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Передмова 

 

Державне статистичне спостереження щодо викидів забруднюючих 

речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

викидів є частиною державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1655 

"Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони 

атмосферного повітря".  

Метою розроблення цих Методологічних положень є визначення системи 

показників, методів проведення державного статистичного спостереження щодо 

викидів забруднюючих речовин і парникових газів від стаціонарних джерел 

викидів. 

Методологічні положення призначені для використання працівниками 

органів державної статистики, а також можуть бути корисні для інших 

зацікавлених користувачів статистичної інформації.  

 

 

Скорочення та умовні позначення 

 

ВВП –  валовий внутрішній продукт; 

Держгеокадастр –  Державна служба України з питань геодезії, картографії та 

    кадастру; 

ДСС –  державне статистичне спостереження; 

ЄАНС –  Європейське агентство з навколишнього середовища; 

ЄПМО –  Європейська програма моніторингу та оцінки; 

КВЕД –  Класифікація видів економічної діяльності; 

КІСЕ –  Класифікація інституційних секторів економіки;  

КОАТУУ –  Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального 

    устрою України; 

Мінекоенерго –  Міністерства енергетики та захисту довкілля України; 

Мін'юст  –  Міністерство юстиції України; 

РСО –  Реєстр статистичних одиниць; 

СРП –  Статистичний реєстр підприємств; 

Т –  рік, у якому формується сукупність одиниць державного  

    статистичного спостереження; 

ТОД –  територіальні органи Держстату. 
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І. Загальні положення 

 

1. Ці Методологічні положення визначають систему показників, методи та 

правила проведення державного статистичного спостереження щодо викидів 

забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел викидів, формування та поширення його результатів. 

 

2. Методологічні положення ґрунтуються на нормах Закону України "Про 

державну статистику" та ураховують положення наказів Держстату від 

15.02.2017 № 41 "Про затвердження Методологічних положень щодо 

забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики", 

від 17.08.2018 № 170 "Про затвердження принципів діяльності органів 

державної статистики України". 

 

3. При розробці Методологічних положень враховані положення 

міжнародного стандарту оцінки кадастрів викидів, визначених у Керівництві 

ЄПМО/ЄАНС з інвентаризації викидів забруднюючих речовин 2016 року, та 

Методологічних положень зі складання рахунку викидів у атмосферне повітря, 

затверджених наказом Держстату від 19.10.2015 № 298 (зі змінами).  

 

ІІ. Основні поняття та терміни 

Для цілей цих Методологічних положень терміни й поняття вживаються в 

значеннях, визначених статтею 1 Закону України "Про охорону атмосферного 

повітря", пунктом 1.14 Інструкції про зміст та порядок складання звіту 

проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, 

затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 № 7, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 15.03.1995 за № 61/597, пунктами 3, 4 , 5 Порядку 

ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1655, 

пунктом 2 Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік 

об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров  я 

людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, 

що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 № 177, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 22.05.2002 № 445/6733 (зі змінами), пунктами 20, 

42, 52, 75, глосарію до плану статистичного спостереження, затвердженого 

наказом Держкомстату від 29.12.2009 № 498. 
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ІІІ. Методологічні й організаційні засади проведення 

державного статистичного спостереження 

 

1. Мета й основні характеристики державного статистичного 

спостереження 

  

1. Метою проведення ДСС є формування інформації про кількість 

забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять в атмосферне повітря 

від діяльності підприємств, що мають об  єкти, які перебувають на державному 

обліку в галузі охорони атмосферного повітря, для інформаційного 

забезпечення аналізу явища забруднення атмосферного повітря стаціонарними 

джерелами викидів, складання рахунку викидів в атмосферне повітря, потреб 

користувачів. 

 

2. ДСС охоплює юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, 

що, мають об’єкти, які здійснюють викиди забруднюючих речовин і 

парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів та 

перебувають на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1655 

"Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони 

атмосферного повітря".  

 

3. ДСС проводиться шляхом збору даних безпосередньо від респондентів і 

має такі основні характеристики: 

 

1) вид ДСС: 

за ступенем охоплення одиниць: несуцільне основного масиву; 

за часом реєстрації даних: поточне; 

 

2) періодичність ДСС: річна; 

 

3) організаційна форма ДСС: статистична звітність; 

 

4) спосіб ДСС: документальний облік; 

 

5) одиниця ДСС: місцева одиниця; 

 

6) респондент ДСС: юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної 

особи, що мають об  єкти, які перебувають на державному обліку в галузі 

охорони атмосферного повітря та здійснюють викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря; 

 

7) органи, які здійснюють ДСС: Держстат, ТОД; 
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8) національні та статистичні класифікації, що використовуються при 

проведенні державного статистичного спостереження: КІСЕ, КВЕД, КОАТУУ; 

 

9) місце проведення ДСС: регіони України. 

