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Зміст
Вступ. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів
України. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування.
Аналіз видатків за функціональною класифікацією видатків та кредитування
Державного бюджету України та зведених місцевих бюджетів.
Аналіз видатків за програмною класифікацією видатків та кредитування
державного бюджету.
Видатки та діяльність організацій та установ Апарату Міністерства екології
та природних ресурсів України, його публічні закупівлі.
Видатки та діяльність організацій та установ Державного агентства водних
ресурсів України, його публічні закупівлі.
Видатки та діяльність організацій та установ Державного агентства України з
управління зоною відчуження, його публічні закупівлі.
Видатки та діяльність організацій та установ Державної екологічної інспекції
України, її публічні закупівлі.
Видатки та діяльність організацій та установ Державної служби геології та
надр України, її публічні закупівлі.
Видатки та діяльність Національної комісії з радіаційного захисту населення
України.
Доходи державного та зведених місцевих бюджетів України, пов’язані з
природоохоронною та ресурсозберігаючою діяльністю.
Екологічний податок (код 19010000).
Збір за забруднення навколишнього природного середовища (код 19050000).
Інші надходження, пов’язані з охороною навколишнього природного
середовища (код 24062100).
Рентна плата за спеціальне використання води (код 13020000).
Щодо потенціалу рентної плати за користування надрами (код 13030000) та
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (код 13010000)
бути фінансовим компенсатором за зовнішні негативні ефекти.
Підсумки.
Фінансування охорони навколишнього природного середовища.
Таблиця. Видатки державного бюджету за функціональною класифікацією
видатків та кредитування бюджету.
Таблиця. Видатки місцевих бюджетів за функціональною класифікацією видатків
та кредитування бюджету.
Таблиця. Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування
державного бюджету.
Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
Таблиця. Доходи бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя.
Функції та завдання Міністерства екології та природних ресурсів України та
юридичні механізми їх реалізації.
Перелік діючих регіональних природоохоронних програм і тих, що розроблялись в
областях у 2017 році.
Перелік організацій, установ та підприємства, діяльність яких координується
Міністерством екології та природніх ресурсів України (Постановою Кабінету
Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32 затверджено Положення про
Міністерство екології та природних ресурсів України"), зг. Розпорядження КМУ
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від 9 листопада 2011 р. № 1122-р "Про віднесення підприємств, установ та
організацій до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів".
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Розділ 1. Вступ.
Виконання законодавства та підзаконних нормативно-правових актів України про охорону навколишнього природного
середовища, про охорону атмосферного повітря, водних ресурсів та про оцінку впливу на довкілля потребує тісної
взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої та місцевого самоврядування на державному, регіональному та
місцевому рівнях для встановлення планових значення та досягнення фактичних значень результативних показників.
Цей моніторинговий звіт є аналізом фінансування у 2017-му році центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких координується Кабінетом Міністрів україни черех Міністра екології та природних ресурсів України, та
фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування (за функціональною та за програмною класифікаціями видатків державного та місцевих
бюджетів).
Крім громадського моніторингу, видатки за програмною та функціональною класифікаціями також підлягають
внутрішньому аудиту. Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних
коштів у своїх
закладах та у підвідомчих бюджетних установах затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 14 вересня 2012 року № 995. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі
питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери
управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”.
Порядок здійснення Державною аудиторською службою України контролю за станом внутрішнього аудиту в
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які
належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 липня 2014 року № 794. Проте поряд з державним
внутрішнім та зовнішнім контролем може існувати і громадський.
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ КООРДИНУЄТЬСЯ КАБІНЕТОМ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ МІНІСТРА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. МІСЦЕВІ
ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Частиною першою статті 17 Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої
влади” визначено п'ять завдань центральних органів виконавчої влади:
1) надання адміністративних послуг;
2) здійснення державного нагляду (контролю);
3) управління об'єктами державної власності;
4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та
координують їх діяльність;
5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на них Президентом України.
Також частиною другою статті 17 Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI “Про центральні органи
виконавчої влади” також визначено, що:
1) “у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції
за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними
та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція”,
2) “у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади
утворюється як агентство”,
3) “у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання
адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як
служба”.
Крім міністерств, інспекцій, агентств, служб та інспекцій, існують центральні органи виконавчої влади зі спеціальним
статусом.
На загальнодержавному рівні Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32 затверджено
Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України". А Постановою Кабінету Міністрів України від
10.09.14 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” до центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
екології та природних ресурсів України, віднесено:
Державну службу геології та надр України (ЄДРПОУ: 37536031),
Державне агентство України з управління зоною відчуження (ЄДРПОУ: 37536183),
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Державне агентство водних ресурсів України (ЄДРПОУ: 37472104), Положення про яке затверджене Постановою
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 393,
Державну екологічну інспекцію України (ЄДРПОУ: 05387386),
Державне агентство з екологічних інвестицій (ЄДРПОУ: 37552975) перебуває у стадії ліквідації.
Джерелом інформації щодо доходів та видатків, пов’язаних із охороною навколишнього природного середовища, є
веб-сторінка Державної казначейської служби України, на якій розміщуються звіти про виконання Державного
бюджету України, та у деяких випадках деяких місцевих бюджетів України.
Звіти про виконання бюджетів подаються в розрізі:
1) видатків за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету,
2) видатків за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету,
3) доходів Державного бюджету,
4) доходів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Більшість із зазначених центральних органів виконавчої влади - розпорядників коштів Державного бюджету України,
самі є засновниками організацій та установ, що мають як власні статутні завдання, так і відокремлені баланси.

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ
Дебіторська заборгованість, відповідно до консолідованого звіту Міністерства екології та природних ресурсів
України, за загальним фондом станом на 01.01.2018 року становить 682,083 тис. грн., за спеціальним фондом станом
на 01.01.2018 року становить 3 711,953 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість, відповідно до консолідованого звіту Міністерства екології та природних ресурсів
України, за загальним фондом станом на 01.01.2018 року становить 14 686,140 тис. грн., за спеціальним фондом
станом на 01.01.2018 року становить 244 281,253 тис. гривень.

Про автора:

Любич Андрій Васильович має ступінь бакалавра суспільних наук Національного
Університету «Києво-Могилянська Академія» (1992-1996 р.) та магістра публічного управління Гарвардського
університету (1997-1999 р.), США. Він видав декілька колективних монографій на тему формування, складання,
розгляду, затвердження, виконання та звітності місцевих бюджетів. Любич Андрій є експертом громадської
організації «Фундація «Відкрите суспільство» (www.osf.org.ua), одним із напрямів якої є публічні фінанси.
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Розділ 2. АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ
ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЗВЕДЕНИХ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ.
У Державному бюджеті України за кодом функціональної бюджетної класифікації 0500 планові видатки на охорону
навколишнього природного середовища становили 5 247 505 297 грн., з яких 74,26% припадало на запобігання та
ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища. Сукупний середньорічний темп приросту % (CAGR)
планових показників Державного бюджету України з 2014-го по 2017-й рік становив 10,9%.
Таблиця. Планові видатки Державного бюджету України на рік, за функціональною класифікацією (загальний та
спеціальний фонд).
Код
бюджетної
класифікації

ПОКАЗНИКИ

План на
2014 р з
урах.
внесених
змін

План на
2015 р з
урах.
внесених
змін

План на
2016 р. з
урах.
внесених
змін

План на
2017 р. з
урах.
внесених
змін

Сукупний
середньорічний
тем п приросту
%

0510

Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища

72,73%

75,50%

80,82%

74,26%

0520

Збереження природно-заповідного фонду

1,24%

1,17%

3,99%

7,01%

+97,30%

0530

Фундаментальні та прикладні
дослідження і розробки у сфері охорони
навколишнього природного середовища

1,85%

1,90%

1,64%

2,06%

+14,83%

0540

Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

24,17%

21,43%

13,55%

16,67%

Охорона навколишнього природного
середовища

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3 847,8

4 705,7

5 353,3

5 247,5

0500

млн. грн.

+11,67%

-2,01%

+10,90%

Джерело: www.treasury.gov.ua.
Сукупний середньорічний тем п приросту фактичних видатків місцевих бюджетів у галузі “Охорона навколишнього
природного середовища” також становив +22,21%.
Таблиця. Фактичні видатки Державного бюджету України на рік за функціональною класифікацією (загальний та
спеціальний фонд).
Код
бюджетної
класифікації

ПОКАЗНИКИ

2014

2015

2016

2017

82,37%

82,20%

84,98%

77,03%

0510

Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища

0520

Збереження природно-заповідного
фонду

1,75%

1,33%

4,39%

7,63%

0530

Фундаментальні та прикладні
дослідження і розробки у сфері охорони
навколишнього природного середовища

2,53%

2,01%

1,78%

2,20%

0540

Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

13,36%

14,46%

8,85%

13,14%

0500

Охорона навколишнього природного
середовища

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2 597,0

4 053,0

4 771,6

4 740,0

млн. грн.

