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Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря  

від стаціонарних джерел забруднення у 2014 році 

(попередні дані) 
 

Протягом 2014р. стаціонарними джерелами забруднення викинуто у 

повітря 855,8 тис.т забруднюючих речовин, що на 9% менше, ніж у 

попередньому році. У сумарній кількості забруднюючих речовин, що 

потрапили в атмосферу, викиди метану та оксиду азоту, які належать до 

парникових газів, становили відповідно 145,7 та 6,3 тис.т. Крім того, за звітний 

період в атмосферу надійшло 32,9 млн.т діоксиду вуглецю, який також впливає 

на зміну клімату. 
 

Структура викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
економічної діяльності підприємств та організацій у 2014 році 
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел 

забруднення за секторами виробничих та технологічних процесів  

 у 2014 році 
 

  Обсяги викидів  Викинуто в 

середньому  

одним 

підприємством, т 
т 

у % до 

2013р. 

у % до 

підсумку 

Усі сектори викидів 855774,7 91,0 100,0 2027,9 

Енергетика 450556,9 95,5 52,7 1258,5 

у т.ч. електростанцій 

загального використання 222265,1 83,0 26,0 31752,2 

Виробничі процеси 267920,5 82,9 31,3 902,1 

Видобуток і розподіл палива та 

геотермальної енергії 132623,0 93,6 15,5 1173,7 

Використання розчинників та 

інших продуктів 1041,3 84,1 0,1 6,9 

Обробка та видалення відходів 1936,3 168,2 0,2 84,2 

Сільське і лісове господарство, 

землекористування та зміна 

лісової біомаси 1696,7 132,3 0,2 188,5 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення у 2014 році 
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 Обсяги викидів 

т 
у % до 
2013р. 

у % до 
підсумку 

у розрахунку 

на 1 особу, кг 
на 1 км

2  
площі 

регіону, кг 

Усього 855774,7 91,0 100,0 260,5 26807,5 
у тому числі       

діоксид сірки 189107,9 82,1 22,1 57,6 5923,9 

діоксид азоту 52207,1 95,8 6,1 15,9 1635,4 

оксид азоту 6326,9 89,2 0,7 1,9 198,2 

оксид вуглецю 340381,9 94,6 39,8 103,6 10662,6 

метан 145681,7 94,0 17,0 44,4 4563,5 

неметанові леткі 
органічні сполуки 1699,8 80,9 0,2 0,5 53,2 

сажа 225,6 127,1 0,0 0,1 7,1 
      

http://www.ukrstat.gov.ua/

