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Витрати на охорону навколишнього природного середовища та 

екологічний податок у 2013 році 

Протягом 2013р. на охорону навколишнього природного середовища 

підприємствами, організаціями та установами було витрачено 4989,5 млн.грн. 

(без ПДВ), що на 2,3% менше порівняно з 2012р. Із загальної кількості цих 

витрат 3988,7 млн.грн., або 79,9% складають поточні витрати, 1000,8 млн.грн., 

або 20,1% – капітальні інвестиції, в тому числі 845,1 млн.грн. – інвестиції в 

основний капітал, 155,6 млн.грн. – витрати на капітальний ремонт 

природоохоронного обладнання. 
 

Капітальні інвестиції та поточні витрати 

за напрямами природоохоронних заходів у 2013 році 
 

 

Капітальні інвестиції Поточні витрати 

тис.грн. 

у % до 
загального 

обсягу 

у т.ч. 

витрати на 

капітальний 

ремонт, 

тис.грн. 

тис.грн. 

у % до 
загального 

обсягу 

Усього 1000759,8 100,0 155612,7 3988734,6 100,0 
у тому числі      
охорона атмосферного повітря 
і  проблеми зміни клімату 362791,2 36,3 41199,3 333899,7 8,4 
очищення зворотних вод  115937,0 11,6 26937,4 876328,2 22,0 
поводження з відходами  331934,4 33,2 68486,2 2318991,3 58,1 
захист і реабілітація ґрунту, 
підземних і поверхневих вод  187858,5 18,8 18989,8 397305,8 10,0 
зниження шумового і 
вібраційного впливу (за 
винятком заходів для охорони 
праці) 481,3 0,0 

 
 

– – – 

збереження  біорізноманіття і 
середовища існування 1235,5 0,1 

 
– 31553,1 0,8 

радіаційна безпека (за 
винятком заходів для 
запобігання аваріям і 
катастрофам) 369,5 0,0 

 
 

– 4086,4 0,1 
науково-дослідні роботи 
природоохоронного 
спрямування – – 

 
 

– 1191,1 0,0 
інші напрями 
природоохоронної діяльності 152,4 0,0 

 
– 25379,0 0,6 

 

 

 



Джерела фінансування капітальних інвестицій та поточних витрат за 2013 рік 
 

 Капітальні  інвестиції        Поточні витрати 

тис.грн. 

у % до 

загального 

обсягу 

тис.грн. 

у % до 

загального 

обсягу 

Усього  1000759,8 100,0 3988734,6 100,0 
у т.ч. за рахунок     
коштів державного бюджету 7502,0 0,7 8935,5 0,2 

з них кошти державного фонду 
охорони навколишнього 
природного середовища 5952,3 0,6 – – 

коштів місцевих бюджетів 43654,5 4,4 12333,1 0,3 
з них кошти місцевих фондів 
охорони навколишнього 
природного середовища 37558,1 3,8 7893,7 0,2 

власних коштів підприємств та 
організацій 949603,3 94,9 3967466,0 99,5 
інших джерел фінансування – – – – 

 

Екологічні платежі у 2013 році 

(тис.грн.) 

               Пред’явлено  

до сплати 

Фактично  

сплачено 

Екологічний податок – усього 351615,0 316571,1 

у т.ч. за   

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 101608,9 86755,0 

у тому числі   

стаціонарними джерелами забруднення 101608,9 86755,0 

пересувними джерелами забруднення – – 

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об’єкти 12194,5 11990,9 

розміщення відходів у спеціально відведених місцях 

чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 237811,6 217825,2 

Штрафні санкції за порушення законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища 7162,6 1322,8 
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