Сукупний
середньорічний
тем п приросту
%
+19,51%

+99,57%
+16,47%
+21,55%

+22,21%

Джерело: www.treasury.gov.ua.
Фактичне виконання за кодом функціональної бюджетної класифікації 0500 у Державному бюджеті України
становило 4 739 948 929 грн. (90,33%). Сукупний середньорічний темп приросту % (CAGR) фактичних видатків
Державного бюджету України з 2014-го по 2017-й рік становив 22,21%.

З 2014-го по 2017-й рік можна спостерігати незначне фактичне недовиконання планових показників видатків
Державного бюджету України:
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0500

Охорона навколишнього природного
середовища
Виконано - % заплановано.

2014

2015

2016

2017

67,49%

86,13%

89,13%

90,33%

Джерело: www.treasury.gov.ua.
У зведених місцевих бюджетах України (бюджети сіл, селищ, міст районного значення, об’єднаних територіальних
громад, районів, областей, міста Києва та de jure Севастополя та Автономної Республіки Крим) за кодом
функціональної бюджетної класифікації 0500 планові видатки на охорону навколишнього природного середовища
становили 4 445 773 797 грн., з яких
67,08% планувались на запобігання та ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища. Сукупний
середньорічний темп приросту % (CAGR) планових показників зведених місцевих бюджетів України з 2014-го по
2017-й рік становив +16,89%.
Таблиця. Планові видатки зведених місцевих бюджетів України на рік за функціональною класифікацією (загальний
та спеціальний фонди).
План на
2014 р з
урах.
внесених
змін

Код
бюджетної
класифікації

План на
2015 р з
урах.
внесених
змін

План на
2016 р. з
урах.
внесених
змін

План на
2017 р. з
урах.
внесених
змін

0510

Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища

82,52%

67,97%

76,96%

67,08%

0520

Збереження природно-заповідного фонду

2,44%

2,94%

2,67%

2,01%

0530

Фундаментальні та прикладні
дослідження і розробки у сфері охорони
навколишнього природного середовища

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0540

Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

15,04%

29,09%

20,37%

30,91%

Охорона навколишнього природного
середовища

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2 783,3

2 454,8

2 759,7

4 445,8

0500

млн. грн.

Сукупний
середньорічний
тем п приросту
%

+9,09%
+9,51%

+48,64%

+16,89%

Джерело: www.treasury.gov.ua.
З наступної таблиці бачимо, що планові видатки зведених місцевих бюджетів становлять майже половину (45,86%)
сукупних видатків на охорону навколишнього природного середовища. Усього на охорону навколишнього
природного середовища було заплановано
Таблиця. Усього планові видатки державного та зведених місцевих бюджетів
Код
бюджетної
класифікації

Охорона навколишнього природного
середовища

План на 2014 р з
урах. внесених
змін

План на
2015 р з
урах.
внесених
змін

План на 2016
р. з урах.
внесених змін

План на 2017
р. з урах.
внесених змін

Зведені місцеві бюджети, млн. грн.

2 783,3

2 454,8

2 759,7

4 445,8

Державний бюджет України, млн. грн.

3 847,8

4 705,7

5 353,3

5 247,5

Усього

6 631,1

7 160,5

8 113,0

9 693,3

0500

Джерело: www.treasury.gov.ua.
Фактичне виконання за кодом функціональної бюджетної класифікації 0500 зведених місцевих бюджетах України
становило 2 609 312 641 грн. (58,69% від запланованого). Загалом, рівень виконання планових показників був
досить низьким протягом всього періоду спостереження. З наступної таблиці можна побачити, що найвищий
фактичний рівень виконання становив 74,7% для збереження природно-заповідного фонду. Сукупний
середньорічний темп приросту % (CAGR) фактичних видатків зведених місцевих бюджетів України з 2014-го по 2017й рік становив 43,41%.
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Код
бюджетної
класифікації

ПОКАЗНИКИ

2 014

2 016

2 017

Виконано - %
заплановано.

2 015
Виконано %
запланован
о.

Виконано - %
заплановано.

Виконано - %
заплановано.

32,632%
38,637%

57,751%
82,520%

55,549%
67,456%

60,816%
74,657%

0510
0520

Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища
Збереження природно-заповідного фонду

0530

Фундаментальні та прикладні дослідження і
розробки у сфері охорони навколишнього
природного середовища

0540

Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

26,029%

63,518%

45,240%

53,045%

0500

Охорона навколишнього природного
середовища

31,786%

60,156%

53,767%

58,692%

Джерело: www.treasury.gov.ua.
Порівнявши фактичні та планові видатки місцевих бюджетів за функціональною класифікацією, можна прийти до
висновку, що рівень виконання планових видатків у зведених місцевих бюджетах є значно нижчим, у порівнянні з
виконанням Державного бюджету України. З 2014-го по 2017-й рік можна спостерігати незначне фактичне
недовиконання планових показників Державного бюджету України у сфері охорони навколишнього природного
середовища (90,33%) та досить значне недовиконання планових показників зведених місцевих бюджетів (58,69%):
Охорона навколишнього природного
середовища
0500

2014

2015

2016

2017

Виконано - % запланованого зведениз місцевих
бюджетів.

31,79%

60,16%

53,77%

58,69%

Виконано % запланованого Державного
бюджету України.

67,49%

86,13%

89,13%

90,33%

Джерело: www.treasury.gov.ua.
Таблиця. Розподіл фактичного виконання зведених місцевих бюджетів України на рік, за функціональною
класифікацією (загальний та спеціальний фонди).
Код
бюджетної
класифікації

Виконано
за 2014
рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

Виконано
за січеньгрудень

0510

Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища

84,72%

65,26%

79,51%

69,51%

0511
0512

Охорона та раціональне використання
природних ресурсів
Утилізація відходів

68,28%
6,48%

51,96%
6,59%

57,55%
9,23%

51,84%
9,07%

0513

Ліквідація іншого забруднення
навколишнього природного середовища

9,96%

6,71%

12,74%

8,59%

0520

Збереження природно-заповідного
фонду

2,97%

4,03%

3,35%

2,55%

0530

Фундаментальні та прикладні
дослідження і розробки у сфері охорони
навколишнього природного середовища

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,31%

30,72%

17,14%

27,94%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

884,7

1 476,7

0540

Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
Охорона навколишнього природного
середовища

Сукупний
середньорічний
тем п приросту
%
+34,25%
+30,83%
+60,40%
+36,52%
+36,40%

+88,45%
+43,41%

0500
млн. грн.

1 483,8

2 609,3

Джерело: www.treasury.gov.ua.
Зокрема, відзначаємо, що фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього
природного середовища у 2014-му – 2017-му роках за рахунок коштів з місцевих бюджетів не фінансувались.
Повний перелік планових та фактичних видатків в розрізі за функціональною класифікацією у 2014-2017-му роках
наведено у додатках №№ 1-2 до цього огляду.
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Фактичне виконання за кодом функціональної бюджетної класифікації 0500 у зведених місцевих бюджетах України
становило 2 609,3 млн. грн.. Сукупний середньорічний темп приросту % (CAGR) фактичних видатків зведених
місцевих бюджетів України з 2014-го по 2017-й рік становив +43,41%.
Будь-які розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів використовують кошти відповідно до наказу
Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в
процесі виконання бюджету”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374
(http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02), на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл
бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі розпорядника бюджетних коштів .
Територіальні органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища були ліквідовані Постановою
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 159 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/159-2013-%D0%BF). А
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 13.05.2015 р. № 150 було скасоване положення про
Державне управління охорони навколишнього природного середовища de facto в областях та у місті Києві. Натомість,
питання забезпечення здійснення повноважень з охорони навколишнього природного середовища на місцевому рівні
та передачі функцій від територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України було врегульовано Законом України від 16.10.2012 № 5456-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому
числі на місцевому рівні» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5456-17). На регіональних рівнях в структурі місцевих
органів виконавчої влади були створені департаменти екології та природних ресурсів. Інструментами для реалізації
екологічних проектів у громадах стали місцеві плани дій з охорони навколишнього природного середовища.
Порядки планування та фінансування природоохоронних заходів з обласних фондів охорони навколишнього
природного середовища, як правило, виносяться обласними державними адміністраціями на розгляд сесій обласних
рад. Перелік видів діяльності, що можуть фінансуватись за рахунок коштів фондів охорони навколишнього
природного середовища, визначено Постановою КМУ № 1147 від 17.09.1996 р.
№
Зміст заходу
Обґрунтування необхідності здійснення заходу
з/п
1
2
3
І. Питання, які плануються для de facto розгляду обласними радами та Київською міською радою за
поданням обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації.
1. Про затвердження Переліку природоохоронних
Закони України “Про охорону навколишнього
заходів для фінансування з обласного бюджету за
природного середовища”,
рахунок коштів екологічного податку у поточному
“Про місцеве самоврядування в Україні”.
році.
2. Про затвердження Порядку планування та
Закони України “Про охорону навколишнього
фінансування природоохоронних заходів з
природного середовища”,
обласного бюджету за рахунок коштів екологічного “Про місцеве самоврядування в Україні”.
податку.
3. Про погодження переліку об’єктів, що
Бюджетний кодекс України.
фінансуватимуться у поточному році за рахунок
коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища.
4. Про внесення змін до Переліку природоохоронних
Закони України “Про охорону навколишнього
заходів для фінансування з обласного бюджету за
природного середовища”,
рахунок коштів екологічного податку у поточному
“Про місцеве самоврядування в Україні”.
році.

