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1.1. Основні показники техногенного навантаження

на навколишнє природне середовище

2019 2020 2021

Викиди забруднюючих речовин у повітря стаціонарними

джерелами забруднення, тис.т 205,0 140,4 172,4

Викиди діоксиду вуглецю стаціонарними джерелами

забруднення, тис.т 12898,9 10207,1 12067,1

Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні

об’єкти , млн.м3 0,6 1,3 1,3

Утворення відходів I–IV класів небезпеки1, тис.т 2991,7 1729,8 790396,2 2

Витрати на охорону навколишнього природного середовища, 
млн.грн 882,1 854,3 875,9 2

1 Інформація підготовлена станом на 15.09.2022р. на основі даних підприємств, які подали звіти за ф.№1-відходи (річна) «Звіт про 

утворення та поводження з відходами» і в подальшому може бути уточнена після оприлюднення на державному рівні.
2 Дані сформовано 15.09.2022р. І можуть бути уточнені після оприлюднення на державному рівні.



2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2019 2020 2021

Викиди забруднюючих речовин – усього, тис.т 242,0 173,4 210,3

у тому числі

стаціонарними джерелами забруднення 205,0 140,4 172,4

пересувними джерелами забруднення1 37,0 33,0 37,92

1 Дані відображають викиди від автомобільного транспорту і розраховані на основі даних  про кінцеве використання палива 

автомобільним транспортом.  Розподіл даних щодо викидів забруднюючих речовин за регіонами здійснено на підставі даних

форми №1-торг (нафтопродукти) про обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС, та даних форми №4-мтп 

(річна) про обсяг кінцевого використання палива автомобільним транспортом юридичних осіб.
2 Попередні дані.



3.1. Основні показники водопостачання і водовідведення1 

2019 2020 2021

Використано свіжої  води2 81,5 66,7 70,1

у тому числі

на виробництво 62,0 50,6 61,8

на побутово-питні потреби 18,8 15,3 6,7

Загальне водовідведення3 61,3 59,6 32,6

Скинуто у поверхневі водні об’єкти 61,1 59,5 32,5

у тому числі

забруднених зворотних вод 0,6 1,3 1,3

з них без очищення 0,0 – 0,0

недостатньо очищених 0,6 1,3 1,3

нормативно-очищених 51,9 52,5 24,6

нормативно чистих без очистки 8,6 5,7 6,6

Обсяг  оборотного   та  повторно-послідовного  

водопостачання – усього 1889 1453 1777

Потужність очисних  споруд 113,0 112,0 80,0

(млн.м3)

1Інформація за  2019 рік наведена за даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів, за 2020–2021 роки – за 

даними Державного агентства водних ресурсів України.
2 Без урахування обсягів води, що використовується для рибогосподарських потреб  без вилучення із водного об’єкту.
3 Без транзиту.



4.1. Внесення добрив у підприємствах

2019 2020 2021

Мінеральні добрива

Обсяг добрив, унесених під урожай звітного року, тис.ц 222,4 256,2 271,7

у т.ч. під посіви сільськогосподарських культур 222,2 256,1 271,6

Площа, оброблена добривами, тис.га 150,0 143,1 143,4

Частка площі, обробленої добривами, відсотків 95,9 93,5 89,8

Обсяг добрив, унесених під урожай звітного року, у розрахунку

на 1 га площі, кг

посівної уточненої 142 167 170

удобреної 148 179 189

Органічні добрива

Обсяг добрив, унесених під урожай звітного року, тис.ц 541,3 383,2 702,3

у т.ч. під посіви сільськогосподарських культур 541,3 383,2 702,3

Площа, оброблена добривами, тис.га 26,5 13,7 17,9

Частка площі, обробленої добривами, відсотків 16,9 8,9 11,2

Обсяг добрив, унесених під урожай звітного року, у розрахунку

на 1 га площі, т

посівної уточненої 3,5 2,5 4,4

удобреної 20,4 28,0 39,2

1 Дані наведено по підприємствах, що відповідають критеріям, визначеним статистичною методологією.



5.1. Основні показники утворення та поводження з відходами1

2019 2020 20213

Утворено2 2991,7 1729,8 790,4

у тому числі від економічної діяльності 2871,1 1565,7 667,4

Зібрано, отримано зі сторони 365,6 406,0 367,0

Імпортовано – – –

Утилізовано 870,2 525,3 499,0

Спалено 130,9 50,0 49,3

Передано для утилізації 403,6 148,2 159,2

Передано для видалення 29,8 69,6 52,6

Експортовано – – –

Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти 1759,6 1164,2 253,2

Накопичено протягом експлуатації у місцях видалення відходів 

на кінець року 45995,8 6744,2 …

у розрахунку на 1 км2, т 3302,6 484,3 …

1За 2019р. дані наведено за місцем здійснення діяльності, за 2020 −2021рр. − за місцем реєстрації суб’єктів господарювання-

юридичних осіб.
2 З урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах.
3 Інформація підготовлена станом на 15.09.2022р. на основі даних підприємств, які подали звіти за ф.№1-відходи (річна) «Звіт про 

утворення та поводження з відходами» і в подальшому може бути уточнена після оприлюднення на державному рівні.

(тис.т)



6.1. Заготівля деревини 

2019 20201 20211

Усього 1215,5 847,1 832,0

у тому числі

рубки головного користування 452,3 256,7 258,7

рубки формування і оздоровлення лісів 750,3 588,5 568,6

рубки догляду 152,2 71,0 122,4

санітарні рубки 377,3 340,5 374,7

інші рубки 12,9 1,9 4,7

тис.м3

1 Інформація наведена за даними Держлісагенства, сформованими за місцем здійснення діяльності підприємств.



7.1. Витрати на охорону навколишнього природного середовища

2019 2020 20211

Капітальні інвестиції та поточні витрати (у фактичних цінах), 

млн.грн 882,1 854,3 875,9

у тому числі

капітальні інвестиції 248,5 267,6 229,5

з них

капітальний ремонт основних засобів природоохоронного 

призначення 34,3 155,6 19,2

поточні витрати   633,6 586,7 646,4

Частка витрат на охорону навколишнього природного  

середовища  за рахунок  коштів державного та місцевих 

бюджетів, відсотків

у капітальних інвестиціях 74,7 75,3 35,0

у поточних витратах 12,3 18,1 13,3

1 Інформація підготовлена станом на 15.09.2022р. на основі даних підприємств, які подали звіти за ф.№1-екологічні витрати (річна) 

«Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища» і в подальшому може бути уточнена після оприлюднення 

на державному рівні.



Адреса: 76018, м.Івано-Франківськ,

вул. Василіянок, 6

Телефон: (0342)79-20-43, (0342) 53-15-48

Факс: 53-03-65

Електронна адреса: ifgus@ifstat.gov.ua

Вебсайт: www.ifstat.gov.ua
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