
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

ЗІ СТАТИСТИКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

№2-ТП (повітря) (річна)
"Звіт про викиди забруднюючих 

речовин і парникових газів в 

атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел викидів"

№1-екологічні витрати (річна)
"Звіт про витрати на охорону 

навколишнього природного 

середовища та екологічні платежі"

№1-відходи (річна) "Утворення 

та поводження з відходами"

Подається

на бланках, затверджених наказом 

Держстату України від 08.06.2022 р. 

№ 159 (зі змінами, внесеними наказом Держстату

від 10.10.2022 р. № 279)

не пізніше 20 лютого

на бланках, затверджених наказом 

Держстату України від 08.06.2022 р. 

№ 155 (зі змінами, внесеними наказом Держстату

від 10.10.2022 р. № 279)

не пізніше 28 лютого

на бланках, затверджених наказом 

Держстату України від 10.06.2022 р. 

№ 176 (зі змінами, внесеними наказом Держстату

від 10.10.2022 р. № 279)

не пізніше 28 лютого

Роз'ясненням, затвердженим 

наказом Держстату України           

№ 19.1.2-12/5-20 від 19.06.2020 р.

Роз'ясненням, затвердженим наказом 

Держстату України 

№ 19.1.2-12/26-20 від 21.08.2020р. 

Роз'ясненням, затвердженим 

наказом Держстату України

№ 19.1.2-12/24-21 від 12.07.2021р.

При заповненні керуватися



Бланки та Роз’яснення розміщені на сайті Головного управління статистики у Чернігівській області

(www.chernigivstat.gov.ua) у розділі "Респондентам" / "Альбом форм державних статистичних спостережень на 2023

рік" / "Навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей" / "Навколишнє природне середовище" та за

потреби роздрукувати.

Формат представлення даних

ф.№2-ТП (повітря) (річна)
у тонах 

(з трьома десятковими знаками після 

коми)

№1-екологічні витрати (річна)
у тисячах гривень 

(з одним десятковим знаком після 

коми)

№ 1-відходи (річна)
розділи 1, 2, 4, 5 - у тонах 

(з трьома десятковими знаками 

після коми)

розділ 3 - у цілих числах

Звертаємо Вашу увагу, що доступ до безкоштовного сервісу для електронного звітування "Кабінет

респондента" відкрито за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua. Також детальну інформацію щодо подання

звітності в електронному вигляді з використанням сервісу "Кабінет респондента" можна знайти на головній

сторінці сайту Головного управління статистики у Чернігівській області.

Консультації щодо складання звітності можна отримати у відділі обробки даних статистики сільського

господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики (тел. 676534, 0954860588, 0933444964)

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/


При заповненні форми №2-ТП (повітря) (річна) необхідно звернути увагу 

У розділі 1 підсумковий код 01000 "Метали та їх сполуки" повинен дорівнювати сумі складових. Усі забруднюючі речовини

цієї групи, що викидаються підприємствами Чернігівської області, наведено в Роз'ясненнях щодо форми.

Підсумковий код 03000 "Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок" може дорівнювати або бути більшим за

суму складових за рахунок розмірів частинок, не зазначених у Роз'ясненнях щодо форми, або відсутніх в Інвентаризації

джерел викидів підприємства (при розробці документації розмір частинок не вимірювався).

Підсумковий код 04000 "Сполуки азоту" повинен дорівнювати сумі складових. Усі забруднюючі речовини цієї групи, що

викидаються підприємствами Чернігівської області, наведено в Роз'ясненнях щодо форми. Крім того, при складанні звіту

необхідно правильно відображати викинуту речовину (діоксид азоту NO2 – код 04001, або оксид азоту N2O – код 04002).

Підсумковий код 05000 "Діоксид та інші сполуки сірки" може дорівнювати або бути більшим за суму складових за рахунок

речовин, не зазначених у роз'ясненнях (наприклад: етилмеркаптан, диспергатор, диметилсульфід).

Підсумковий код 11000 "Неметанові леткі органічні сполуки" може дорівнювати або бути більшим за суму складових за

рахунок речовин, не зазначених у роз'ясненнях (уайт-спірит, крезол, скипидар, бензин (нафтовий, малосірчистий у

перерахунку на вуглець), масло мінеральне нафтове, спирт етиловий та інші).

У розділі 2 відображається тільки 19 речовин, коди та назви яких вказані в "шапці" таблиці розділу; коди та назви

категорій джерел викидів відображені в боковику цієї таблиці. Інформацію щодо речовин та категорій джерел викидів

надано в Роз'ясненні до форми.



Основні помилки у звітах за ф. №2-ТП (повітря) (річна) та рекомендації щодо їх усунення 

установки для спалювання (котлоагрегати)

енергетичних галузей

переробної промисловості та будівництва

комерційних підприємств та установ, а   

також котлоагрегати < 50 МВт

машинобудування (механічна обробка металу) 

зернова сушарка (в залежності від того, на чому вона 

працює та що викидається)

зварювання металів 

утримання худоби

станції обслуговування, заправка автомобілів 

фарбування

Джерело викидів

Не вірно вказано категорію джерела викидів

Рекомендовані 

рядки у формі

001

002

003

042

042

060

046

060

009

034

Не вірно вказано коди речовин із груп 

03000 "Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок" та 04000 "Сполуки азоту" 

Якщо в Інвентаризації джерел викидів підприємства 

розмір частинок не вказано, то викиди речовин за 

кодами 03001 та 03002 у звіті не відображаються, а 

входять тільки в підсумкову групу 03000.

