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Інформація щодо стану довкілля Кіровоградської області базується на 

офіційних даних державних статистичних спостережень за використанням 

природних ресурсів та охороною навколишнього природного середовища. 

Викиди забруднюючих речовин  

та парникових газів в атмосферне повітря 
(тис.т) 

 2010 2015 2016 

Викиди забруднюючих речовин  

у повітря – всього 72,2 61,7 11,8 

у тому числі  

стаціонарними джерелами забруднення 14,8 14,2 11,8 

пересувними джерелами 57,4 47,5 …1 

автомобільним транспортом 49,3 39,4 …1 

авіаційним, залізничним, водним 

транспортом та виробничою технікою 8,1 8,1 …1 

Крім того, викиди  

діоксиду вуглецю – всього 1600,7 1680,2 1017,3 

у тому числі 

стаціонарними джерелами 840,5 1012,1 1017,3 

автомобільним  транспортом 497,0 391,5 …1 

авіаційним, залізничним, водним 

транспортом та виробничою технікою 263,2 276,6 …1 
_________________________ 
1 Планом Державних статистичних спостережень на 2017 рік, затвердженим  

від 16 березня 2017р. №175–р, не передбачена робота щодо визначення обсягів викидів 

забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення  
 

                                                                                                                 (тис.т) 
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Протягом 2016р. від стаціонарних джерел забруднення у повітряний 

басейн області надійшло 11,8 тис.т викидів забруднюючих речовин, що на 

16,5% менше ніж у 2015р. У розрахунку на 1 км2 припадає 480,5 кг викидів 

забруднюючих речовин (у 2015р. – 575,6 кг), на одну особу – 12,2 кг (14,5 кг). 

 

Викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення за окремими територіями 

 
(тис.т) 

 2010 2015 2016 

Кіровоградська область 14,8 14,2 11,8 

м.Кропивницький 2,2 2,3 2,3 

райони    

Гайворонський 1,0 0,1 0,1 

Голованівський 5,9 3,9 3,4 

Кіровоградський 0,4 0,2 0,2 

Компаніївський 0,4 1,2 0,6 

Петрівський 0,9 0,7 0,7 

Світловодський 1,1 1,1 0,7 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

Викиди забруднюючих речовин  

в атмосферне повітря стаціонарними  

джерелами забруднення  
 

                                                                                                  (кг; на 1 особу) 
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Структура обсягів викидів забруднюючих речовин  

стаціонарними джерелами забруднення  

за технологічними процесами у 2016 році 
 

Видобуток і 

розподіл 

викопного палива 

та геотермальної 

енергії

23,3%

Виробничі 

процеси 

(стаціонарні 

джерела)

49,0%

Енергетика

20,1%

Інші

7,6%

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Хімічний склад викидів забруднюючих  

речовин від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році 

 

Оксид вуглецю

18,6%Метан

17,0%

Речовини у 

вигляді 

суспендованих 

твердих частинок                          

34,0%

Сполуки азоту 

11,3%

Діоксид та інші 

сполуки сірки

7,3%

Метали та їх 

сполуки              

2,7%

Неметанові леткі 

органічні сполуки 

(НМЛОС)              

9,0%

Інші 

забруднювальні 

речовини

0,1%



 

Протягом 2016р. в області утворилося 34,4 млн.т відходів, що на 3,2% 

більше порівняно з 2015р., у т.ч. від економічної діяльності підприємств та 

організацій – 34,3 млн.т, у домогосподарствах – 0,1 млн.т. Із загального 

обсягу утворених відходів 6 тис.т становили відходи  

І-ІІІ класів небезпеки, що на 7,4% менше порівняно з 2015р. 
 

Утворення відходів за класами небезпеки1 
(тис.т) 

 2010 2014 2015 2016 

Усього 29058,6 39748,6 33344,7 34408,1 

 

 
у тому числі     

І–ІІІ класів небезпеки 6,1 5,3 6,5 6,0 

ІV класу небезпеки 29052,5 39743,3 33338,2 34402,1 
________________ 

1 З 2014р. з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Поводження з відходами 
 (тис.т) 

 2010 2014 2015 2016 
Спалено 39,4 7,2 38,6 31,6 
Утилізовано, оброблено (перероблено) 20814,5 11335,7 8591,0 3944,9 
Передано на сторону 231,8 356,3 425,4 453,1 

Видалено у спеціально  відведені місця та об’єкти 7554,0 28203,3 24433,2 30131,9 

Видалено у місця  неорганізованого  зберігання 640,3 3,3 4,1 4,3 

Наявність відходів на кінець року у спеціально 
відведених місцях та об’єктах1 235122,2 318700,1 343823,1 375580,4 
_______________________ 

1 До 2014р. наведено дані з урахуванням відходів, тимчасово розміщених у спеціально відведених 

місцях та об’єктах. 

