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Розділ І. Сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря

Стор.2

Коди
забруднюючих речовин 

і парникових газів

Найменування 
забруднюючих речовин і парникових 

газів,

Кількість викинутих в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин і 
парникових газів, тонн з трьома 

десятковими знаками
А Б 1

00000 Усього по підприємству (без 
урахування діоксиду вуглецю)

112,134

01000 Метали та їх сполуки 0,179

01003 Залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо)

0,155

01007 Ртуть та її сполуки (у 
перерахунку на ртуть)

0,001

01104 Манган та його сполуки (у 
перерахунку на діоксид мангану)

0,023

03000 Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікрочастинки та 
волокна)

1,715

04000 Сполуки азоту 24,163

04001 Діоксид азоту [Ж )+ Ж )2] 23,761

04002 Азоту (1) оксид П420 ] 0,402

06000 Оксид вуглецю 68,368

11000 Неметанові леткі органічні 
сполуки (НМЛОС)

13,690

12000 Метан 4,018

16000 Фтор та його сполуки (у 
перерахунку на фтор)

0,001

16001 Фтористий водень 0,001

07000 Крім того, діоксид вуглецю 219 838,282

Коди
забруднюючих речовин 

і парникових газів

Найменування 
забруднюючих речовин і 

парникових газів

Кількість викинутих в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин і 
парникових газів, тонн з трьома 

десятковими знаками

А Б 1



Стор.З

Розділ II. Розподіл викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря за категоріями джерел викидів

№
рядка

Найменування категорій 
джерел викидів

Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин, тонн, з трьома десятковими знаками

сірки
лою и

д а л и
аюіу

асщ
вуивдо

нгмегаю ві

легкі
органічніспо

луки

т л ф >
МсШ'ННІ

вупе-
ю т

гекса
хлор
бензол

д а ш т
і

4ЭДИНИ

тверді
частики

ТЧ2,5

тверді
частки

Тчю

аиіак ріуіь кал
мій

с в и н а к арсен хром МІДЬ нікель селен цинк

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

100
Усього по підприємству
(сраа рядків 001 ̂ 060 ф  1-̂ 19)

23,761 68,368 13,690 0,001

001

Процеси спалювання в 
енергетичних галузях 
промисловості

11,893 46,001 13,530 0,001

002

Процеси спалювання в 
переробній промисловості 
та будівництві

003
Процеси спалювання в 
малих установках

11,816 22,317

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, видобут
ку і транспортування нафти 
і природного газу

008

Неорганізовані викиди від 
переробки та зберігання 
нафти

009

Неорганізовані викиди від 
поширення (розподілу) 
нафтопродуктів

010

Неорганізовані викиди від 
вентилювання та 
факельного спалювання

011

Інші неорганізовані 
викиди, що утворюються в 
процесі виробництва 
електроенергії

012 Виробництво цементу



Стор.4

№
рядка

Найменування категорій 
джерел викидів

Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин, тонн, з трьома десятковими знаками

сірки
д с к п ц

діскщц
азсяу

оксид
вупщо

нзиеіатв
ллкі

сргатніаю
луки

тпіаро-
швнні
вулв-
всдаі

гекса
хлор
бензол

діоксини
і

фурени

тверд
1И Л И К И

Тч2,5

тверд
> Н Л І« < И

Тч,о

аміде ріуп. кадмій свинар арсен хром М ІД Ь НІКЕЛЬ 0ЄІЕН цинк

Л Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

013 Виробництво вапна

014 Виробництво скла

015

Кар'єрні розробки та видо
бування 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 
(ряХ20<рй 19гр1^19)

021 Виробництво чавуну і сталі

022
Виробництво залізних 
сплавів

023 Виробництво алюмінію

024 Виробництво магнію

025 Виробництво свинцю

026 Виробництво цинку

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



Стор.5

№
рядка

Найменування категорій 
джерел викидів

Кількість викинутих в атмосферне повітря забрудню ючих речовин, тонн, з трьом а десятковими знаками

сірки
Д И О И

декад
азоіу

ою и
вушно

нзметаюві
леткі

органічніспо
луки

голіаро-
машчні
вуш-
всда

гекса
хлор
бензол

доксиш
і

4эд»зи

тверд
частики

Т ч 2,5

тверд
частики

Тчю

аміак ртуїь кадмій свинеиь арсен хром мідь НІКЕЛЬ (ЕЛЄН цинк

Л Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

033
Виробництво бітумних 
покрівельних матеріалів

034 Нанесення покриття 0,144

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 сільсько
господарські грунти

048

Інші види сільського 
господарства, включаючи 
використання пестицидів

049

Спалювання сільськогос
подарських відходів на 
полях

050

Біологічне оброблення 
відходів шляхом скидання 
твердих відходів на грунт



Стор.6

Nu Н айм енування категорій К ількість викинутих в атм осф ерн е повітря забрудн ю ю ч их речови н , тонн , з тр ьо м а  десятковим и  знакам и

рИДКЙ дж ерел викидів сірки
Д О С И Д

д ас и д
азоту

оксид
вуп щ о

немегазові
легкі

органічністю
луки

поліаро-
маднні
вугле
водні

гекса-
хгюр-
бензол

діоксиш
і

фурази

тверді
частики

ТЧ2.5

тверді
ЧаЛИЗКИ
Тчю

9

аиіак

10

ріуіь

11

кадмій

12

свинец,

13

арсен

14

хром

15

М ІД Ь

16

НІКЕЛЬ

17

селен

18

цинк

19
А

її - !

Б

Ком постування

1 2

012
А наеробн а переробка на

05 \
( 'калю ван ня побутових

054

( 'м алю вання пром ислових 
підходів, вклю чаю чи 
небезпечні відходи і осади 
стічн их  вод

0,15
( 'п олю вання медичних

056 Кремація

057
Н ідкритс спалю вання

05К ( Ю робка е ііч п и х  вод

059 Інші оп ерац ії і відходам и

060
Інші стац іонарн і дж ерела 
викидів

0,052 0,050 0,016
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