
Довкілля Вінницької області у 2020 році 
                                          

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє. 
Протягом 2020 року в довкілля Вінницької області від стаціонарних джерел 

забруднення потрапило 78 тис.т забруднюючих речовин, порівняно з 2019 роком 
обсяг викидів зменшився на 21,6%, що пов'язано зі зменшенням будівництва, 
добувної промисловості, виробництва електроенергії та розподілення 
газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи. 

Значна питома вага – 76,4% (59,8 тис.т) викидів забруднюючих речовин 
припадає на місто Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до 
загального обсягу припадає на місто Вінницю (3,4%), Тульчинський (3,1%), 
Тростянецький (2,7%), Крижопільський (2,1%) райони.  Кількість викидів 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний 
кілометр території по області протягом 2020 року склала 3,0 т. Найвища щільність 
викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр припадає 
на місто Ладижин – 2717 т, а також на міста Вінницю (майже 39 т), Жмеринку  
(10 т), Хмільник (8 т) та Тростянецький район – 2,3 тонни. 

На душу населення в середньому по області припадає 51 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 2020 року на підприємствах області 
утворилось 1557,7 тис.т відходів I–IV класів небезпеки, в тому числі І–ІІІ класів 
небезпеки – 1,2 тис.т. Із загальної кількості спалено відходів 46,2 тис.т, 
утилізовано – 143,1 тис.т та видалено у спеціально відведені місця – 208,1 тис.т.  

Найбільше відходів I–ІV класів небезпеки утворилося у Гайсинському  
районі – 52,5% до загальної кількості, у місті Вінниці – 27,2% та Жмеринці – 1,0%, а 
також  Крижопільському районі – 8,1%.  

У 2020р. 162 підприємства мало поточні витрати на охорону навколишнього 
середовища. Значна частина (98,1%) цих витрат була здійснена за рахунок власних 
коштів. 

Загалом по всіх джерелах витрат на охорону навколишнього природного 
середовища в області протягом року витрачено 400,8 млн.грн. Значна питома вага  
(46,2% або 185,0 млн.грн) коштів затрачена на використання, зберігання, 
знешкодження, транспортування та розміщення відходів від виробництва і 
побутових відходів, та на очищення зворотних вод – 180,4 млн.грн (45,0%), на 
охорону атмосферного повітря було затрачено – 18,6 млн.грн, на захист і 
реабілітацію ґрунту, підземних та поверхневих вод – 7,8 млн.грн, на збереження 
біорізноманіття і середовища існування – 5,5 млн.грн, на зниження шумового та 
вібраційного впливу – 3,4 млн.грн. Крім того, оплата послуг природоохоронного 
призначення склала 49,3 млн.грн. 

 



 

Протягом 2020р. капітальні інвестиції на охорону навколишнього 
природного середовища склали 182,1 млн.грн, в тому числі на капітальний 
ремонт основних природоохоронних фондів витрачено 2,9 млн.грн.  

 
 

 

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

 

 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 61 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


