
 

 

 

 

 

 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної звітності за формою № 2-тп (повітря) (річна)» 

№ 2-тп (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і 

парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

викидів»  

•Державне статистичне спостереження охоплює юридичні особи 
відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають об'єкти, які 
перебувають на державному обліку в галузі атмосферного повітря та 
здійснюють викиди забруднюючих речовин і парникових газів

Хто зобов’язаний 
подавати звіт

•Затвердженo Наказом Держстату від 25.06.2021 № 162Бланк форми

•Не пізніше 20 лютогоТермін подання

•Роз’ясненнями від 19 червня 2020р. № 19.1.2-12/5-20
Чим керуватись при 

заповненні

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням безкоштовного 
сервісу електронного звітування «Кабінет  респондента» за 
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua;

•На паперових носіях

Спосіб подання

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис та 
прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність, телефон 
та електронна адреса;

•Дані звіту не повинні відображать кількість викидів забруднюючих 
речовин і парникових газів від пересувних джерел викидів (виробнича, 
сільськогосподарська та інша техніка, а також автомобільний та інші 
види транспорту;

•Показники звіту повинні містить дані про викиди забруднюючих 
речовин і парниковиї газів, які здійснюються шляхом розрахунків із 
використанням матеріалів інвентаризації, зареєстрованих 
уповноваженими органами влади.

Щодо заповнення

•Розділ 2 звіту характеризує розподіл викидів окремих забруднюючих 
речовин за категоріями джерел викидів;

• Рядок 009 містить дані про неорганізовані викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, що утворюються при поширенні 
нафтопродуктів, зокрема, при розподілі бензину та небензинових рідких 
нафтопродуктів під час заправки транспортних засобів (наприклад, 
автомобільних цисчтерн), що знаходяться на станціях розвантаження 
нафтопереробних заводів; на автозапрвних станціях, для яких основні 
викиди надходять з резервуарів із бензином на станції (наприклда, під 
час заправки, відкачування) й викиди при заправці машин бензином;

Методологічні 
особливості заповнення 

Розділу 2 «Розподіл 
викидів забруднюючих 
речовин у атмосферне 
повітря за категоріями 

джерел викидів"



 

 

 

 

 

 

 

 

•Інформаційно-довідкова частина ф.№2-тп (повітря) (річна) доповнена 
новими рядками щодо коду території, відповідно до нового 
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій 
територіальних громад, та інформації щодо відсутності даних в звіті.

•У розділі 2 форми найменування викидів забруднюючих речовин і 
парникових газів доповнено відповідними кодами забруднюючих 
речовин (сірки діоксид - 05001; діоксид азоту-04001; оксид вуглецю -
06000; неметанові леткі органічні сполуки - 11000; поліароматичні 
вуглеводні - 13100; гексахлорбензол - 13002; діоксини і фурани -
13009,13010; тверді частинки Тч2,5 -03002; тверді частинки Тч10 -03001; 
аміак - 04003; ртуть - 01007; кадмій - 01004; свинець - 01009; арсен -
01001; хром - 01010; мідь - 01005; нікель - 01006; селен - 01008; цинк -
01011). 

Зміни, які відбулися у 
2021 році

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати 
консультацію у відділі обробки даних структурних обстежень у 
сільському господарствіта статистики навколишнього середовища за 
тел. (0552) 26-35-93, 0506437401 

Консультації