9

Розділ 3. АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ЗА ПРОГРАМНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА
КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ.
Повний перелік планових та фактичних видатків в розрізі за програмною класифікацією у 2014-2017-му роках
наведено у додатку № 3 до цього огляду.
Крім видатків апарату Мінприроди та видатків п’яти центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.14 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади”:
Назва центрального органу виконавчої влади
Нормативно-правовий акт, який визначає повноваження
центрального органу виконавчої влади
1 Державна служба геології та надр України
Закон України від 4 листопада 1999 року N 1216-XIV “Про
(ЄДРПОУ: 37536031).
державну геологічну службу України”.
Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1174 “Про
затвердження Положення про Державну службу геології та
надр України”.
2 Державне агентство України з управління
Постанова КМУ від 22.10.2014 № 564 "Про затвердження
зоною відчуження (ЄДРПОУ: 37536183).
Положення про Державне агентство України з управління
зоною відчуження".
3 Державне агентство водних ресурсів України
від 20.08.2014 № 393 “Про затвердження Положення про
(ЄДРПОУ: 37472104).
Державне агентство водних ресурсів України”
(Держводагентство).
4 Державна екологічна інспекція України
від 19 квітня 2017 р. № 275 “Про затвердження Положення
(ЄДРПОУ: 05387386).
про Державну екологічну інспекцію України”.
5 Державне агентство з екологічних інвестицій
відповідно до ч. 2 постанови Кабінету Міністрів України
(ЄДРПОУ: 37552975).
від 10.09.14 р. № 442 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади», ліквідувати
Державне агентство екологічних інвестицій України,
поклавши його функції на Міністерство екології та
природних ресурсів України.
за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (2400000) також обліковуються
видатки на Національну комісію з радіаційного захисту населення України1 (ЄДРПОУ: 20064309), що
регулюється Положенням про Національну комісію з радіаційного захисту населення України, затвердженим
Постановою Верховної Ради України від 06.10.2009 № 1630-VI.
Таблиця.
Сукупний
середньорічний
тем п приросту
%

2014

2015

2016

2017

100,00%
4 672,6

100,00%
6 228,1

100,00%
7 118,4

100,00%
8 088,7

+20,07%

18,00%

27,19%

31,13%

16,27%

+16,09%

Міністерство екології та природних ресурсів
України
2400000
2401000

млн. грн.
Апарат Міністерства екології та природних ресурсів
України

2402000

Державне агентство екологічних інвестицій України

0,00%

0,04%

0,00%

0,00%

2404000

Державна служба геології та надр України

3,06%

2,29%

1,38%

1,74%

2405000

Державна екологічна інспекція України
Національна комісія з радіаційного захисту населення
України

2,20%

2,03%

2,12%

3,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

+7,97%

53,71%

38,61%

35,52%

45,23%

+13,39%

23,01%

29,83%

29,84%

33,74%

+36,40%

2406000
2407000
2408000

Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство України з управління зоною
відчуження

-0,52%

Джерело: www.rada.gov.ua.
Серед зазначених суб’єктів владних повноважень у 2014-2017-му роках найбільші планові видатки були у Державного
агентства водних ресурсів України, за якими слідували планові видатки Державного агентства України з управління
зоною відчуження. Лише у 2016-му році планові видатки апарату Міністерства екології та природних ресурсів
України виходили на 2-ге місце і перевищували видатки на Державного агентства України з управління зоною
відчуження.
Таблиця.
1

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1630-17.
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2014

2015

2016

2017

2400000

Міністерство екології та природних ресурсів України

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3 586,4

5 559,0

6 455,7

7 488,2

2401000

млн. грн.
Апарат Міністерства екології та природних ресурсів
України

7,25%

20,86%

26,15%

12,77%

2402000

Державне агентство екологічних інвестицій України

0,00%

0,05%

0,00%

0,00%

2404000

Державна служба геології та надр України

2,88%

2,32%

1,39%

1,74%

2405000

2,74%

2,26%

2,31%

3,24%

2406000

Державна екологічна інспекція України
Національна комісія з радіаційного захисту населення
України

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

2407000

Державне агентство водних ресурсів України

61,36%

41,30%

37,27%

47,13%

25,76%

33,20%

32,87%

35,11%

Державне агентство України з управління зоною
2408000 відчуження
Джерело: www.rada.gov.ua.

Сукупний
середньорічний
тем п приросту %
+27,81%

+54,37%
+8,03%
+35,24%
+8,00%
+17,05%
+41,71

З наведеної вище таблиці можна констатувати, що щороку фактичні видатки Державного агентства водних ресурсів
становили близько 47,13% всіх видатків центральних органів виконавчої влади, діяльнсть яких спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, у тому числі саме
Міністерство екології та природних ресурсів України.
Фактичні видатки у порівнянні з плановими за кодами програмної класифікації можна представити у наступній
таблиці:

2014
Відсоток від
запланованого
2400000

Міністерство екології та природних ресурсів
України

2015
Відсоток від
запланованого

2016

2017

Відсоток від
запланованого

Відсоток від
запланованого

76,75%

89,26%

90,69%

92,58%

30,90%

68,49%

76,17%

72,66%

2402000

Апарат Міністерства екології та природних
ресурсів України
Державне агентство екологічних інвестицій
України

2404000

Державна служба геології та надр України

72,26%

90,52%

91,52%

92,54%

2405000

Державна екологічна інспекція України

95,29%

99,44%

98,69%

99,63%

2406000

Національна комісія з радіаційного захисту
населення України

99,90%

99,52%

99,99%

99,98%

2407000

Державне агентство водних ресурсів України

87,69%

95,47%

95,17%

96,46%

85,92%

99,35%

99,89%

96,34%

2401000

Державне агентство України з управління
2408000 зоною відчуження
Джерело: www.rada.gov.ua.

96,10%

Найменшими фактичні показники у порівнянні з плановими за програмною класифікацією виявились в апарату
Міністерства екології та природних ресурсів України. Окремої уваги заслуговують дані 2014-го року, відповідно до
яких було виконано лише 30,90% планових показників: 259 963 419 грн. із запланованих 841 272 683 грн. Видатки
апарату Міністерства екології та природних ресурсів України у 2017-му році, відповідно до кодів програмної
класифікації видатків, були профінансові на рівні 956 276 913 грн.
Надалі проаналізуємо центральні органи виконавчої влади - юридичні особи публічного права в рейтингу за
розміром річних видатків протягом 2017-го року:
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Розділ 3.1. Видатки та діяльність організацій та установ Апарату Міністерства екології та
природних ресурсів України, його публічні закупівлі.
(ЄДРПОУ: 37552996. Адреса: 03035, м.Київ, вул. Урицького, 35, (044) 206-31-15, 206-31-00, 206-31-07,
press@menr.gov.ua, веб-сторінка: www.menr.gov.ua). Повноваження визначені Постановою КМУ від 21 січня
2015 р. № 32 “Про затвердження Положення про Мінприроди України”.
Головні нормативно-правові акти наведено у додатку “Функції та завдання Міністерства екології та природних
ресурсів України”.
Фактичні видатки Апарату Мінприроди України.
Загальний фонд,
Спеціальний фонд,
виконано
виконано
Рік
(КБК: 2401000)
(КБК: 2401000)

Разом
(КБК: 2401000)

Разом (КБК:
2401000) % від
КБК 2400000)

2014

146 785 724

113 177 695

259 963 419

7,25%

2015

433 962 229

725 771 741

1 159 733 970

20,86%

2016

329 114 089

1 359 079 711

1 688 193 800

26,15%

2017
587 724 671
Джерело: www.treasury.gov.ua.