 

2. Джерела інформації державного статистичного спостереження 

 

Джерелами інформації ДСС є:  

дані форми ДСС № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих 

речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

викидів"; 

зведені дані ДСС "Чисельність та склад населення", які використовуються 

для розрахунку показників ДСС на одну особу; 

зведені дані ДСС "Річні національні рахунки", які використовуються для 

розрахунку вуглецевої продуктивності ВВП у постійних цінах 2010 року; 

адміністративні дані Держгеокадастру, які використовуються для 

розрахунку показників ДСС на одиницю площі;  

дані вебсайту Світового банку 

(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD), які використовуються 

для розрахунку показників ДСС на одиницю ВВП за паритетом купівельної 

спроможності у постійних цінах 2011 року; 

адміністративні дані Мінеконерго щодо переліку об’єктів, які перебувають 

на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря, та 

використовуються для формування сукупності одиниць, яка безпосередньо 

буде досліджуватись. 

 

3. Система показників державного статистичного спостереження 

 

1. У рамках ДСС формуються показники: 
 

1) кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів: 

за видами забруднюючих речовин і парникових газів, наведеними у 

додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік 

об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров  я 

людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 10.05.2002 № 177, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 22.05.2002 № 445/6733 (зі змінами) (далі – Переліку); 

за видами економічної діяльності (клас за КВЕД); 
 

2) кількість викидів діоксиду вуглецю: 

за видами економічної діяльності (клас за КВЕД); 

 

3) кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів на одну особу: 

за видами забруднюючих речовин і парникових газів, наведеними у Переліку; 

 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD),%20які
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4) кількість викидів діоксиду вуглецю на одну особу; 

 

5) кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів на одиницю 

площі: 

за видами забруднюючих речовин і парникових газів, наведеними у 

Переліку; 

 

6) кількість викидів діоксиду вуглецю на одиницю площі; 

 

7) вуглецева продуктивність валового внутрішнього продукту: 

у постійних цінах 2010 року; 

у постійних цінах 2011 року за паритетом купівельної спроможності; 

  

8) темпи зростанння/зниження викидів забруднюючих речовин і 

парникових газів; 

за видами забруднюючих речовин і парникових газів, наведеними у 

Переліку; 

 

9) темпи зростанння/зниження викидів діоксиду вуглецю; 

 

10) темпи зростанння/зниження викидів забруднюючих речовин і 

парникових газів на одну особу: 

за видами забруднюючих речовин і парникових газів, наведеними у 

Переліку. 

 

2. Дані щодо кількості викидів діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду 

вуглецю, неметанових летких органічних сполук, поліароматичних вуглеводнів, 

гексахлорбензолу, діоксинів і фуранів, речовин у вигляді суспендованих 

твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм і речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше, аміаку, ртуті, кадмію, 

свинцю, арсену, хрому, міді, нікелю, селену, цинку формуються: 

за категоріями джерел викидів, наведених у додатку 1 до цих 

Методологічних положень; 

за видами економічної діяльності за КВЕД, у розрізі, визначеному пунктом 

1.5 розділу ІV Методологічних положень зі складання рахунку викидів у 

атмосферне повітря, затверджених наказом Держстату від 19.10.2015 (зі 

змінами). 

 

3. Дані щодо кількості викидів діоксиду сірки, діоксиду азоту, неметанових 

летких органічних сполук, оксиду вуглецю, аміаку, речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм і речовин у 

вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше на одну особу 

формуються у розрахунку на одиницю площі, одиницю ВВП за паритетом 

купівельної спроможності у постійних цінах 2011 року, за видами економічної 

діяльності (клас за КВЕД). 
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ІV. Формування й актуалізація сукупності одиниць і переліку 

респондентів державного статистичного спостереження 

 

1. Формування сукупності одиниць і переліку респондентів 

державного статистичного спостереження 

 

1. Формування генеральної сукупності, сукупності одиниць, яка 

безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється 

щорічно у грудні року Т. 

 

2. Формування генеральної сукупності, сукупності одиниць, яка 

безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється 

на державному рівні. 

