Прес-випуск
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря
від стаціонарних джерел забруднення міст та районів у 2018 році
Головне управління статистики інформує. У 2018 році у атмосферне повітря
області потрапило 221,4 тис.т забруднюючих речовин, що на 11,6% більше, ніж роком
раніше. Серед районів та міст обласного значення основними забруднювачами
повітря залишаються підприємства м.Бурштина, на які припадає 82,6%
загальнообласних викидів; частка м.Калуша складає 8,8%, Долинського та
Надвірнянського районів – по 2%, решти міст та районів – менше 1% кожного.
Зменшення викидів в атмосферне повітря порівняно з попереднім роком
відбулося у Богородчанському, Надвірнянському, Косівському районах та м.Калуші –
на 3,1–10,3%, у Верховинському, Городенківському, Тлумацькому районах та
м.Івано-Франківську – 13,9–37,8%. У м.Болехові в атмосферне повітря викинуто
забруднюючих речовин на рівні попереднього року. У Долинському, Коломийському
та Рожнятівському районах обсяги викидів забруднюючих речовин збільшено на 1,4–
4,7%, у Галицькому, Рогатинському, Снятинському районах, м.Бурштині та м.Яремче
– на 11,4–24,8%, у Калуському – на 40,6%, Тисменицькому – у 1,5 раза, м.Коломиї – у
2 рази.
Крім того, у повітряний басейн надійшло 13,8 млн.т діоксиду вуглецю (на 15%
більше, ніж у 2017р.), з яких 70,7% склали викиди від стаціонарних джерел
забруднення підприємств м.Бурштина.
У розрахунку на квадратний кілометр території області щільність викидів від
стаціонарних джерел забруднення склала
15,9 т (у 2017р. – 14,2 т).
У
територіальному розрізі найбільше у розрахунку на квадратний кілометр викинуто
забруднюючих речовин у містах Бурштині (16,6 тис.т) та Калуші (299 т); у м.ІваноФранківську, м.Коломиї, Надвірнянському, Долинському, Богородчанському,
Тисменицькому та Галицькому районах щільність викидів становила 6,9–2,3 т на
квадратний кілометр, у Калуському, Рожнятівському, Рогатинському, та м.Болехові –
1,6–0,7 т, Косівському, Снятинському, Коломийському Городенківському,
Тлумацькому районах та м.Яремче – 0,4–0,1 т; у Верховинському районі у
розрахунку на квадратний кілометр викинуто менше 100 кг забруднюючих речовин.
У розрахунку на одну особу в області в атмосферне повітря потрапило 161 кг
забруднюючих речовин проти 143,8 кг у 2017р. Найбільше забруднюючих речовин у
розрахунку на одну особу викинуто підприємствами міст Бурштина (11,9 т) та
Калуша (293 кг); у Долинському, Надвірнянському, Галицькому та Богородчанському
районах цей показник знаходився в межах від 65 до 30 кг, у Тисменицькому,
Рожнятівському, Калуському та Рогатинському – від 22 до 14 кг, у решті міст та
районів – менше 10 кг забруднюючих речовин на одну особу.
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