368 552 242

956 276 913

12,77%

Вважається, що одним із найважливіших звітів Мінприроди повинна бути національна доповідь про стан
навколишнього природного середовища.
Також веб-сторінка Мінприроди містить у тому числі і такі ресурси:
1) звіт щодо виконання Закону України від 21.12.2010 № 2818-VI “Про основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року”.
2) звіт про виконання у 2017 році Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України.
3) інформація про використання коштів Державного бюджету України Міністерством екології та природних ресурсів
України у 2017 році.
4) інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах
бюджетної програми за 2017 рік.
5) інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Міністерство екології та природних ресурсів України за 2017 рік.
6) інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків
бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2017 рік.
7) інформація про використання коштів Державного бюджету України Міністерством екології та природних ресурсів
України у 2017 році.
8) інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються в межах
бюджетної програми Міністерство екології та природних ресурсів України за 2017 рік.
9) регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища (відходи та небезпечні речовини,
біорізноманіття, охорона вод, охорона земель, біобезпека, радіаційний захист, атмосферне повітря, зміна клімату та
озоновий шар, екологічний моніторинг, ЧАЕС та зона відчуження, вивчення та раціональне використання надр,
пестициди та агрохімікати, природно-заповідний фонд).
10) план діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на
2018 рік, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.12.2017 р. № 475.
11) річний план закупівель Мінприроди на 2018 рік (зі змінами), затверджений наказом Мінприроди № 22 від
05.02.2018 р. та додаток до річного плану закупівель Мінприроди на 2018 рік (зі змінами), затверджений наказом
Мінприроди № 23 від 05.02.2018 р.
2014
2015
2016
2017
Код
бюджетної
Виконано
класиВиконано
Виконано
Виконано
за січеньфікації
ПОКАЗНИКИ
за 2014 рік
за 2015 рік
за 2016 рік
грудень
Апарат Міністерства екології та
2401000 природних ресурсів України
259 963 419
1 159 733 970 1 688 193 800 956 276 913
Загальне керівництво та управління у
2401010 сфері екології та природних ресурсів
29 289 541
34 811 430
39 764 307
59 940 587
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2014
Код
бюджетної
класифікації

ПОКАЗНИКИ
Прикладні наукові та науковотехнічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами і
державним замовленням у сфері
природоохоронної діяльності,
фінансова підтримка підготовки
2401040 наукових кадрів
Підвищення кваліфікації та
перепідготовка у сфері екології та
природних ресурсів, підготовка
наукових та науково-педагогічних
2401090 кадрів
Збереження природно-заповідного
2401160 фонду
Здійснення природоохоронних
2401270 заходів
Здійснення заходів щодо реалізації
пріоритетів розвитку сфери охорони
навколишнього природного
2401500 середовища
Внески України до бюджетів
Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату, Кіотського протоколу та
2401510 Міжнародного журналу транзакцій
Забезпечення діяльності
Національного центру обліку викидів
2401520 парникових газів
Державна підтримка заходів,
спрямованих на зменшення обсягів
викидів (збільшення абсорбції)
парникових газів, у тому числі на
утеплення приміщень закладів
соціального забезпечення, розвиток
міжнародного співробітництва з
2401530 питань зміни клімату
Джерело: www.treasury.gov.ua.

Виконано
за 2014 рік

2015
Виконано
за 2015 рік

2016
Виконано
за 2016 рік

2017
Виконано
за січеньгрудень

8 920 436

22 374 024

26 530 063

32 305 783

11 410 303

11 602 982

13 840 980

29 819 065

156 116 376

279 488 070

209 225 442

420 992 644

142 856 925

202 245 878

1 117 697

0

88 435 843

115 036 954

1 258 898

1 747 966

2 174 280

668 527 681

1 218 901 340

235 266 297

166 311

Із таблиці, сформованої за програмною класифікацією видатків, зрозуміло, що найбільшими стали видатки, пов’язані
із:
1) збереженням природно-заповідного фонду (КБК 2401160) на суму 279 488 070 грн. (29,23% видатків апарату
Мінприроди),
2) державною підтримкою заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових
газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного
співробітництва з питань зміни клімату (КБК 2401530) на суму 235 266 297 грн. (24,60% видатків апарату
Мінприроди),
3) здійсненням природоохоронних заходів (КБК 2401270) на суму 202 245 878 грн. (21,15% видатків апарату
Мінприроди).
4) здійсненням заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища
(КБК 2401500) на суму 115 036 954 грн. (12,03% видатків апарату Мінприроди).
Інформація про використання коштів Державного бюджету України була оприлюднена на веб-сторінці
Мінприроди . Виходячи з цієї інформації:
- “за бюджетною програмою по КПКВК 2401160 “Збереження природно-заповідного фонду” Міністерством
екології та природних ресурсів України (http://pzf.menr.gov.ua) використано кошти у сумі 279,5 млн. грн., у
тому числі за загальним фондом – 244,9 млн. гривень. За рахунок використаних коштів було забезпечено
здійснення системи заходів, спрямованих на збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних
комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, в 43 установах,
що відносяться до сфери управління Мінприроди площею 1177,4 тис. га. На існуючих територіях природнозаповідного фонду збережено 284 види рослин і 175 видів тварин, занесених до Червоної книги України”.
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Відповідно до статті 3 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України", до
природно-заповідного фонду України належать:
1) “природні території та об’єкти – природні заповідниrи, біосферні заповідники, національні природні парки,
регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища”;
2) “штучно створені об’єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, пам’ятки природи, паркипам’ятки садово-паркового мистецтва”.
Відповідно до статті 5 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України",
“природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки,
зоологічні парки загальнодержавного значення, а також регіональні ландшафтні парки є юридичними особами”.
Землям природно-заповідного присвячено Главу 7 Земельного кодексу України, яка врегульовує склад земель (ст. 44),
використання земель (ст. 45), порядок використання земель іншого природоохоронного призначення (ст. 46).
Є дві категорії природоохоронних територій:
1) з охороною всього природного комплексу:
- природні заповідники, визначені Главою 1 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний
фонд України", відповідно до частини 1-ї статті 15 цього ЗУ, “природні заповідники - природоохоронні, науководослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою
збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з
усією сукупністю їх компонентів, підтримання природних спонтанних процесів і явищ,
вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони
навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та
екологічної безпеки”;
- біосферні заповідники, визначені Главою 1 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний
фонд України", відповідно до статті 17 цього ЗУ, “біосферні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними
установами загальнодержавного значення, що утворюються з метою збереження у природному стані найбільш
типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього
природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів” (Асканія-Нова з 1898 року площею 33 307 га у
Херсонській області, Чорноморський з 1927 року площею 89 129 га у Херсонській та Миколаївській областях,
Карпатський з 1968 року площею 57 880 га у Закарпатській області, Дунайський з 1981 року площею 50 252 га), які
внесені Бюро міжнародної координаційної ради з програми ЮНЕСКО "Людина та біосфера" до міжнародної мережі
біосферних заповідників;
- національні природні парки, визначені Главою 3 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природнозаповідний фонд України", відповідно до статті 20 цього ЗУ, “національні природні парки є
природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами
загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання
природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу,
історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність”;
- регіональні ландшафтні парки, визначені Главою 4 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природнозаповідний фонд України", відповідно до статті 23 цього ЗУ, “Регіональні ландшафтні парки є
природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що
створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів, а
також забезпечення умов для організованого відпочинку населення”.
2) з охороною окремих компонентів природного комплексу:
- заказники, визначені Главою 5 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд
України", відповідно до статті 25 цього ЗУ, “ заказниками оголошуються природні території (акваторії) з метою
збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих
компонентів". В Україні існує 2632 одиниць, де охороняються 1-2 компоненти природного комплексу з терміном дії
2-5 років;
- пам’ятки природи, визначені Главою 6 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд
України", відповідно до статті 27 цього ЗУ, “пам'ятками природи оголошуються окремі унікальні природні
утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне,
пізнавальне і культурне значення, з метою збереження їх у природному стані”;
- заповідні урочища, що регулюються Главою 7 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природнозаповідний фонд України", відповідно до статті 29 цього ЗУ, “заповідними урочищами оголошуються лісові, степові,
болотні та інші відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе наукове, природоохоронне і естетичне значення,
з метою збереження їх у природному стані”;
- ботанічні сади, визначені Главою 8 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд
України", відповідно до статті 31 цього ЗУ, “ботанічні сади створюються з метою збереження, вивчення,
акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного господарського використання
рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних
колекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої роботи”;
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- дендрологічні парки, визначені Главою 9 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний
фонд України", відповідно до статті 33 цього ЗУ, “дендрологічні парки створюються з метою збереження і вивчення у
спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного
наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання”;
- зоологічні парки, визначені Главою 10 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд
України", відповідно до статті 35 цього ЗУ, “зоологічні парки створюються з метою організації екологічної освітньовиховної роботи, створення експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх
генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ її розведення у неволі”.
- парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, визначені Главою 11 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII
"Про природно-заповідний фонд України", відповідно до статті 37 цього ЗУ, “парками-пам'ятками садово-паркового
мистецтва оголошуються найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва з метою охорони їх і
використання в естетичних, виховних, наукових,
природоохоронних та оздоровчих цілях”.
– цінні об’єкти природи, що мають наукове, естетичне, історичне та культурне значення.
Таблиця 4.3. Розподіл територій та об`єктів природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення
за їх підпорядкуванням станом на 01.01.2013 р.
№
п.п.
Підпорядкування
Кількість
Площа, га
1
Мінприроди
45
1 068 983,35
2
НАН України
5
172 213,09
3
НААН України
2
33 547,60
4
Державне управління справами Президента України
5
129 045,94
5
Державне агентство лісових ресурсів
11
218 694,00
6
МОН
2
10 719,38
Джерело: http://old.menr.gov.ua/images/blog/news/27_04_2015/kadastr.docx.
П’ять (5) із сорока п’яти (45-ти) організацій та установ природно-заповідного фонду, підпорядковані Мінприроди,
були ліквідовані Російською Федерацією в якості суб’єктів права України, інші 40 продовжують регулюватись
Законом України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України", у т.ч. статтею 20, яка визначає
статус і завдання національних природних парків.
Таблиця. Природні заповідники, визначені Главою 1 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про
природно-заповідний фонд України", станом на 01.01.2013 р.
Назва організації
та установи ПЗФ

