
                                                                    
Керівникам підприємств, які звітують по 

ф.№2-ТП (повітря) (річна) „Звіт про викиди 

забруднюючих речовин і парникових газів у 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

викидів” 

 

 

Роз’яснення щодо проведення  

державного статистичного  

спостереження за формою № 2-ТП (повітря) 

„Звіт про викиди забруднюючих речовин і 

 парникових газів у атмосферне повітря від  

стаціонарних джерел викидів” за 2020 рік 

 

Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища ГУС у 

Вінницькій області повідомляє про порядок збору і розробки статистичної звітності по 

формі №2-ТП (повітря) у 2021 році.  

            Звіти по формі №2-ТП (повітря) (річна) у 2021 році 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 – не пізніше  20 січня 2021 року. 

Статистичне спостереження за формою №2-ТП (повітря) подається на бланку “Звіт 

про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел викидів”, затвердженою наказом Держстату 18.12.2019р. №405. 

При заповненні звітів необхідно використовувати Роз’яснення щодо форми 

державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря №2-ТП 

(повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел викидів», затверджені 19.06.2019 року № 19.1.2-12/5-20 

Рядки розділу І містять інформацію про код та найменування викидів забруднюючих 

речовин і парникових газів, перелічених у пунктах 3−23 розділу ІІ цих роз'яснень, з 

урахуванням переліку забруднюючих речовин, наведеного в 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, затвердженій наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованій 

в Міністерстві юстиції 22 травня 2002 року за № 445/6733.  

Показник звіту з кодом 00000 та найменуванням "Всього по підприємству (без 

урахування діоксиду вуглецю)" дорівнює сумі даних за всіма групами забруднюючих 

речовин і парникових газів, окрім діоксиду вуглецю (показник звіту з кодом 07000). 

Розділ II звіту характеризує розподіл викидів окремих забруднюючих речовин, 

відносно яких затверджені міжнародні зобов'язання про подання звітності в рамках 

Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, за категоріями 

джерел викидів.  

Рядки розділу ІІ звіту містять інформацію про стаціонарні джерела викидів 

забруднюючих речовин юридичних осіб і відокремлених підрозділів юридичних осіб, від 

яких протягом звітного року надходили в атмосферне повітря забруднюючі речовини. 

Розділ II звіту охоплює викиди від 60 категорій стаціонарних джерел викидів, 

найменування яких наведено в графі Б звіту, що застосовуються з метою надання звітності 

відповідно до Методичних вказівок Європейської економічної комісії Організації 

Об'єднаних Націй про надання звітних даних щодо викидів у рамках Конвенції про 

транскордонне забруднення повітря на великі відстані. 



У розділі II показник звіту з кодом 100 та найменуванням "Усього по підприємству" 

дорівнює сумі даних про викиди, що надійшли в атмосферне повітря від усіх стаціонарних 

джерел викидів (рядки 001–060), за кожною забруднюючою речовиною (графи 1–19). 

У розділі II значення показників звіту за кожною забруднюючою речовиною (графи 

1–19) по рядку 100 дорівнюють значенню цих показників у розділі І. 

 

При заповненні звітів необхідно звернути увагу на повторне та вірне заповнення 

адресної частини (юридична і фактична адреса), реквізити, дотримуватися значності даних, 

наявності П.І.Б. та підпису керівника і виконавця, номера телефону, факсу та електронної 

пошти. 

   На виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87 "Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної 

хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом "SARS-СоV-2", зважаючи на період 

карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 

211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19", з метою 

запобігання поширенню коронавірусу СОVІD-19 і забезпечення діяльності органів 

державної статистики тимчасово, на період карантину, припиняється особистий прийом 

громадян Головним управлінням статистики у Вінницькій області. 

Головне управління статистики у Вінницькій області рекомендує усі форми 

державних статистичних спостережень надавати в електронному вигляді.  

Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю 

скористатись запровадженими органами державної статистики новими сервісами, які 

розташовані на вебсайті Головного управління статистики у Вінницькій області 

(vinstat@vn.ukrstat.gov.ua): «Сервіс для респондентів» «Пошук за кодом ЄДРПОУ» 

(інформація про статистичну та фінансову звітність, яку підприємство (організація, 

установа) має подавати до органів державної статистики; «Календар  форм державних 

статистичних спостережень на 2021 рік»; «Проект альбому форм державних статистичних 

спостережень» на 2021 рік; «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності»; 

«Куточок респондента».  

Доводимо до Вашого відома, що згідно ст. 1863 Кодексу України “Про 

адміністративні правопорушення” неподання органам державної статистики даних для 

проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в 

повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із 

запізненням тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності – від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, в разі повторного вчиненого адміністративного правопорушення протягом 

одного року після накладення адміністративного стягнення – від п’ятнадцяти до двадцяти 

п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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