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Витрати на охорону навколишнього природного середовища та 
екологічний податок у 2011 році 

Протягом 2011р. на охорону навколишнього природного середовища 
підприємствами, організаціями та установами було витрачено 4,7 млрд.грн., з 
яких понад двох третин (67,9%) складають поточні витрати на охорону природи, 
пов'язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного 
призначення, більше чверті (27,5%) – інвестиції в основний капітал, направлені 
на будівництво і реконструкцію природоохоронних об'єктів, придбання 
обладнання для реалізації заходів екологічного спрямування і 4,6% – витрати на 
капітальний ремонт природоохоронного обладнання. 

 
Структура капітальних інвестицій  

за напрямами природоохоронних заходів у 2011 році  
Фактично витрачено  

тис.грн. 
у % до  

загального 
обсягу 

У т.ч. витрати на 
капітальний 

ремонт, тис.грн. 

Усього 1509753,8 100,0 216321,2 
у тому числі    
охорона атмосферного повітря і клімату 223425,6 14,8 18389,3 
очищення зворотних вод  89669,5 5,9 17408,2 
поводження з відходами  879701,8 58,3 173725,9 
захист і реабілітація ґрунту, підземних і 
поверхневих вод  313024,4 20,7 6797,8 
зниження шумового і вібраційного впливу 
(за винятком заходів для охорони праці) 1251,1 0,1 – 
збереження біорізноманіття і середовища 
існування 530,0 0,1 – 
радіаційна безпека (за винятком заходів 
для запобігання аваріям і катастрофам) 1916,1 0,1 – 
науково-дослідні роботи 
природоохоронного спрямування – – – 
інші напрями природоохоронної діяльності 235,3 0,0 – 
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 Структура поточних витрат   
за напрямами природоохоронних заходів у 2011 році 

 

Фактично витрачено   

тис.грн. у % до загального 
обсягу 

Усього 3188820,5 100,0 
у тому числі   
охорона атмосферного повітря і клімату 394317,4 12,4 
очищення зворотних вод  968113,3 30,3 
поводження з відходами  1692075,0 53,0 
захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих 
вод  62490,7 2,0 
зниження шумового і вібраційного впливу (за 
винятком заходів для охорони праці) 22,5 0,0 
збереження біорізноманіття і середовища існування 21749,6 0,7 
радіаційна безпека (за винятком заходів для 
запобігання аваріям і катастрофам) 9279,0 0,3 
науково-дослідні роботи природоохоронного 
спрямування 5771,4 0,2 
інші напрями природоохоронної діяльності 35001,6 1,1 

 
 

Капітальні інвестиції та поточні витрати за 2011 рік 
 

Фактично витрачено  
капітальних інвестицій        поточних витрат 

 

тис.грн. 
у % до 

загального 
обсягу 

тис.грн. 
у % до 

загального 
обсягу 

Усього  1509753,8 100,0 3188820,5 100,0 
у т.ч. за рахунок     
коштів державного бюджету 15870,6 1,1 15241,3 0,5 

з них кошти державного 
фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища 2381,0 0,2 – – 

коштів місцевих бюджетів 101274,8 6,7 7141,7 0,2 
з них кошти місцевих фондів 
охорони навколишнього 
природного середовища 97309,0 6,4 4032,0 0,1 

власних коштів підприємств та 
організацій 1392608,4 92,2 3159261,3 99,1 
інших джерел фінансування – – 7176,1 0,2 
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Екологічний податок у 2011 році 
(тис.грн.) 

              Пред’явлений 
до сплати 

Фактично  
сплачений 

Усього 188611,8 165602,7 
у т.ч. за   
викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 74809,5 64901,1 

у тому числі   
стаціонарними джерелами забруднення 72019,6 60979,5 
пересувними джерелами забруднення 2789,9 3921,6 

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об’єкти 

 
5791,3 6039,8 

розміщення відходів у спеціально відведених місцях 
чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

 
 

108011,1 94661,8 
Штрафні санкції за правопорушення законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища 6670,6 7599,9 

 

 
 

 

В.о. начальника Головного 
управління статистики   І. В. Почиталіна 
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