_______________________________________________________________ 
 

Загальний обсяг відходів І–ІII класів небезпеки, накопичених протягом 

експлуатації, у спеціально відведених місцях  

чи об`єктах на території області 

(на кінець року; тис.т) 
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Протягом 2016р. витрати підприємств, організацій та установ області 

на охорону навколишнього природного середовища становили  

132,3 млн.грн, з них поточні витрати – 113,8 млн.грн (86% обсягу витрат 

на охорону навколишнього природного середовища), капітальні  

інвестиції – 18,5 млн.грн (14%). 
 

Структура капітальних інвестицій на охорону навколишнього 

середовища за напрямками природоохоронної діяльності у 2016 році 

 

Очищення 

зворотних вод

90,5%

Захист і 

реабілітація грунту, 

підземних і 

поверхневих вод

5,4%

Поводження з 

відходами

3,6%

Інші напрями 

природоохоронної 

діяльності

0,7%

 

__________________________________________________________________________ 

 

Структура поточних витрат на охорону навколишнього природного 

середовища у 2016 році 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інші напрямки 

природоохоронної 

діяльності 

0,4%

Захист і 

реабілітація 

грунту, підземних і 

поверхневих вод

1,0%

Очищення 

зворотних вод

69,6%
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21,0%
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5,3%
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2,7%



У 2016р. підприємствам області за забруднення навколишнього 

природного середовища пред’явлено екологічного податку на загальну 

суму 8920,2 тис.грн, з них 3307,9 тис.грн (37,1%) – за викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 3339,9 тис.грн (37,4%) – за 

розміщення відходів, 2272,4 тис.грн (25,5%) – за скиди забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об’єкти. 

 

Екологічні платежі  
(тис.грн) 

 2014 2015 2016 

Пред’явлено екологічного податку – всього 7212,7 7025,7 8920,2 

у тому числі за    

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел забруднення 2939,8 2481,7 3307,9 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин від пересувних джерел забруднення 24,3 – – 

скиди забруднюючих речовин безпосередньо  у 

водні об’єкти 1112,4 1892,4 2272,4 

розміщення відходів у спеціально відведених 

для цього місцях чи на об’єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як 

вторинної сировини 3136,2 2651,6 3339,9 

Пред’явлено штрафних санкцій за  порушення 

законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища 181,1 104,5 95,8 

Фактично сплачено екологічного податку 6444,7 6787,3 7727,4 

 

___________________________________________________________________ 

 

Основні показники ведення лісового господарства 
 

 2010 2015 2016 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового 

господарства (у фактичних цінах), млн.грн 46,4 121,7 176,3 

Заготівля ліквідної деревини, тис.м3 182,8 217,5 225,1 

  з них    

  лісоматеріали круглі 54,7 56,2 64,3 

 

 



Запорукою збереження лісів є охорона їх від порушників лісового 

законодавства. Так, у 2016р. встановлено 35 випадки порушень (проти  

73 випадків у 2015р.), внаслідок яких знищено або пошкоджено196м3 

деревини, шкода заподіяна лісовим ресурсам становила 0,9 млн.грн. 

 

Віковий склад лісів1 на 1 січня 2017 року 

 

Середньовікові

54,3%

Пристигаючі

9,9%

Стиглі

17,9%

Молодняки

17,9%

 
___________________ 

1 По підприємствах, які знаходяться у сфері Державного агентства лісових ресурсів України. 

 
___________________________________________________________________ 

 

Розподіл лісів за основними групами порід1 

на 1 січня 2017 року 

 

Твердо-листяні 

насадження

90,2%

М'яколистяні 

насадження та 

інші

3.1%

Хвойні 

насадження

6.7%

 
________________________ 

1 По підприємствах, які знаходяться у сфері Державного агентства лісових ресурсів України. 



Протягом 2016р. у лісовому фонді області відтворено лісів на площі 

938 га, що на 120 га (14,7%) більше ніж у 2015р., у т.ч. садіння та висівання 

лісу – 838 га, природного поновлення – 100 га. 

 

Садіння та висівання лісу 

 

                                                                                   (га) 
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___________________________________________________________________ 

 
 

Основні показники ведення мисливського господарства 

 
 2010 2014 2015 2016 

Площа мисливських угідь 

на кінець року, тис.га 1948,1 1960,0 1960,0 1960,0 

Облікова кількість штатних працівників, 

зайнятих у мисливському господарстві на 

кінець року, осіб 201 208 230 228 

Кількість мисливських тварин     

копитні тварини, тис.голів 6,3 7,5 7,3 7,5 

хутрові звірі, тис.голів 95,8 95,5 95,5 94,5 

перната дичина, тис.шт 854,1 956,0 946,6 952,5 

Витрати на ведення мисливського 

господарства, тис.грн 2928,8 4891,7 5878,0 6862,5 

у тому числі 

на охорону, відтворення та облік диких 

тварин, впорядкування мисливських 

угідь 1028,3 1987,9 2448,9 2076,1 
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