1

2

3

Природний
заповідник
"Єланецький степ"

Опукський
природний
заповідник

Природний
заповідник
"Горгани"

Реквізити
Створено 1996-го року. Площа 1 675,7 га.
ЄДРПОУ: 23087742
55553, Миколаївська обл., Єланецький район, село Калинівка,
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Ткаченко Валентин Петрович - керівник з 30.08.2016 (тимчасово виконуючий
обов'язки);
Телефон 1: 9-72-14. (05159) 9-72-14, Elaneskystep@rambler.ru
Створено 1998-го року. Площа 1 592,3 га.
В нормативно-правовому полі України були такі реквізити:
ЄДРПОУ: 30025155 (ліквідовано Російською Федерацією),
98245, Автономна Республіка Крим, Ленінський район, село Яковенкове, вулиця
Чорноморська, будинок 1А/1.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Плетюк Володимир Іванович - керівник з 19.01.2010.
Телефон 1: 065 614 05 01. (06562) 57-007т/ф.
opuk2011@mail. ru.
Створено 1996-го року (площа 5 344,2 га).
ЄДРПОУ: 24679189.
78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, місто Надвірна, вул.
Комарова, будинок 7.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Голинський Ярослав Іванович - керівник з 15.07.2016 (Виконуючий обов'язків
директора).
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Таблиця. Природні заповідники, визначені Главою 1 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про
природно-заповідний фонд України", станом на 01.01.2013 р.
Назва організації
та установи ПЗФ

Реквізити
Створено 2009-го року (площа 30 872,84 га).
ЄДРПОУ: 38006501,
11400, Житомирська обл., Народицький район, селище міського типу Народичі,
Природний
4
вулиця
Леніна, будинок 301-А.
заповідник
Перелік
засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
"Древлянський"
природних ресурсів України.
Шелюк Микола Іванович - керівник з 30.12.2015;
Телефон 1: 041 4021106.
Створено 1998-го року (площа 450,1 га).
В нормативно-правовому полі України були такі реквізити:
ЄДРПОУ: 30025108 (Ліквідовано Російською Федерацією).
Природний
98213, Автономна Республіка Крим, Ленінський район, місто Щолкіне, будинок
5
заповідник
33, квартира 12.
Казантипський
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Кошкіна Інесса Миколаївна - керівник з 19.10.2012.
Джерело: http://old.menr.gov.ua/images/blog/news/27_04_2015/kadastr.docx, інші джерела.
Таблиця. Біосферні заповідники, визначені Главою 1 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про
природно-заповідний фонд України", станом на 01.01.2013 р.
Назва організації
та установи ПЗФ

Реквізити

Створено 1968-го року. Площа 58 035,8 га.
ЄДРПОУ: 00276104
90600, Закарпатська обл., Рахівський район, місто Рахів, вулиця Красне Плесо, будинок
77.
1
Карпатський
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та природних
біосферний
ресурсів
України.
заповідник2
Гречук Микола Іванович - керівник з 29.07.2016;
Телефон 1: +(03132)22193, 2-26-32, 2-24-44, 2-27-57, 2-21-93.
Факс: +(03132)22632, 2-26-59,
Адреса електронної пошти: cbr.@rakhiv.ukrtelnet, cbr-rakhiv@.ukr.net.
Веб сторінка: www.nature.org.ua.
Джерело: http://old.menr.gov.ua/images/blog/news/27_04_2015/kadastr.docx, інші джерела.

2

Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат, підписана у м. Київ 22 травня 2003 року мід Урядом Республіки
Польща, Урядом Румунії, Урядом Сербії та Чорногорії, Урядом Республіки Словаччина, Урядом Республіки
Угорщина, Урядом України та Урядом Республіки Чехія, була ратифікована Законом України № 1672-IV від
27.04.2004 року.
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Таблиця. Національні природні парки, визначені Главою 3 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про
природно-заповідний фонд України", станом на 01.01.2013 р.
Назва організації та
установи ПЗФ

1

Національний
природний парк
"Синевир"

2
Карпатський
національний
природний парк

3
Національний
природний парк
“Вижницький”

4
Гетьманський
національний
природний парк

5

6

Державна організація
(установа, заклад)
національний
природний парк
"Дністровський
каньйон"

Ічнянський
національний
природний парк

Реквізити
Створено 1989-го року. Площа 42 704 га.
ЄДРПОУ: 05384614,
90041, Закарпатська обл., Міжгірський район, село Синевир, будинок 1626.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Дербак Микола Юрійович - керівник з 27.07.2010;
Телефон 1: 0314627618, Телефон 2: 0314627740, Факс: (03146) 2-77-40. Ел. пошта:
npp-synevyr@rambler.ru
Створено 1980-го року. Площа 50 495 га.
ЄДРПОУ: 05509323
78500, Івано-Франківська обл., місто Яремче, вулиця Василя Стуса, будинок 6
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Киселюк Олександр Іванович - підписант з 16.04.2013;
Слободян Володимир Ярославович - керівник з 12.04.2013.
Телефон 1: (03434) 22731, прийм. 2-27-31, Факс: (03434) 2 28 17, 2-28-12, 2-28-17, 211-55; 2-22-59.
Адреса електронної пошти: CNNP@meta.ua.
Створено 1995-го року. Площа 11 238 га.
ЄДРПОУ: 21438930,
59233, Чернівецька обл., Вижницький район, селище міського типу Берегомет, вулиця
Центральна, будинок 27, корпус А.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Колотило Михайло Петрович - керівник з 15.02.2011;
Телефон 1: +3803730 36906, Телефон 2: +3803730 36349, Факс: +3803730 36906,
(03730) 3-60-52, ф. 3-63-49, 3-69-06.
Адреса електронної пошти: npbband@cv.ukrtel.net. vyzhpark@ukrpost.ua.
Створено 2009-го року. Площа 23 360,1 га.
ЄДРПОУ: 35800187,
42600, Сумська обл., Тростянецький район, місто Тростянець, вулиця Горького,
будинок 25.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Зінченко Олександр Іванович - керівник;
Телефон 1: 063 8353084, Телефон 2: 099 4626098. (05458)6-62-87
getmanparks@mail.ru.
Створено 2010-го року. Площа 10 829,18 га.
ЄДРПОУ: 37888331
48600, Тернопільська обл., Заліщицький район, місто Заліщики, вулиця Ольжича,
будинок 48
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Шкільнюк Михайло Федорович - керівник;
Тел/факс(03554)22-434. Canyonzal@mail.ru, horolbotsad@mail.ru.
Створений 2004-го року. Площа 9 665,8 га.
ЄДРПОУ: 33015993
16703, Чернігівська обл., Ічнянський район, місто Ічня, вулиця Лісова, будинок 43.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Шульга Олександр Олександрович - керівник.
Телефон 1: (04633) 2-19-24, (04633) т/ф. 2-51-75; 2-19-24; 2-51-19.
ichn_park@cg.ukrtel.net.
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7

8

9

10

11

12

13

14

Мезинський
національний
природний парк

Національний
природний парк
"Хотинський"

Національний
природний парк
"Білобережжя
Святослава"

Національний
природний парк
"Бузький Гард"

Національний
природний парк
"Великий Луг"

Національний
природний парк
"Верховинський"

Національний
природний парк
"Голосіївський"

Національний
природний парк
"Гуцульщина"

