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Атмосферне повітря – життєвоважливий компонент навколишнього природного середовища,
який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших
приміщень.

Викиди – надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин або суміші таких
речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення.

Джерело викиду – об’єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо),
з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин.

Забруднення атмосферного повітря – змінення складу і властивостей атмосферного
повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або)
хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людини та стан навколишнього
природного середовища.

Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня
або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний
вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.

Парникові гази – гази, які затримують інфрачервоне випромінювання земної поверхні, що
призводить до глобального потепління на планеті. До основних парникових газів належать:
діоксид вуглецю (CO2), метан (CH4), оксид азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці
(ПФВ) та гексафторид сірки (SF6).

Стаціонарне джерело забруднення – нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові
координати протягом певного часу та здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря.
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Структура викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел забруднення  
(відсотків)

Обсяги викидів забруднюючих речовин у 
атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення по містах обласного 
значення та районах, т

Харківська область 106499,8

м. Харків 4013,1

м. Ізюм 243,2

м. Первомайський 48,0

Куп’янська (міськрада) 1369,8

Лозівська (міськрада) 331,3

Люботинська (міськрада) 99,9

Чугуївська (міськрада) 57,4

Балаклійський 5919,0

Барвінківський 443,4

Близнюківський 140,0

Богодухівський 1294,2

Борівський 466,1

Валківський 1727,8

Великобурлуцький 872,4

Вовчанський 549,3

Дворічанський 52,4

Дергачівський 2534,3

Зачепилівський 117,5

Зміївський 60152,9

Золочівський 112,3

Ізюмський 207,6

Кегичівський 1510,2

Коломацький 72,1

Красноградський 9817,3

Краснокутський 620,5

Куп’янський 165,0

Лозівський 10,1

Нововодолазький 2815,8

Первомайський 1365,9

Печенізький 38,3

Сахновщинський 171,8

Харківський 498,5

Чугуївський 8528,1

Шевченківський 134,1



Викинуто в середньому одним 

підприємством, т

Від стаціонарних джерел забруднення у

атмосферне повітря надійшло 7,6 млн.т

діоксиду вуглецю (на 4,6% більше обсягу

2019 р.) – основного парникового газу, що

впливає на зміну клімату.

Із загальної кількості викидів

забруднюючих речовин, викиди речовин,

що належать до парникових газів, зокрема,

метану становили 14,8 тис.т, оксиду азоту –

151,2 т, в порівнянні з 2019 р., їх обсяги

збільшилися відповідно в 2,4 раза та на

58,3%.
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Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря склали 106,5 тис. т, 
у тому числі за видами економічної 

діяльності:

Сільське, лісова та рибне 

господарство

2,0 тис.т

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів

26,4 тис.т

Переробна промисловість

5,2 тис.т68,0 тис.т

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря

Водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами

0,8 тис.т

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів

0,2 тис.т

2,6 тис.т

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність

0,3 тис.т

Операції з нерухомим 

майном

0,6 тис.т

Освіта

0,9 тис.т

0,2 тис.т

Охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги

Державне управління й 

оборона; обов’язкове 

соціальне страхування
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