
 

 

 

1. Організація подання державної статистичної звітності                                                              
за ф.№2-ТП (повітря) (річна) у 2021 році  

 
 

 
 
 

 
   

 

 

на бланку, затвердженому 
наказом Держстату 

від 18 грудня 2019р. №405 

 

 
 

  

Роз’ясненням,   
від 19.06.2020 

№19.1.2-12/5-20 

 

 

 

 

 

 

Інтернет-нарада на тему:  
                          «Про зміни у методології та складанні державної статистичної звітності                                    

за формою №2-ТП (повітря) (річна) у 2021 році» 

З  інструментарієм  можна  ознайомитися                    
на  вебсайті  Головного  управління  статистики 

у розділі «Для респондентів» – «Альбом форм 
державних статистичних спостережень                             

на 2021 рік» / «Навколишнє середовище та 
статистика багатьох галузей» – «Навколишнє 

середовище» та за потреби роздрукувати 

Звітність за ф.№2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і 
парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за 2020 рік»  

подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають об’єкти,  
які перебувають на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря  

та здійснюють викиди забруднюючих речовин і парникових газів  

при заповненні 
керуватися 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Детальніше ознайомитися з інформацією щодо подання звітності в електронному вигляді, 

зокрема з використання сервісу «Кабінет респондента» можна на вебсайті Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області у рубриці «Для респондентів»/«Електронна звітність» 
 

 

2. Методологічні особливості та зміни у складанні                                                                           
державної статистичної звітності за ф.№2-ТП (повітря) (річна) 

 
 
 
 
 
 
 

Способи 
 подання звітності 

 

на  паперових  носіях 

системою 
електронної звітності  

не пізніше 
20 січня  2021 року 

 

Термін подання звітності 

у т.ч. з використанням безкоштовного 
сервісу електронного звітування 

«Кабінет респондента» 
 

Показники звіту ф.№2-ТП (повітря) (річна) містять дані про викиди   
забруднюючих речовин і парникових газів, які 

 

 

розраховуються із використанням матеріалів інвентаризації, зареєстрованих уповноваженими 
органами влади у порядку, встановленому наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки від 10.02.1995 року №7 «Про затвердження інструкції про зміст та 
порядок інвентаризації забруднюючих речовин на підприємстві», зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції 15.03.1995 року за №61/597» (зі змінами)  
  
 

Доступ  до сервісу відкрито за посиланням 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

показники звіту характеризують кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, 
які надійшли в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів юридичних осіб, 
відокремлених підрозділів юридичних осіб за звітний рік; 

 

усі показники звіту заповнюються у тоннах з трьома десятковими знаками після коми; 
 
У РОЗДІЛІ І відображаються усі обсяги викидів забруднюючих речовин і парникових газів, які 
надійшли в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за всіма виробничими та 
технологічними процесами, технологічним устаткуванням (установками) враховуючи  
забруднюючі речовини, наведені в Інструкції про порядок та критерії взяття на державний 
облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я і стан 
атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в 
атмосферне повітря;  
 
 

При заповненні звітності за ф.№2-ТП (повітря) (річна) необхідно звернути увагу: 

  

Бланк форми звітності №2-ТП (повітря) (річна)   
складається з розділів 

з розділів 

Розділ І. Сумарні викиди 
забруднюючих речовин і парникових  

газів  у  атмосферне  повітря 

Розділ ІІ. Розподіл викидів 
забруднюючих речовин  у  атмосферне 
повітря за категоріями джерел викидів 

 



У РОЗДІЛІ І сума даних за всіма групами забруднюючих речовин і парникових газів, крім 
діоксиду вуглецю (код 07000), повинна дорівнювати показнику форми з кодом «00000» 
«Всього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю)». 
 
 
 

 
 
 

по графах 1–19 Розділу ІІ наводяться дані про кількість викинутих в атмосферне повітря 
окремих забруднюючих речовин, відносно яких затверджені міжнародні зобов'язання про 
подання звітності в рамках Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі 
відстані, за 60 категоріями джерел викидів, найменування яких приведено у відповідність 
до Методичних вказівок Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй; 
 

підсумковий показник Розділу ІІ з кодом 100 "Усього по підприємству" повинен дорівнювати 
сумі даних про викиди, що надійшли в атмосферне повітря від усіх стаціонарних джерел 
викидів в розрізі категорій джерел викидів (рядки 001–060), за кожною забруднюючою 
речовиною (графи 1–19);  
 

значення показників розділу II за кожною забруднюючою речовиною (графи 1–19) по рядку 
100 повинно дорівнювати значенню цих показників у розділі І. 
 

 
 

 

 

        

 

Звертаємо Вашу увагу на обов’язкове співставлення показників з відповідними даними 
попереднього року. У разі виявлення значних відхилень необхідно обов’язково подати 

відповідні пояснення на адресу Головного управління статистики 
у паперовому або електронному вигляді (Ifgus@ifstat.gov.ua). 

 

Звітність порівняно з попереднім роком зазнала значних змін, зокрема щодо 

порядку відображення даних у РОЗДІЛІ ІІ: 



 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                                                                                                                          

 

 

Консультації щодо складання звітності  
можна  отримати   

у відділі обробки даних статистики сільського 
господарства та навколишнього середовища 

Головного управління статистики  
(тел. 0960843767, 53 21 70) 

 

 
Консультації щодо порядку подання звітності,  

у т.ч. в електронному вигляді, можна отримати в 
управлінні збирання даних статистичних 

спостережень, взаємодії з респондентами  і 
ведення реєстру статистичних одиниць Головного 

управління статистики  
(тел. 79 20 03, 79 20 84, 0673446792) 

 

Ви можете задати питання щодо 
державної статистичної звітності   . . . 

 

Дякуємо за увагу 
та чекаємо на Ваші запитання 

file://///Srv-ifr-ifr/загальна/NA_WEB/NA_WEB/APK/12/NARADA_1.HTM