 

3. Генеральна сукупність одиниць ДСС формується на основі РСО (у 

частині СРП) та включає одиниці, які є активними станом на 01 листопада року 

Т та відповідають критеріям: 

 

1) тип статистичної одиниці: місцева одиниця; 
 

2) інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ підприємства, 

частиною якого є місцева одиниця: S.11 "Нефінансові корпорації", S.12 

"Фінансові корпорації", S.13 "Сектор загального державного управління"; 

 

3) види економічної діяльності згідно з КВЕД: класи 01.11–96.09. 

 

4. Сукупність одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, 

формується на основі генеральної сукупності. До сукупності одиниць, яка 

безпосередньо буде досліджуватись, включаються наявні в генеральній 

сукупності одиниці ДСС, що мають об’єкти, які перебувають на державному 

обліку в галузі охорони атмосферного повітря, отримані за адміністративними 

даними Мінекоенерго згідно з угодою про взаємообмін інформацією. 

 

5. На основі сукупності одиниць, яка безпосередньо  буде досліджуватись, 

формується перелік респондентів за формою № 2-ТП (повітря) (річна), до якого 

включаються юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким 

відповідають одиниці, що наявні в сукупності одиниць ДСС. 

 

2. Актуалізація сукупності одиниць та переліку державного 

статистичного спостереження 

 

Актуалізація сукупності одиниць та переліку респондентів ДСС не 

здійснюється. 
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V. Проведення державного статистичного спостереження  

та обробка даних 

 

1. Методи проведення державного статистичного спостереження 

 

1. Засобами зв’язку, в електронному форматі або безпосередньо 

здійснюється інформування респондентів про їхнє залучення до участі в ДСС. 

Крім того, інформацію щодо участі у проведенні ДСС розміщено на 

офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у сервісі  "Пошук за кодом 

ЄДРПОУ". 

 

2. Дані за формою № 2-ТП (повітря) (річна) на паперових носіях (нарочно 

або поштою) або у формі електронного звіту засобами електронного зв’язку 

відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної 

статистики, затвердженого наказом Держкомстату від 12 січня 2011 року № 3, 

зареєстрованого в Мін’юсті 29 березня 2011 року за № 408/19146, надходять у 

січні наступного за звітним року в термін, визначений на бланку.  

 

3. Після отримання звітів за  формою № 2-ТП (повітря) (річна) здійснюється  

їх уведення/завантаження  до  електронного середовища для  подальшої  обробки  

статистичної інформації. 

Інформація про респондентів, які подали звіти за власною ініціативою (у 

тому числі у вигляді електронної звітності), накопичується і використовується 

під час формування сукупності одиниць, яка буде безпосередньо досліджуватися 

у наступному звітному році. 

 

2. Основні етапи обробки даних державного статистичного спостереження 

 

1. В електронному середовищі здійснюються розрахунки кількості викидів 

забруднюючих речовин і парникових газів, їх арифметичні та логічні контролі, 

а саме: 

повнота введених даних; 

перевірка правильності співвідношення окремих значень показників; 

порівняння значень показників, у тому числі в динаміці (порівняння з 

попереднім роком). 

За результатами проведення контролів, з метою визначення причин 

виявлених помилок, може здійснюватися зв’язок з респондентами, а в разі 

виявлення помилок первинні дані доопрацьовуються та коригуються. 

 

2. Показник кількості викидів забруднюючих речовин і парникових газів 

розраховується як сума кількості всіх викидів забруднюючих речовин і 

парникових газів, наведених у Переліку. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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3. Показник кількості викидів забруднюючих речовин і парникових газів 

на одну особу розраховується як співвідношення кількості викидів 

забруднюючих речовин до середньої чисельності наявного населення України. 
 
4. Показник кількості викидів забруднюючих речовин і парникових газів 

на одиницю площі розраховується як співвідношення кількості викидів 

забруднюючих речовин до всієї площі України. 

 

5. Показник кількості викидів забруднюючих речовин на одиницю ВВП за 

паритетом купівельної спроможності у постійних цінах 2011 року 

розраховується як співвідношення кількості викидів забруднюючих речовин до 

ВВП країни за паритетом купівельної спроможності у постійних цінах  

2011 року, вираженого у міжнародних доларах (за даними вебсайту Світового 

банку).  
 

6. Формування показників здійснюється в цілому по Україні, регіонах та в 

розрізах, зазначених у пунктах 1-3 підрозділу 3 розділу ІІІ цих Методологічних 

положень. 
 

7. Під час проведення розрахунків показників ДСС застосовуються методи 

аналізу абсолютних і відносних величин; методи побудови та вивчення 

групувань. 

 

VІ. Забезпечення якості даних державного статистичного спостереження 

 

1. Для забезпечення якості даних, які отримуються шляхом збору 

інформації безпосередньо від респондентів, здійснюється контроль рівня 

надання звітів респондентами, залученими до ДСС, і аналізуються причини їх 

ненадання.  

