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П Е Р Е Д М О В А 

 

Статистичний збірник містить інформацію про стан навколишнього 

природного середовища, вплив господарської діяльності на нього, наявність 

та використання природних ресурсів, витрати на охорону навколишнього 

природного середовища за 2016–2020 роки. 

Інформація представлена в цілому по м. Києву, районах, а також по 

регіонах України. Ряд показників представлений у розрізі видів економічної 

діяльності. 

Основна частина представленої інформації базується на даних 

державних статистичних спостережень: «Викиди забруднюючих речовин і 

парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів», 

«Утворення та поводження з відходами», «Витрати на охорону навколишнього 

природного середовища». З метою більш повної характеристики стану та 

охорони навколишнього природного середовища м. Києва у збірнику 

вміщується статистична інформація, отримана на підставі адміністративних 

даних Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, Департаменту 

земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, Центральної 

геофізичної обсерваторії, Державного агентства водних ресурсів відповідно до 

їх компетенції. 

Інформація щодо обсягів утворення та поводження з відходами 

наводиться за даними форми №1-відходи (річна) «Утворення та поводження з 

відходами», отриманими від активних підприємств, організацій та установ, які 

включені до регіональних реєстрів об’єктів утворення, обробки, утилізації 

відходів та місць видалення відходів, здійснювали протягом звітного року 

діяльність зі збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення 

матеріалів та іншу діяльність щодо поводження з відходами, що охоплюється 

розділами 38, 39 за КВЕД-2010. У 2020 році дані щодо утворення та 

поводження з відходами сформовані за місцем реєстрації суб’єктів 

господарської діяльності. 

Розділ 6 збірника містить основні показники охорони навколишнього 

природного середовища за 2016–2020 роки по регіонах України. Інформацію 

по регіонах України наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Дані по окремих показниках за попередні роки уточнені по відношенню 

до раніше опублікованих. 

У збірнику також вміщено короткі методологічні пояснення до 

наведених у ньому показників. 

 



 

 

СКОРОЧЕННЯ 

 

% – відсоток 

га – гектар 

грн – гривня 

кг – кілограм 

км – кілометр 

км2 – квадратний кілометр 

м – метр 

м3 – кубічний метр 

млн. – мільйон 

мм – міліметр 

р. – рік 

рр. – роки 

т – тонна 

табл. – таблиця 

тис. – тисяча 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, 

що можуть бути виражені використаними у таблиці 

розрядами 

«з них», 

«у тому числі» 

– наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються 

випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а 

при округленні сума складових 

не дорівнює підсумку 
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       Структура викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення у 2020 році 

 

 
 

       Викиди діоксиду сірки в атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел забруднення по районах 

 
(тис.т) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

      

м. Київ 12,3 15,0 5,3 4,7 3,3 

райони      

Голосіївський 2,0 5,2 0,3 0,0 0,0 

Дарницький 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Деснянський 2,8 3,7 0,2 0,0 0,0 

Дніпровський 7,5 0,0 0,0 4,6 3,2 

Оболонський 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Печерський 0,0 5,9 4,6 0,0 0,0 

Подільський 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Святошинський 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Солом’янський 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Шевченківський 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

 

29,0%

27,0%
12,8%

12,1%

10,9%

7,5% 0,7%
Діоксид азоту

Метан 

Діоксид сірки

Неметанові леткі органічні 
сполуки

Речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок

Оксид вуглецю

Інші



 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю 

в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 

за видами економічної діяльності у 2020 році 

 

 

Код за 

КВЕД-

2010 

Обсяги викидів 

забруднюючих 

речовин 

діоксиду 

вуглецю 

т 
у % до 

підсумку 
тис.т 

у % до 

підсумку 

      

Усі види економічної діяльності  25505,2 100,0 4583,0 100,0 

Сільське, лісове та рибне господарство А 29,8 0,1 – – 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів В 43,0 0,2 2,2 0,1 

Переробна промисловість С 1583,8 6,2 159,6 3,5 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря D 20267,4 79,5 4158,9 90,8 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами Е 528,9 2,1 139,5 3,0 

Будівництво F 239,9 0,9 1,8 0,0 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів G 214,8 0,8 9,6 0,2 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність H 254,9 1,0 18,5 0,4 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування I 11,4 0,0 6,5 0,1 

Інформація та телекомунікації J 29,3 0,1 2,1 0,1 

Фінансова та страхова діяльність K 19,6 0,1 6,6 0,1 

Операції з нерухомим майном L 1917,2 7,5 26,3 0,6 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність M 16,2 0,1 6,9 0,2 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування N 216,9 0,9 33,9 0,7 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування O 5,2 0,0 0,1 0,0 

Освіта P 6,3 0,0 3,8 0,1 

Охорона здоров’я та 

надання соціальної допомоги Q 60,4 0,2 4,1 0,1 

Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок R 11,5 0,1 2,1 0,0 

Надання інших видів послуг S 48,7 0,2 0,5 0,0 

 



 

       Структура витрат на охорону навколишнього природного 

середовища за видами природоохоронної діяльності у 2020 році 
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