Викиди діоксиду азоту NO2 (код 04001) завжди будуть 

більшими за викиди оксиду азоту N2O (код 04002). 

Оксид азоту N2O є озоноруйнівною речовиною та 

відноситься до парникових газів, які впливають на 

зміну клімату.



При заповненні форми №1-екологічні витрати (річна) необхідно звернути увагу 

Показники форми не включають витрати на заходи та види діяльності, що сприятливо впливають на навколишнє природне

середовище, але слугують іншим цілям, ніж охорона навколишнього природного середовища, тобто на види діяльності, які,

незважаючи на користь для довкілля, у першу чергу задовольняють технічні потреби або внутрішні вимоги гігієни або

безпеки підприємства.

Розділ 2 містить дані про оплату послуг спеціалізованим підприємствам, крім екологічних послуг, зазначених у рядках 2001, 2002

розділу 3 форми.

Розділ 2 не включає оплату послуг спеціалізованим підприємствам щодо поводження з відходами та відведення й очищення

стічних вод (дані про це містить графа 2 розділу 3 форми).

Розділ 3 графа 1 містить дані про кошти, отримані спеціалізованим підприємством від іншого підприємства за надані йому

екологічні послуги щодо відведення, очищення стічних вод, обслуговування каналізаційних систем (рядок 2001) та збирання,

вивезення, оброблення, знищення, розміщення відходів (рядок 2002).

Розділ 3 графа 2 містить дані про кошти, сплачені підприємством спеціалізованому підприємству за отримані від нього

екологічні послуги щодо відведення, очищення стічних вод, обслуговування каналізаційних систем (рядок 2001) та збирання,

вивезення, оброблення, знищення, розміщення відходів (рядок 2002).

Розділ 3 не включає дохід, отриманий від інших, ніж діяльність з охорони навколишнього природного середовища, видів

діяльності.

Усі показники звіту за ф.№1-екологічні витрати відображаються у фактичних цінах без урахування податку на додану

вартість.



Основні помилки у звітах за ф. №1-екологічні витрати (річна) та рекомендації щодо їх усунення 

Однакові дані заповнено в усіх розділах форми

Розділ І уміщує інформацію щодо використаних у звітному році обсягів

капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного

середовища. До капітальних інвестицій відносяться витрати на

будівництво нових, розширення, реконструкцію, реставрацію, технічне

переобладнання діючих об'єктів, капітальний ремонт та придбання

обладнання природоохоронного призначення довгострокового

користування.

Розділ ІІ уміщує інформацію щодо поточних витрат на здійснення

заходів з охорони навколишнього природного середовища. До поточних

витрат на охорону навколишнього природного середовища належать

витрати, які здійснюються для утримання об'єкта в робочому стані та які

входять до складу витрат поточного періоду.

Розділ ІІІ уміщує інформацію щодо спеціалізованих екологічних послуг

(послуг природоохоронного призначення), до яких належить діяльність

щодо відведення та очищення стічних вод, збирання, вивезення,

оброблення, знищення та розміщення відходів. Графа 2 містить дані про

кошти, сплачені підприємством, організацією спеціалізованому

підприємству за отримані від нього екологічні послуги



При заповненні форми №1-відходи (річна) необхідно звернути увагу 

Розділи 1-3 форми вміщують інформацію в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його місцевими
одиницями, що наведені в розділі 4. Вилучено інформацію про загальний обсяг відходів, накопичених протягом
експлуатації, у спеціально відведених місцях чи об’єктах; осад промислових стоків у сухій речовині.

Розділ 1. "Обсяги утворення, поводження з відходами за місцем їх утворення" (заповнюється підприємствами, що
здійснюють утворення та поводження з відходами за місцем їх утворення ). Цей розділ містить показники щодо утворення
відходів у цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його видами економічної діяльності, операцій поводження з
відходами за місцем їх утворення.

Розділ 2. "Обсяги поводження з відходами спеціалізованими підприємствами" (заповнюється підприємствами, що
здійснюють збирання, утилізацію, видалення відходів, отриманих від інших підприємств). Цей розділ містить показники щодо
поводження з відходами в цілому по підприємству за всіма його видами економічної діяльності, тобто обсягу відходів, які
були зібрані або отримані підприємством з різних джерел надходження для здійснення операцій поводження з відходами.

Розділ 3. Установки для поводження з відходами та спеціально відведені місця та об’єкти видалення відходів станом на
кінець року:

підрозділ 1. "Установки для поводження з відходами" містить дані про кількість і потужність установок для поводження
з відходами (утилізації та видалення) на кінець звітного року, для яких підприємства отримали дозволи або реєстраційні
документи.
підрозділ 2. "Спеціально відведені місця та об’єкти видалення відходів" містить інформацію про сумарні показники, що
характеризують місця видалення відходів (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо) на кінець
звітного року, на експлуатацію яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами.

Цей підрозділ не містить інформації про місця тимчасового розміщення та накопичення відходів (до двох років, наприклад
майданчики для складування, сміттєві контейнери), які в подальшому вивозяться для утилізації чи видалення.

Розділ 4. "Обсяги утворення відходів по місцевих одиницях" (заповнюють усі підприємства, навіть при утворенні відходів
однією місцевою одиницею). Цей розділ містить дані про обсяг утворених відходів (за кожним видом відходів, відображених у
розділі 1 форми) у цілому по місцевій одиниці та за видами економічної діяльності, що призвели до утворення відходів за
місцем знаходження місцевих одиниць.


