
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держстат)

вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601, телефон (044) 287-24-22, факс (044) 235-37-39, 
E-mail: office@ukrstat.gov.ua,    сайт: www.ukrstat.gov.ua,    код згідно з ЄДРПОУ 37507880

від 2021 № 15.1.3-22/         ПІ-21 На №  вх. № ЗПІ/К-593-21 від 28.04.2021

Ірині Кравченко
foi+request-84589-a80824f1@ 
dostup.pravda.com.ua

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів

На запит, що надійшов до Держстату 28.04.2021 (вх. № ЗПІ/К-593-21) листом Міндовкілля 
від 28.04.2021 № 25/6-14/8923-21, у межах повноважень повідомляємо.

Згідно із Законом України "Про державну статистику", органи державної статистики 
здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації відповідно до методологічних 
положень з організації державних статистичних спостережень та згідно з переліком робіт, 
періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних 
спостережень (далі – план) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів 
України. 

Відповідно до Методологічних положень з організації державного статистичного 
спостереження щодо викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел викидів, затверджених наказом Держстату від 31.12.2019 № 454, до 
спостереження за формою № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і 
парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" (далі – форма № 2-ТП 
(повітря)) залучаються юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають 
об’єкти, які перебувають на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря, та 
здійснюють викиди забруднюючих речовин і парникових газів. 

Ураховуючи норму статті 22 Закону України "Про державну статистику", якою визначено, 
що заборона стосовно поширення статистичної інформації не розповсюджується, зокрема, на 
інформацію щодо стану навколишнього середовища та атмосферного повітря, надаємо в 
електронній формі первинні дані ПАТ "Харківський коксовий завод" (код ЄДРПОУ 24481702) 
за 2019 рік (за даними державного статистичного спостереження за формою № 2-ТП (повітря)).

Окрім того, інформуємо, що ТОВ "Харківський коксовий завод" не надав звіт                               
за формою № 2-ТП (повітря) за 2020 рік із зазначенням причини про тимчасове припинення 
економічної діяльності в цілому по підприємству через економічні чинники.

Водночас повідомляємо, що ТОВ "Коксовий завод "Новомет" (код ЄДРПОУ 42031832) до 
державного статистичного спостереження за формою № 2-ТП (повітря) не залучалося, у зв’язку 
з чим Держстат не володіє інформацією стосовно перебування зазначеного підприємства на 
державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 13.12.2001 № 1655 "Про затвердження порядку ведення державного обліку 
в галузі охорони атмосферного повітря".
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Разом із тим зазначаємо, що, згідно зі статтею 10 Закону України "Про державну 
статистику", органи державної статистики здійснюють облік юридичних осіб та відокремлених 
підрозділів юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ), користування даними якого регламентується Положенням про ЄДРПОУ, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499, зі змінами), та Положенням про 
порядок і умови користування даними ЄДРПОУ, затвердженим наказом Держкомстату від 
28.11.2005 № 386 і зареєстрованим у Мін’юсті 15.12.2005 за № 1509/11789 (зі змінами та 
доповненнями).

Послуги з підготовки інформації за даними ЄДРПОУ, зокрема відомості щодо суб’єктів, 
які перебувають на обліку, із зазначенням даних інформаційного фонду ЄДРПОУ, а саме 
найменування, ідентифікаційного коду, територіальної належності, місцезнаходження, виду 
економічної діяльності тощо, надає Головне  управління  регіональної  статистики  (вул.  
Еспланадна, 4-6, м. Київ, 01601; телефони: (044) 287-51-44, 287-60-22; електронна адреса: 
edrpou@ukrstat.gov.ua). Бланки запитів розміщені на офіційному вебсайті Головного управління 
регіональної статистики (www.gurs.ukrstat.gov.ua) у розділі "Сервіси"/"Отримання відомостей з 
ЄДРПОУ"/"Перелік документів, що необхідні для отримання відомостей з ЄДРПОУ").

Також інформуємо, що звернення стосовно діяльності ТОВ "Коксовий завод "Новомет" до 
Держстату не надходили.

Узагальнені статистичні дані оприлюднено на офіційному вебсайті Держстату 
(www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична інформація": "Показники Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)", "Навколишнє природне середовище". 
Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо викидів 
забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
викидів розміщені в розділі "Методологія та класифікатори"/"Статистична методологія"/ 
"Навколишнє природне середовище".

Принагідно інформуємо, що з метою подальшого підвищення зручності доступу 
користувачів до офіційної державної статистичної інформації Держстат розробив мобільний 
додаток "Статистика в смартфоні". Додаток двомовний (українська та англійська) і надає 
можливість оперативно та зручно отримувати інформацію з наборів даних Держстату, 
розміщених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних www.data.gov.ua (наразі 
доступна інформація з 2015 року). Інформація згрупована за темами (галузями статистики): 
населення, ринок праці, ціни, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, 
торгівля та інші. Додаток працює на ОС Android і безкоштовно доступний для завантаження на 
Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.statinsmartphone). Запрошуємо 
долучитися до використання додатка "Статистика в смартфоні".

Додаток: файл "додаток.zip".

Директор департаменту
поширення інформації та комунікацій                                                         Олена ВИШНЕВСЬКА
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