 

2. При формуванні інформації ДСС застосовуються такі методи контролю 

якості результатів ДСС: аналіз даних у часі (порівняння даних звітного року з 

попереднім роком); аналіз даних у просторі (порівняння даних за регіонами); 

аналіз агрегатів та розподілу даних (порівняння сумнівних агрегатів та 

одиниць, показники яких значно відрізняються від розподілу основної частини 

даних, наприклад порівняння кількості викидів забруднюючих речовин і 

парникових газів від стаціонарних джерел викидів у регіоні до середнього рівня 

цього показника по країні). 

 

3. Публікація результатів ДСС здійснюється у повному обсязі в III декаді 

квітня наступного за звітним року та супроводжується відповідними 

поясненнями щодо методології проведення ДСС і визначеннями показників. 

 

4. З метою інформування користувачів стосовно основних критеріїв та 

показників якості результатів ДСС складається стандартний звіт з якості ДСС, 

який містить загальну інформацію, яка не залежить від результатів ДСС за 
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конкретний період, а визначена чинною методологією, процедурами обробки 

даних і методами вимірювання якості статистичних даних та процесів. Звіт 

розміщується на офіційному вебсайті Держстату та оновлюється в міру змін 

ключових метаданих ДСС (методології, процедур, процесів статистичного 

виробництва, класифікацій, основних статистичних показників тощо). 

 

VIІ. Забезпечення конфіденційності статистичної інформації державного 

статистичного спостереження 

 

1. Забезпечення статистичної конфіденційності у практиці проведення 

ДСС здійснюється відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про 

державну статистику", статті 6 Закону України "Про інформацію", статті 7 

Закону України "Про доступ до публічної інформації", з урахуванням основних 

принципів і методів, визначених пунктом 2 розділу ІV Методологічних 

положень щодо забезпечення статистичної конфіденційності в органах 

державної статистики, затверджених наказом Держстату від 15.02.2017 № 41, 

міжнародних вимог до правил конфіденційності статистичної інформації 

відповідно до положень Регламенту (ЄС) № 223/2009 Європейського 

Парламенту та Ради від 11.03.2009, Регламенту Комісії (ЄС) № 557/2013 від 

17.06.2013. 

 

2. Конфіденційними даними ДСС є адміністративні дані Мінекоенерго 

щодо переліку об’єктів, які перебувають на державному обліку в галузі охорони 

атмосферного повітря. 

 

3. Статистична інформація цього ДСС характеризує чинники, які 

впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного 

середовища та здоров'я людей, тому, відповідно до статті 21 Закону України 
"Про інформацію" та статті 22 Закону України "Про державну статистику", 

інформація про стан довкілля не належить до конфіденційної інформації.  

 

VIIІ. Поширення результатів державного статистичного 

спостереження 

 

1. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" статистична 

інформація, отримана за результатами ДСС, поширюється у зведеному 

знеособленому вигляді. 

 

2. З метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів 

узагальнена статистична інформація за результатами спостереження 

оприлюднюється на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у 

статистичних продуктах (статистична інформація, статистичні публікації). 

Терміни оприлюднення, вихідні показники та їх розрізи (деталізація), а 

також статистичні продукти, які поширюються за результатами ДСС, 

визначаються планом державних статистичних спостережень на відповідний рік. 
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3. Інформацію за результатами ДСС Держстат також надає: 

 

1) за запитами користувачів статистичної інформації в порядку та на 

умовах, визначених чинним законодавством; 

 

2) за угодами про взаємообмін інформаційними ресурсами між 

Держстатом та іншими державними органами, установами, організаціями; 

 

3) міжнародним організаціям (Євростату, ЄЕК ООН) у рамках виконання 

міжнародних зобов’язань України, а також статистичним службам інших країн 

за їхніми запитами. 

 

ІХ. Перегляд даних державного статистичного спостереження 

 

1. За показниками ДСС, передбаченими підпунктом 7 пункту 1 підрозділу 

3 розділу ІІІ цих Методологічних положень, та даними щодо кількості  викидів 

діоксиду сірки, діоксиду азоту, неметанових летких органічних сполук, оксиду 

вуглецю, аміаку, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок більше  

2,5 мкм та менше 10 мкм і речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

2,5 мкм та менше, які розраховуються із використанням даних ВВП за 

паритетом купівельної спроможності у постійних цінах 2011 року, 

здійснюється регулярний перегляд даних, пов'язаний з перерахунками Світовим 

банком ВВП за паритетом купівельної спроможності у постійних цінах  

2011 року.  

