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Витрати на охорону навколишнього природного середовища та 

екологічні платежі у 2014 році 

Протягом 2014р. на охорону навколишнього природного середовища 

підприємствами, організаціями та установами було витрачено 6575,1 млн.грн. 

(без ПДВ). Із загальної кількості цих витрат 5069,9 млн.грн., або 77,1% 

складають поточні витрати, 1505,2 млн.грн., або 22,9% – капітальні інвестиції, в 

тому числі 1328,3 млн.грн. – інвестиції в основний капітал, 176,9 млн.грн. – 

витрати на капітальний ремонт природоохоронного обладнання. 
 

Капітальні інвестиції та поточні витрати 

за напрямами природоохоронних заходів у 2014 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 1505222,2 100,0 176931,9 5069870,6 100,0 
у тому числі      
охорона атмосферного повітря 
і  проблеми зміни клімату 798643,0 53,1 66448,4 266430,6 5,3 
очищення зворотних вод  120847,7 8,0 18441,5 1035955,4 20,4 
поводження з відходами  399615,9 26,6 78581,1 3182957,9 62,8 
захист і реабілітація ґрунту, 
підземних і поверхневих вод  183949,3 12,2 13450,9 506823,4 10,0 
зниження шумового і 
вібраційного впливу (за 
винятком заходів для охорони 
праці) – – – – – 

збереження  біорізноманіття і 
середовища існування 1764,7 0,1 – 42104,0 0,8 
радіаційна безпека (за 
винятком заходів для 
запобігання аваріям і 
катастрофам) 67,6 0,0 – 2489,5 0,1 
науково-дослідні роботи 
природоохоронного 
спрямування 324,0 0,0 – 465,0 0,0 
інші напрями 
природоохоронної діяльності 10,0 0,0 10,0 32644,8 0,6 

 

 



 

Джерела фінансування капітальних інвестицій та поточних витрат за 2014 рік 
 

 Капітальні  інвестиції        Поточні витрати 

тис.грн. 

у % до 

загального 

обсягу 

тис.грн. 

у % до 

загального 

обсягу 

Усього  1505222,2 100,0 5069870,6 100,0 
у т.ч. за рахунок     
коштів державного бюджету 427,2 0,0 6083,6 0,1 

з них кошти державного фонду 
охорони навколишнього 
природного середовища 416,7 0,0 65,0 0,0 

коштів місцевих бюджетів 21220,7 1,4 8320,4 0,2 
з них кошти місцевих фондів 
охорони навколишнього 
природного середовища 19027,1 1,3 3726,1 0,1 

власних коштів підприємств та 
організацій 1483574,3 98,6 5055466,6 99,7 
інших джерел фінансування – – – – 

 

Екологічні платежі у 2014 році 

(тис.грн.) 

               Пред’явлено  

до сплати 

Фактично  

сплачено 

Екологічний податок – усього 460551,2 432750,9 

у т.ч. за   

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 137357,9 125722,9 

у тому числі   

стаціонарними джерелами забруднення 137357,9 125722,9 

пересувними джерелами забруднення – – 

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об’єкти 16307,7 15571,9 

розміщення відходів у спеціально відведених місцях 

чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 306885,6 291456,1 

Штрафні санкції за порушення законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища 1244,6 1014,1 
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