Створено 2006-го року. Площа 31 035,2 га.
ЄДРПОУ: 34334132
16210, Чернігівська обл., Коропський район, село Свердловка, вулиця Свердлова,
будинок 49 А
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Симоненко Ніна Василівна - керівник.
Телефон 1: +380465635810, Телефон 2: +380465635661, Факс: 35661. (04656) 3-57-37;
Створено 2010-го року. Площа 9 446,1 га.
ЄДРПОУ: 36748432
60000, Чернівецька обл., Хотинський район, місто Хотин, вулиця Олімпійська,
будинок 69
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Доманчук Андрій Григорович - керівник з 01.12.2014;
Телефон 1: +380662838944. Телефон 2: 0373123090. hotunpark@mail.ru.
Створено 2009-го року. Площа 35 223,15 га.
ЄДРПОУ: 38086503.
57555, Миколаївська обл., Очаківський район, село Покровка, вулиця Бородинівська,
будинок 39.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Козловський Юрій Іванович - керівник з 12.12.2011
Телефон 1: 0997248718. alektor28@yandex.ua
Створено 2009-го року. Площа 6 138 га.
ЄДРПОУ: 36200559.
55223, Миколаївська обл., Первомайський район, село Мигія, вулиця Первомайська,
будинок 83
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Артамонов Владислав Альбертович - керівник.
Телефон 1: 05161 61370. (05161) 6-13-70, 7-55-49. nppbg@ukr.net
Створено 2006-го року. Площа 16 756 га.
ЄДРПОУ: 34120220.
71640, Запорізька обл., Василівський район, село Скельки, вул. Шевченка, будинок
37.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Йосипенко Тамара Дмитрівна - підписант з 12.11.2013;
Чмаль Ельвіра Артурівна - підписант з 12.11.2013.
Створено 2010-го року. Площа 12 022,9 га.
ЄДРПОУ: 37638334.
78712, Івано-Франківська обл., Верховинський район, село Верхній Ясенів, присілок
Печіще, будинок 3А
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Нечай Михайло Михайлович - керівник з 01.11.2011;. (03432) 21-405.
Створено 2007-го року. Площа 4 521,29 га.
ЄДРПОУ: 35620372.
03035, м.Київ, вулиця Урицького, будинок 35, корпус 1.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Дробот Борис Віталійович - керівник
Телефон 1: 050 3472078. прийм/ф.221-02-72
golospark@ukr.net.
Створено 2002-го року. Площа 32 271 га.
ЄДРПОУ: 26215347.
78600, Івано-Франківська обл., Косівський район, місто Косів, вул. Дружби, будинок
84.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Стефурак Юрій Петрович - керівник з 28.09.2016 (виконувач обов'язків-заступник
Директора).
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Національний
природний парк
"Дворічанський"

16

Національний
природний парк
"ДерманськоОстрозький"
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Національний
природний парк
"ДеснянськоСтарогутський"
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Національний
природний парк
"Джарилгацький"

Національний
природний парк
"Кармелюкове
Поділля"

Національний
природний парк
"Кременецькі гори"

Національний
природний парк
"Меотида"

Національний
природний парк
"Нижньосульський"

Створено 2009-го року. Площа 3 131,2 га.
ЄДРПОУ: 37948353
62701, Харківська обл., Дворічанський район, селище Дворічне, вулиця Привокзальна,
будинок 2,
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Височин Максим Олегович - керівник з 12.12.2011;
Телефон 1: +380506262441, Телефон 2: +380575076268. dvorichnpp@ukr.net.
Створено 2009-го року. Площа 5 448,30 га.
ЄДРПОУ: 37592777,
35800, Рівненська обл., місто Острог, вулиця Мануїльського, будинок 88,
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Верцеха Олександр Мефодійович - керівник з 07.10.2015.
Телефон 1: 0673604258, Телефон 2: 0365422450, Адреса електронної пошти:
nppostog@ukr.net.
Створено 1999-го року. Площа 16 215,1 га.
ЄДРПОУ: 24006786,
41000, Сумська обл., Середино-Будський район, місто Середина-Буда, вулиця
Новгород-Сіверська, будинок 62,
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Капіруля Олексій Михайлович - керівник,
Телефон 1: 05451-7-14-49, Телефон 2: (05451)7-14-45, Адреса електронної пошти:
Створено 2009-го року. Площа 10 000 га.
ЄДРПОУ: 37888394,
75700, Херсонська обл., Скадовський район, місто Скадовськ, вулиця Володарського,
будинок 3.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Шульга Світлана Миколаївна - керівник з 18.01.2013 (згідно положення).
Телефон 1: 0502071469, Телефон 2: 0984198370. dgarilgach@ukr.net.
Створено 2010-го року. Площа 20 203,4 га.
ЄДРПОУ: 37663423
24800, Вінницька обл., Чечельницький район, селище міського типу Чечельник,
вулиця Свято-Михайлівська, будинок 15
24353 Вінницька обл., Тростянецький Р-Н, С. Ободівка, вулиця Котовського, 20
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Романчук Олександр Пилипович - керівник з 05.12.2011 (згідно положення).
Телефон 1: 0678424248. Тел.(04335) 53-1-99.
Створено 2009-го року. Площа 6 951,2 га.
ЄДРПОУ: 37766410,
47003, Тернопільська обл., місто Кременець, вулиця Осовиця, будинок 12.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Штогрин Микола Олександрович - керівник з 12.12.2011;
Телефон 1: 0673507063. npp_krgori@mail.ru.
Створено 2009-го року. Площа 20 720,95 га.
ЄДРПОУ: 37747320.
87455, Донецька обл., Мангушський район, село Урзуф, вулиця Центральна, будинок
53-Б.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Долгова Надія Андріївна - керівник з 01.09.2015 (виконуюча обов'язки);
Телефон 1: 067-727--54-48. meotida@novoazovsk.net.
Створено 2010-го року. Площа 18 635,11 га.
ЄДРПОУ: 37541481
37700, Полтавська обл., Оржицький район, селище міського типу Оржиця, вулиця
Центральна, будинок 128,
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Свіколкін Валерій Миколайович - керівник з 26.09.2014;
Телефон 1: +380667445115. ruslanr@ukr.net.
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Національний
природний парк
"Олешківські піски"

Національний
природний парк
"Пирятинський"

Національний
природний парк
"Північне Поділля"

Національний
природний парк
"Подільські Товтри"

Національний
природний парк
"Прип'ять-Стохід"

Національний
природний парк
"Святі Гори"

Національний
природний парк
"Слобожанський"

Створено 2010-го року. Площа 8 020,36 га.
ЄДРПОУ: 37929917
75113, Херсонська обл., Олешківський район, село Раденськ, вулиця Заводська,
будинок 1В
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Непрокін Андрій Вікторович - керівник з 14.10.2011 (відповідно до положення);
Телефон 1: +380955339464. oleshkivski_piski@rambler.ru.
Створено 2009-го року. Площа 12 028,42 га.
ЄДРПОУ: 37673405.
37000, Полтавська обл., Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Європейська,
будинок 14.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Митропан Юрій Миколайович - керівник з 06.11.2013.
Телефон 1: 05358 32386, Факс: 05358 32386. (05358) 6-59-44
parkpyr@meta.ua.
Створено 2010-го року. Площа 15 587,9 га.
ЄДРПОУ: 38047841,
80660, Львівська обл., Бродівський район, село Підгірці, вулиця Гагаріна, будинок 2Б.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Сиротюк Юрій Євгенійович - керівник з 12.12.2011;
Телефон 1: 095 8229888. yssy@ukr.net.
Створено 1993-го року. Площа 261 316 га.
ЄДРПОУ: 23832341,
32300, Хмельницька обл., місто Кам'янець-Подільський, вулиця Польський Ринок,
будинок 6.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Полудняк Андрій Олександрович - керівник з 13.08.2015.
Телефон 1: 51270, Телефон 2: 24247, Факс: (03849) 5-17-71.
Створено 2007-го року. Площа 39 315,5 га.
ЄДРПОУ: 35298106,
44200, Волинська обл., Любешівський район, селище міського типу Любешів, вулиця
Бондаренка, будинок 47.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Сащук Олександр Іванович - керівник з 13.04.2012 (згідно положення).
Телефон 1: 30123, Телефон 2: 0673616921. (03362) 3-01-23, т/ф, 3-01-27
Створено 1997-го року. Площа 40 605,5 га.
ЄДРПОУ: 24802477.
84130, Донецька обл., місто Слов'янськ, місто Святогірськ, вулиця 60 Річчя Жовтня,
будинок 1.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Приймачук Сергій Іванович - керівник з 30.07.2014 (згідно наказу).
Телефон 1: 5-30-56, Факс: 5-30-56. (06262) 5-57-33, 5-54-57, 5-55-78,
svyatygory@yandex.ru.
Створено 2009-го року. Площа 5 244 га.
ЄДРПОУ: 37447015,
62002, Харківська обл., Краснокутський район, селище міського типу Краснокутськ,
вулиця Зарічна, будинок 15.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Мотлях Олександр Дмитрович - керівник з 31.05.2012 (згідно контракту);
Телефон 1: 066 2425125. Vladimir.loboyko@mail.ru.
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Національний
природний парк
"Тузловські лимани"

