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 18.12.2019р.
№405

на бланках, затверджених наказом
Держстату України від 23.12.2019р.
№435

на бланках, затверджених наказом
Держстату України 19.06.2020р.
№ 190

не пізніше 20 січня

не пізніше 28 лютого

не пізніше 28 лютого

При заповненні керуватися
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
№19.1.2-12/25-20 від 21.08.2020р.

З інструментарієм можна ознайомитися на сайті Головного управління статистики (www.chernigivstat.gov.ua) у розділі "Для
респондентів" / "Проєкт альбому форм державних статистичних спостережень на 2021 рік" / "Навколишнє середовище та
статистика багатьох галузей" / "Навколишнє 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 знаком після коми)

№ 1-відходи (річна)
розділи 1, 2, 4, 5 - у тонах
(з трьома знаками після коми)
розділ 3 - у цілих числах

При заповненні форми №2-ТП (повітря) (річна) необхідно звернути увагу:
підсумковий код 01000 "Метали та їх сполуки" повинен дорівнювати сумі складових. Жодне з підприємств Чернігівської
області не викидає забруднюючі речовини цієї групи, окрім тих, що наведені 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;
підсумковий код 04000 "Сполуки азоту" повинен дорівнювати сумі складових. При складанні звіту необхідно правильно
відображати викинуту речовину (діоксид азоту NO2 – код 04001, або оксид азоту N2O – код 04002). Викиди діоксиду азоту (код
04001) завжди будуть більшими за викиди оксиду азоту (код 04002). Оксид азоту (код 04002) відноситься до парникових газів,
які впливають на зміну клімату;
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, скипідар, бензин (нафтовий, малосірчистий у
перерахунку на вуглець), масло мінеральне нафтове, спирт етиловий та інші);
коди виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) у розділі 2 замінено на коди категорій
джерел викидів, які представлено безпосередньо у бланку; у розрізі категорій джерел викидів відображається тільки
19 речовин, які вказані в шапочці 2 розділу звіту. Інформацію щодо речовин та категорій джерел викидів надано в Роз'ясненні
до форми.

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;
на відміну від попередніх років напрями природоохоронних витрат представлені безпосередньо у формі, а тлумачення
щодо заходів, які можуть бути здійснені за цими напрямами, надані в Роз'ясненні до форми;
розділ 2 не включає послуг щодо поводження з відходами та відведення й очищення стічних вод, які сплачені
спеціалізованим підприємствам;
графа 1 розділу 3 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);
графа 2 розділу 3 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);
дані про сплату коштів підприємством спеціалізованому підприємству за отримані послуги з інших видів природоохоронної
діяльності, крім екологічних послуг, зазначених у рядках 2001, 2002 розділу 3 форми, відображаються як поточні витрати на
охорону навколишнього природного середовища цього підприємства в розділі 2 форми;
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.

При заповненні форми №1-відходи (річна) необхідно звернути увагу:
Розділи 1-4 форми вміщують інформацію в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його місцевими одиницями, що
наведені в розділі 5.
Розділ 1. "Утворення, поводження з відходами за місцем їх утворення" (заповнюється виробниками відходів). 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. "Поводження з відходами" (заповнюється підприємствами, що здійснюють операції поводження з відходами, у тому
числі, постійно зберігають відходи у місцях видалення відходів). 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.
Розділ 4. "Осад промислових стоків у сухій речовині" містить інформацію про обсяги фактичного утворення (рядок 80),
видалення (рядок 81), спалення з метою отримання енергії (рядок 82), спалення з метою теплового перероблення відходів
(рядок 83) протягом звітного року осадів промислових стоків у сухій речовині.
Розділ 5. "Утворення відходів по місцевих одиницях" (заповнюють при наявності 2 та більше місцевих одиниць (уключаючи
місцеву одиницю, де знаходиться управління підприємством).

Звертаємо Вашу увагу, що доступ до безкоштовного сервісу для електронного звітування "Кабінет
респондента" відкрито за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua.
Консультації щодо складання звітності можна отримати у відділі обробки даних статистики сільського
господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики (тел. 676534, 774925, 0933444964)

