігання та захоронення)
накопичено близько 2 млрд. тонн відходів. Із їх щорічного обсягу
утворення лише 10-15 % знаходять подальше застосування як
вторинні матеріальні ресурси. Домінують відходи, що утворюються
під час розробки родовищ та збагаченні корисних копалин (до
85% та 8% від загального обсягу відповідно). Найбільші обсяги
небезпечних відходів (І-ІІІ класів небезпеки) утворюються й
накопичуються у м.Кременчуці – 61-65% від загального об’єму
відходів області.
Зараз в області налічується понад 1,0 тис. полігонів та
організованих звалищ твердих побутових відходів, заповненість
яких в середньому становить 58%. У містах і селищах щорічно
утворюється і вивозиться на звалища близько 1,0 млн.м3 сміття,
що становить близько 0,6 м3 на одного мешканця.
Загальна кількість ХЗЗР, а саме пестицидів та агрохімікатів зараз
по області досягла 765,2 тонн. На територіях 24 районів області
розташовано 116 складів, з яких 43 за санітарно-гігієнічними
нормами знаходиться в незадовільному експлуатаційному стані.
З метою утилізації ХЗЗР впроваджена пересувна установка, яка
за прогнозами дасть можливість знешкодження накопичених в
області ХЗЗР за 3-5 років.
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Лісовий та водний фонд є одними з найважливіших складових
природно-рекреаційного потенціалу області. Лісовий фонд зараз
складає близько 280 тис. га, динаміка його зміни має стабільні
тенденції щодо зростання. Лісистість області становить 9,6%,
найбільший рівень лісистості має
Котелевський район – понад 22%. Водний
фонд представлений річками, озерами,
ставками, штучними водосховищами та
складає 5,18 % території області.
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