 

2. Перегляд цих показників здійснюється у динаміці з 1990 року щорічно  у 

терміни, передбачені для поширення показників ДСС, відповідно до календаря 

оприлюднення інформації. Переглянуті показники одночасно з даними за 

звітний рік розміщуються на офіційному вебсайті Держстату 

(www.ukrstat.gov.ua) в розділі "Статистична інформація", підрозділ 

"Навколишнє середовище"/"Екологічні показники, рекомендовані ЄЕК ООН, 

що виробляються органами державної статистики".  

 

3. Інші показники ДСС, зазначені у пунктах 1- 3 підрозділу 3 розділу ІІІ цих 

Методологічних положень, не переглядаються. 

 

 

Директор департаменту статистики 

сільського господарства та навколишнього 

середовища Держстату                                                        Олег ПРОКОПЕНКО 
 
 
 
 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Додаток 1 

                                 до Методологічних положень 
                                       (пункт 2 підрозділу 3 розділу ІІІ) 

 

Перелік категорій джерел викидів  

для форми державного статистичного спостереження  

№ 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин  

і парникових газів від стаціонарних дерел викидів"  

 
№ 

категорії 

джерела 

викиду 

Найменування категорій джерел викидів 

001 Процеси спалювання  в енергетичних галузях промисловості 

002 Процеси спалювання в переробній промисловості та будівництві 

003 Процеси спалювання в малих установках 

004 Неорганізовані викиди, що утворюються в процесі видобутку та 

переробки вугілля 

005 Неорганізовані викиди, що утворюються в процесі перетворення твердого 

палива 

006 Інші неорганізовані викиди, що утворюються в процесі використання 

твердого палива 

007 Неорганізовані викиди, що утворюються в процесі пошуку родовищ, 

видобутку і транспортування нафти і природного газу 

008 Неорганізовані викиди від переробки та зберігання нафти 

009 Неорганізовані викиди від розподілу нафтопродуктів 

010 Неорганізовані викиди від вентилювання та факельного спалювання 

011 Інші неорганізовані викиди, що утворюються в процесі виробництва 

електроенергії 

012 Виробництво цементу 

013 Виробництво вапна 

014 Виробництво скла  

015 Кар'єрні розробки та видобування корисних копалин, за винятком вугілля 

016 Будівельні роботи та демонтаж будівель 

017 Зберігання, обробка та транспортування корисних копалин 

018 Інше використання корисних копалин 

019 Хімічна промисловість  

020 Виробництво кальцинованої соди  

021 Виробництво чавуну і сталі 

022 Виробництво феросплавів  

023 Виробництво алюмінію  

024 Виробництво магнію  

025 Виробництво свинцю  

026 Виробництво цинку  
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Продовження додатка 1 

 

№ 

категорії 

джерела 

викиду 

Найменування категорій джерел викидів 

027 Виробництво міді 

028 Виробництво нікелю 

029 Виробництво інших металів 

030 Зберігання, оброблення та транспортування металопродукції 

031 Використання побутових розчинників, включаючи фунгіциди 

032 Дорожнє покриття асфальтом 

033 Виробництво бітумних покрівельних матеріалів 

034 Нанесення покриття 

035 Знежирення 

036 Хімічне (сухе) чищення 

037 Виробництво хімічної продукції 

038 Поліграфічна діяльність 

039 Інше використання розчинників та продукції 

040 Целюлозно-паперова промисловість 

041 Харчова промисловість та виробництво напоїв 

042 Інше промислове виробництво 

043 Деревообробна промисловість 

044 Виробництво стійких органічних забруднювачів 

045 Використання стійких органічних забруднювачів та важких металів 

046 Тваринництво та поводження з гноєм 

047 Рослинництво і сільськогосподарські ґрунти 

048 Інші види сільського господарства, включаючи використання пестицидів 

049 Спалювання сільськогосподарських відходів на полях 

050 Біологічне оброблення відходів шляхом скидання твердих відходів на 

ґрунт 

051 Компостування  

052 Анаеробна переробка на біогазових установках 

053 Спалювання побутових відходів 

054 Спалювання промислових відходів, включаючи небезпечні відходи і осади 

стічних вод 

055 Спалювання медичних відходів 

056 Кремація 

057 Відкрите спалювання відходів 

058 Обробка стічних вод 

059 Інші операції з відходами 

060 Інші стаціонарні джерела викидів 

                                               

      

Директор департаменту статистики 

сільського господарства та навколишнього 

середовища Держстату                                                           Олег ПРОКОПЕНКО 
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