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Про надання інформації

На Ваш інформаційний запит від 10.01.2020 надаємо інформацію щодо 
показників довкілля за 2016-2018 роки за даними підприємств міста.

Показники довкілля за 2016-2018 роки

Показники 2016 2017 2018
Обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, 
тис. тонн

340,9 323,5 266,5

Обсяг скиду зворотних вод до 
поверхневих водних об’єктів, 
млн. м3,

72,7 67,7 93,3

з них забруднених зворотних 
вод, млн. м3 20,0 15,9 10,7

Обсяги відходів 
утворення, тис. тонн 
утилізації, тис. тонн 
розміщення відходів, тис. тонн

194 736,7 
65 459,0 
129 990,5

230 190,9 
78 487,9 
152 772,2

232 720,3 
80 797,9 
153 131,4

Відповідно до Бюджетного кодексу України розподіл екологічного 
податку в частині складу доходів бюджетів затверджений в розмірі надходжень
К О Ш Т І в* Виконком Криворізької міської ради



Період по рокам Державний бюджет 
(%)

Обласний
бюджет

(%)

Міський
бюджет

(%)

2016 рік 20 55 25
2017 рік 20 55 25
2018 рік 45 зо 25

За період з 2016 по 2018 роки в межах міста, підприємствами м. Кривого 
Рогу сплачено екологічного податку в загальній сумі 630,9 млн грн, у тому 
числі до міського бюджету 157,7 млн. грн.

млн. грн.
№
п/п

Період 
по рокам

Загальна сума 
екологічного 

податку 
(100%)

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Сума
екологічного 
податку, яка 
надійшла до 

міського 
бюджету 

(25%)
1 2016 рік 183,1 36,6 100,7 45,8
2 2017 рік 206,8 41,4 113,7 51,7
3 2018 рік 241,0 108,5 72,3 60,2

Разом: 630,9 186,5 286,7 157,7

До бюджету міста Кривого Рогу екологічний податок надходить за 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у 
водні об'єкти та за розміщення відходів.

Основним джерелом фінансування природоохоронних заходів в місті 
Кривому Розі є кошти міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища, який формується за рахунок відрахувань екологічного податку та 
частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності.

Надходження до міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища від грошових стягнень за шкоду заподіяну, порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності за 2016 -  2018 роки склали 0,8 млн. грн.( 2016 
рік-0 ,2  млн. грн, 2017 рік-0 ,3  млн. грн., 2018 рік-0 ,3  млн. грн).

Кошти Міського фонду охорони навколишнього природного середовища 
спрямовуються виключно на реалізацію природоохоронних заходів відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 
«Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохо
ронних заходів».



з
Співвідношення видатків на охорону навколишнього природного 

середовища та надходжень екологічного податку:
(млн. грн.)

2016 рік 2017 рік 2018 рік
Видатки на охорону 
навколишнього природного 
середовища м. Кривого Рогу

68,2 67,8 101,8

Екологічний податок 
сплачений підприємствами в 
межах м. Кривого Рогу

45,8 51,7 60,2

Співвідношення видатків на 
охорону навколишнього 
природного середовища до 
надходжень екологічного 
податку м. Кривого Рогу

148,9% 131,1% 169,1%

Заступник міського голови

Світлана Охотнікова 
92 01 35


