
Довкілля Вінницької області у 2019 році 
 

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє. 
Протягом 2019 року в довкілля Вінницької області від стаціонарних 

джерел забруднення потрапило майже 99,7 тис.т забруднюючих речовин 
порівняно з 2018 роком обсяг викидів збільшився на 2,5% це пов'язано  
зі збільшенням розведення свійської птиці та розподілення газоподібного 
палива через місцеві (локальні) трубопроводи. 

Значна питома вага – 73,9% (73,7 тис.т) викидів забруднюючих речовин 
припадає на місто Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів 
до загального обсягу припадає на Тульчинський (4,5%), Тростянецький (3,7%) 
райони та місто Вінницю (2,9%). Кількість викидів забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території  
по області протягом 2019 року склала 3,8 т. Найвища щільність викидів 
забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр припадає  
на місто Ладижин – 3349 т, а також на міста Вінницю (42 т), Жмеринку (17 т), 
Хмільник (9,4 т), Козятин (7,0 т) та на Тростянецький і Тульчинський райони  
по 4,0 т. 

На душу населення в середньому по області припадає 64 кг викинутих  
у повітря забруднюючих речовин. 

Основними забруднювачами повітря в області залишаються 
підприємства енергетичної промисловості, сільського господарства, 
переробної промисловості та транспортні підприємства. 

За попередніми даними протягом 2019 року на підприємствах області 
утворилось 2711,3 тис.т відходів I–IV класів небезпеки, в тому числі І–ІІІ класів 
небезпеки – 1,3 тис.т. Із загальної кількості спалено відходів 58,5 тис.т, 
утилізовано – 208,9 тис.т та видалено у спеціально відведені місця –  
494,8 тис.т.  

Найбільше відходів I–ІV класів небезпеки утворилося у Гайсинському 
районі – 33,3% до загальної кількості, у місті Вінниці – 19,6% та Ладижині – 
15,8%, а також Хмільницькому районі – 14,7%.  

Подолання екологічних негараздів вимагає багато років праці і великих 
коштів. Саме для отримання цих коштів впроваджено економічний механізм 
природокористування. Зокрема, протягом 2019 року підприємствами області 
всіх галузей було сплачено екологічного податку на суму 29,6 млн.грн.  

Крім того, у звітному році було сплачено 135,7 тис.грн штрафів  
за адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання 
природних ресурсів. 

У 2019 році 155 підприємств мало поточні витрати на охорону 
навколишнього середовища. Значна частина (93,6%) цих витрат була 
здійснена за рахунок власних коштів. 

Загалом по всіх джерелах надходження коштів на охорону  



та раціональне використання природних ресурсів в області протягом року 
витрачено 367,6 млн.грн. Значна питома вага  (60,7% або 223,1 млн.грн) коштів 
затрачена на очищення зворотних вод, тоді як  на використання, зберігання, 
знешкодження, транспортування та розміщення відходів від виробництва  
і побутових відходів – 120,3 млн.грн, на охорону атмосферного повітря –  
8,6 млн. грн, на захист і реабілітацію ґрунту, підземних та поверхневих вод – 
6,4 млн. грн, на збереження біорізноманіття і середовища існування –  
3,6 млн. грн, на зниження шумового та вібраційного впливу – 3,3 млн. грн. Крім 
того, оплата послуг природоохоронного призначення склала 44,5 млн. грн. 

Протягом 2019 року капітальні інвестиції на охорону навколишнього 
природного середовища склали 59,8 млн. грн, в тому числі на капітальний 
ремонт основних природоохоронних фондів витрачено 53,7 млн. грн.  

 

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 
Головне управління статистики у Вінницькій області.  
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