Національний
природний парк
"Чарівна гавань"

Національний
природний парк
"Черемоський"

Національний
природний парк
Ужанський

Нижньодністровськи
й національний
природний парк

Створено 2010-го року. Площа 27 865 га.
ЄДРПОУ: 37197893,
68100, Одеська обл., Татарбунарський район, місто Татарбунари, вулиця Радянської
Армії, будинок 5.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Русєв Іван Трифонович - керівник з 14.12.2015 (згідно положення).
Телефон 1: 0975762705, Телефон 2: 0484431459, (04844)3-28-48, 3-11-96,
tyzlivski_lumanu@ukr.net
Створено 2009-го року. Площа 10 900 га.
В нормативно-правовому полі України були такі реквізити:
ЄДРПОУ: 37562229 (ліквідовано Російською Федерацією).
96400, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район, селище міського типу
Чорноморське, вул. Щорса, 4.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Риков Анатолій Юхимович - керівник з 30.07.2012.
Створено 2009-го року. Площа 7 117,5 га.
ЄДРПОУ: 36754760,
59100, Чернівецька обл., Путильський район, селище міського типу Путила, вулиця
Українська, будинок 174А.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Мельник Василь Іванович - керівник з 03.10.2016;
Телефон: 096 755 88 13. (03738)2-10-16, 2-11-64, т/ф 03738 2-12-58.
Створено 1999-го року. Площа 39 159,3 га.
ЄДРПОУ: 30104729,
89000, Закарпатська обл., Великоберезнянський район, селище міського типу Великий
Березний, вулиця Незалежності, будинок 7.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Биркович Віктор Іванович - керівник з 15.05.2014 (На умовах укладеного контракту);
Телефон 1: +380313521037, Телефон 2: +380313521756
Створено 2008-го року. Площа 21 311 га.
ЄДРПОУ: 36345146.
65009, Одеська обл., місто Одеса, Французький Бульвар, будинок 89.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природних ресурсів України.
Шпінов Олександр Дмитрович - керівник з 14.12.2015 (виконуючий обов'язки
директора)
(048)746-53-07, 746-51-13, dniestrpark@gmail.com

Створено 2010-го року. Площа 78 126,92 га.
ЄДРПОУ: 36969435
Приазовський
72319, Запорізька обл., місто Мелітополь, вулиця Івана Алексєєва, будинок 1.
35
національний
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природний парк
природних ресурсів України.
Воловик Дмитро Іванович - керівник. Тел./факс(0619) 44-83-74. ukraap@yandex.ru,
grandmeadow@ukrpost.ua.
Статус з 1998-го року. Площа 7 078,6 га.
ЄДРПОУ: 25557123.
36
81070, Львівська обл., Яворівський район, селище міського типу Івано-Франкове, вул.
Яворівський
Зелена, будинок 23.
національний
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та
природний парк
природних ресурсів України.
Біляк Михайло Васильович - керівник.
Телефон 1: (03259) 33135. ф.3-31-34; 3-35-55.
Джерело: http://old.menr.gov.ua/images/blog/news/27_04_2015/kadastr.docx, інші джерела.
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Ботанічні сади, визначені Главою 8 Закону України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний
фонд України", станом на 01.01.2013 р.
Назва організації
та установи ПЗФ

Реквізити

Площа: 200,00 га.
ЄДРПОУ: 01194986,
47003, Тернопільська обл., місто Кременець, вулиця Ботанічна, будинок 5.
1
Кременецький
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та природних
ботанічний сад
ресурсів України.
Розмір (грн.): 126271.00.
Іваницький Роман Степанович - керівник з 10.05.2011 (ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ).
Телефон 1: (03546) 2-15-48, krembotsad@rambler.ru
Площа: 18,00 га.
ЄДРПОУ: 37888022,
37800, Полтавська обл., Хорольський район, місто Хорол, вулиця Кременчуцька,
Хорольський
будинок 5 А
2
ботанічний сад
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології та природних
ресурсів України.
Красовський Володимир Васильович - керівник з 01.11.2011;
Телефон 1: +38 093 9930410, (05362) 31-9-92.
Джерело: http://old.menr.gov.ua/images/blog/news/27_04_2015/kadastr.docx, інші джерела.

Назва організації та установи
ПЗФ

Реквізити
Площа: 107,2 га.
В нормативно-правовому полі України були такі реквізити:
Адміністрація парків-пам'яток
ЄДРПОУ: 25150396 (ліквідовано Російською Федерацією).
садово-паркового мистецтва
98635, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, вулиця Парковий проїзд,
загальнодержавного значення
будинок 1/2.
"Місхорський",
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології
"Массандрівський",
та природних ресурсів України.
"Лівадійський"
Блажко Едуард Миколайович - керівник з 06.09.2010;
Телефон 1: 050 3977036. (0654) 35-18-40, derj.administraciya@gmail.com.
В нормативно-правовому полі України були такі реквізити:
ЄДРПОУ: 33223992 (ліквідовано Російською Федерацією).
98600, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, Масандрівський парк,
Державна адміністрація
будинок 40.
2 лівадійського, масандрівського,
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство екології
місхорського парків-пам'яток
та природних ресурсів України.
садово-паркового мистецтва
Блажко Едуард Миколайович - керівник з 19.08.2010.
загальнодержавного значення
Телефон 2: 050 3605519. (0654) 35-18-40
derj.administraciya@gmail.com.
Джерело: http://old.menr.gov.ua/images/blog/news/27_04_2015/kadastr.docx, інші джерела.
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Таким чином, Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, сформовани й станом
на 01.01.2013-го року, визначив, що “в підпорядкуванні Мінприроди знаходиться 45 об'єктів (0,57 %) ПЗФ: 37
національних природних парків, 4 природних заповідники, 1 біосферний заповідник, 3 парки-пам'ятки садовопаркового мистецтва та 2 ботанічних сади, площа яких разом становить 1068,98 тис. га або близько 50,8 % від ПЗФ
загальнодержавного значення”. Річні видатки Державного бюджету України в розмірі 279 488 070 грн. на таку
кількість об’єктів природно-заповідного фонду України виглядають вкрай не значною сумою, проте в організацій та
установ також можуть бути власні надходження грошових коштів. Державна стратегія регіонального розвитку
України до 2020-го року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, визначила
одним із завдань місцевих органів виконавчої влади збільшити площу природно-заповідного фонду.
Відповідно до інформації про використання коштів Державного бюджету України, оприлюденої Мінприроди:
- “за бюджетною програмою по КПКВК 2401530 “Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення
обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів
соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату” Міністерством
екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 235,2 млн. грн., в тому числі за загальним
фондом у сумі 117,2 млн. грн. та за спеціальним фондом у сумі 118, 0 млн. гривень.
22

За рахунок використаних коштів у 2017 році реалізовувалось 2 проекти. У березні 2017 року завершилась реалізація
проекту “Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового
приводу на КП "Київський метрополітен" (ІІ етап ІІІ черга)”, відповідно до якого здійснено комплексну модернізацію
15 вагонів. Даний проект дасть змогу зменшити споживання електричної енергії поїздами майже на 41% і скоротити
витрати енергетичних ресурсів на виробництво електроенергії, а також продовжити термін експлуатації вагонів на 20
років.
За проектом “Реконструкція системи теплозабезпечення групи будинків Шевченківського району м. Львова з
впровадженням індивідуальних теплових пунктів “ІТП”, який відповідно до договору на делегування повноважень
щодо здійснення функцій замовника при реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій передано для
реалізації до Львівського міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго”, у вересні 2017 року розпочато
процедуру публічних закупівель, яка триває. Завершення реалізації вказаного проекту передбачається у 2018 році. За
рахунок коштів загального фонду було забезпечено виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством
екології та природних ресурсів України та Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій
(Японія)”.
У цьому контексті викликає запитання не діяльність Мінприроди, а сама класифікація видатків по КПКВК 240530, яка
називає утеплення приміщень складовою заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції)
парникових газів. Адже “парниковий газ - газ, який затримує інфрачервоне випромінювання земної поверхні, що
призводить до глобального потепління на планеті” (з наказу Мінприроди від 17.07.2006 N 342 “Про затвердження
Вимог до підготовки проектів спільного впровадження”, відповідно до Кіотського протоколу, ратифікованого ЗУ N
1430-IV від 04.02.2004 р., до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, ратифікованої Законом N 435/96-ВР від
29.10.96 р., До парникових газів відносять у тому числі вуглекислий газ (СО23), метан (CH4), закис азоту (N2O),
тропосферний озон (O3) та водяна пара (H2O). Відповідно до ч. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.14
р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” було вирішено ліквідувати Державне
агентство екологічних інвестицій України (веб-сторінка: http://www.seia.gov.ua), поклавши його функції на
Міністерство екології та природних ресурсів України..
Іншими нормативно-правовими актами, що регулюють викиди та абсорбцію парникових газів, є (були):
1) Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються
Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, затверджена Постановою КМУ від 21 квітня
2006 р. № 554 .
2) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. N 346 “Про затвердження Національного плану
заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну
клімату”.
3) Державна програма "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів парникових газів та
на розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату".
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, Кабінет Міністрів України Постановою КМУ
від 23 березня 2011 р. № 348 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів. Також
Україна є стороною Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані від 13 листопада 1979 року,
ратифікованої Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 13 травня 1980 року N 231-X (Ратифікаційну
грамоту УРСР здано на зберігання Генеральному секретареві ООН 5 червня 1980 року).
- “за бюджетною програмою по КПКВК 2401270 “Здійснення природоохоронних заходів» Міністерством
екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 202,2 млн. грн., у тому числі за спеціальним
фондом – 62,1 млн. гривень. За рахунок використаних коштів було частково виконано ряд заходів за
наступними напрямами, а саме: збереження природно-заповідного фонду; забезпечення участі у діяльності
міжнародних організацій природоохоронного спрямування (у тому числі сплата членських внесків); охорона і
раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу; організація і
здійснення заходів з екологічної освіти, підготовки кадрів, проведення оцінки впливу на довкілля, організації
праці, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища;
охорона і раціональне використання водних ресурсів; забезпечення раціонального використання і зберігання
відходів виробництва і побутових відходів та заходи з інформатизації”.
Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджено Постановою Кабінету Міністрів
України від 17.09.1996 № 1147:4
1) охорона і раціональне використання водних ресурсів,
2) охорона атмосферного повітря,

