Всесвітній день охорони довкілля – міжнародний день ООН, що відзначається
щорічно 5 червня. Всесвітній день охорони довкілля є одним з основних способів
привернути увагу світової громадськості до проблем довкілля, а також
стимулювати політичний інтерес і відповідні дії.

І–ІІІ класу
небезпеки
ІV класу
небезпеки

0,5
тис.т

За попередніми даними
у 2020р. загальні обсяги
утворення відходів

497,9
тис.т

підприємствами,

16,5
тис.т

зареєстрованими в
Від економічної
діяльності

Спалено

Чернігівській області, та

325,2
тис.т

домогосподарствами
173,2
тис.т

Від домогосподарств

Утилізовано,
оброблено
(перероблено)

73,1
тис.т

259,6
тис.т

становили
498,4 тис.т

Видалено в
спеціально відведені
місця або об’єкти

Утворення відходів за категоріями матеріалів
тис.т
Відходи рослинного походження

161,0

Відходи згоряння

1,1

Побутові та подібні відходи

101,6

Скляні відходи

0,6

Тваринні екскременти, сеча та гній

94,7

Відпрацьовані оливи

0,3

Звичайний осад

88,9

Деревні відходи

20,3

Змішані та недиференційовані
матеріали

0,3

Пластикові відходи

0,3

Інші мінеральні відходи

8,8

Осад промислових стоків

6,8

Хімічні відходи

0,3

Паперові та картонні відходи

4,1

Гумові відходи

0,3

Ґрунтові відходи
Відходи тваринного походження та
змішані харчові відходи
Відходи чорних металів

3,7

Мінеральні відходи будівництва
та знесення об’єктів

0,2

2,4

Відходи кольорових металів

0,1

2,4

Інші відходи

0,2

Спалення відходів

7,1 тис.т

З метою
використання у
вигляді палива чи
іншим чином для
отримання енергії

9,4 тис.т

З метою теплового
перероблення
енергії

Накопичення відходів протягом
експлуатації в місцях видалення

285,7 т
на 1 кв.км

9,3 т
на 1 особу

9114,4 тис.т

У 2020 році від стаціонарних джерел забруднення
підприємств Чернігівщини в атмосферу потрапило
20,9 тис.т забруднюючих речовин, що на 24% менше,
ніж у 2019р.
7940,9 т

Метану

4605,9 т

Сполук азоту
Суспендованих твердих
частинок

На одну особу

2959,1 т

2020 – 21 кг

2013,1 т

Оксиду вуглецю
Діоксиду та інших сполук
сірки
Неметанових летких
органічних сполук

2019 – 28 кг

1981,3 т
На 1 км2

1378,0 т

Металів та їх сполук

4,6 т

Органічних амінів

4,5 т

Хлору та його сполук

1,0 т

Фтору та його сполук

0,1 т

2020 – 655 кг
2019 – 860 кг
Крім того, діоксиду
вуглецю – 1366 тис.т

За видами економічної діяльності
Сільське, лісове та рибне
господарство
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря
Переробна промисловість
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів
Державне управління і оборона;
обов’язкове соціальне страхування
Інші види діяльності

8,6 тис.т
6,0 тис.т
2,7 тис.т
1,3 тис.т
1,0 тис.т
0,5 тис.т
0,4 тис.т
0,4 тис.т

Основний забруднювач регіону – КЕП "Чернігівська теплоелектроцентраль"
ТОВ фірми "ТехНова" – 25% усіх викидів
47,4

Обсяги викидів забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами усього по області, тис.т

33,9
20,9
17,5

13,1
5,2

2010

2015

2020

Обсяги викидів забруднюючих
речовин КЕП "ТЕЦ" ТОВ фірми
"ТехНова", тис.т