Додатково: http://www.carbonunitsregistry.gov.ua (Український реєстр вуглецевих одиниць). Національний кадастр
антропогенних викидів з джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2013 рр.
4
Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-п.
3
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3) охорона і раціональне використання земель,
4) охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів,
5) охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів,
6) охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу,
7) збереження природно-заповідного фонду,
8) раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів,
9) ядерна і радіаційна безпека,
10) наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у
діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму
забезпечення
охорони навколишнього природного середовища.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 було затверджено Порядок використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів. Відповідно до п. 4 цієї
Постанови, план природоохоронних заходів затверджується Мінприроди за погодженням з Мінфіном.
Таблиця. Фактичні показники Державного бюджету України, тис. грн.
Видатки розпорядника в межах бюджетної
2013
2014
програми 2401270 “Здійснення
природоохоронних заходів”
Фактичні
209 225,4
Планові
979 978,9
558 420,2
Джерело: www.treasury.gov.ua.

2015

2016

2017

420 992,6
549 207,5

142 856,9
232 355,0

202 245,9
356 790,6

Як бачимо, протягом останніх років спостерігається тенденція щорічного зменшення планових показників
фінансування з Державного бюджету України за програмою 2401270 “Здійснення природоохоронних заходів”, також
як і значне фактичне недовиконання планових показників.
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою удосконалення механізму планування
та фінансування видатків на здійснення природоохоронних заходів згідно з Бюджетним кодексом України, постанов
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 163 “Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів» і від 17 серпня 2011 року № 877
“Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка реалізації Стратегії національної
екологічної політики України”, наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.06.2015 №
194 було затверджено Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів, який визначив такі терміни
як:
“виконавець природоохоронного заходу - безпосередній виконавець природоохоронного заходу, зокрема, на балансі
якого обліковується об'єкт (у тому числі незавершеного будівництва), на якому планується здійснити зазначений
захід, та який на основі відповідного договору може бути уповноважений на здійснення функцій замовника щодо
конкретного природоохоронного заходу. Виконавцем природоохоронного заходу можуть бути: підприємство,
установа або організація, що належать до сфери управління Мінприроди, або юридичні особи усіх форм власності;
відповідальний виконавець - структурний підрозділ апарату Мінприроди, визначений наказом Мінприроди
відповідальним за виконання (реалізацію) бюджетної програми (напряму), до компетенції якого належать організація
та забезпечення планування видатків на природоохоронні заходи (за напрямами), розгляд запитів та здійснення
відбору природоохоронних заходів;
замовник природоохоронного заходу - юридична особа, яка має намір здійснити конкретний природоохоронний
захід за рахунок бюджетних коштів. Замовником природоохоронного заходу можуть бути: відповідальний
виконавець; підприємство, установа та організація, що належать до сфери управління Мінприроди; центральний або
місцевий орган державної виконавчої влади; юридична особа усіх форм власності;
запит - запит про виділення коштів для здійснення природоохоронного заходу за відповідною бюджетною
програмою;
підрозділ планування природоохоронних заходів - структурний підрозділ апарату Мінприроди, який відповідно до
положення про нього забезпечує координацію діяльності відповідальних виконавців щодо планування та
фінансування природоохоронних заходів;
план - план природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою”.
Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів передбачено застосовання таких критеріїв:
1 відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та напрямам діяльності, які забезпечують
реалізацію програми;
2 готовність природоохоронного заходу на час подання запиту;
3 природоохоронний ефект;
4 економічна ефективність (строк окупності);
5 наявність власних коштів як джерела фінансування;
6 наявність гарантованого фінансування з інших джерел;
7 строк реалізації природоохоронного заходу.
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Джерело: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0994-15 .
Пунктом 5.5 Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів, затвердженого наказом
Мінприроди від 12.06.2015 № 194 визначено, що “закупівля робіт, товарів і послуг, необхідних для реалізації
природоохоронних заходів, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних
закупівель”.
Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища було затверджене ще
Постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 634. Положення передбачає, що залишок коштів
Фонду станом на 1 січня поточного року, а також понадпланові надходження до Фонду можуть спрямовуватися на
фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, зокрема у вигляді субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам, за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.
Кошти на загальнодержавному рівні на здійснення природоохоронних заходів виділяються у тому числі:
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 460 “Про виділення коштів для здійснення
у 2013 році природоохоронних заходів”,
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 "Про виділення коштів для здійснення
у 2013 році природоохоронних заходів",
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 року № 1351-р “Про виділення коштів для здійснення у
2015 році природоохоронних заходів”, тощо.
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 656-р “Про виділення у 2017 році коштів для
здійснення природоохоронних заходів” (“виділити Міністерству екології та природних ресурсів кошти в сумі 115 000
тис. гривень за бюджетною програмою 2401270 “Здійснення природоохоронних заходів” за рахунок залишку коштів
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2017 р., для
здійснення природоохоронних заходів”).
- “за бюджетною програмою по КПКВК 2401500 “Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку
сфери охорони навколишнього природного середовища” Міністерством екології та природних ресурсів
України використано кошти за спеціальним фондом у сумі 115,0 млн. гривень. За рахунок використаних
коштів було частково виконано ряд заходів за наступними напрямами, а саме: забезпечення раціонального
використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, здійснення заходів у сфері науки,
інформації і освіти, а також підготовки кадрів, проведення оцінки впливу на довкілля, організації праці,
забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження
економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища, охорона і раціональне
використання водних ресурсів”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 577-р “Про затвердження Національного плану
дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки”, затверджене відповідно до
Закону України від 21.12.2010 р. № 2818-VI "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України
на період до 2020 року", містило такі пріоритети:
- поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки (пріоритет №1);
- припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі (пріоритет №2);
- удосконалення регіональної екологічної політики (пріоритет №5), головним спрямуванням якої в рамках
визначеного пріоритету є створення методологічних засад щодо розроблення й затвердження регіональних і місцевих
планів дій з охорони навколишнього природного середовища.
Відповідно до плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого
розвитку “Україна—2020” у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015
р. № 213-р, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. N 275-р було затверджено
середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік,
розроблений Мінприроди, де містяться заплановані дії з охорони навколишнього природного середовища.
Оцінка виконання Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року та Національного
плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки була оприлюднена Міжнародним
форумом для сталого розвитку бізнесу:
http://greenmind.com.ua/images/meropriyatiya/ocenka-vupolneniya-strategii-i-npd.pdf.
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ.
Публічний модуль аналітики Bi.Prozorro (bi.prozorro.org) у розділі “Етап планування” включив картку
організатора торгів для Міністерства екології та природних ресурсів України як головного органу:
Міністерство екології та природних ресурсів України як другорядний орган: 51 організатор торгів з планами
закупівель 3 390 млн. грн.,
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Національні парки:
планами закупівель на суму 102,12 млн. грн. у 2016-2018 рр.,
Заповідники:
закупівель на суму 41,05 млн. грн. у 2016-2018 рр.

18 організаторів торгів з
1 організатор торгів з планами

У 2016-2018-му роках апарат Міністерства екології та природних ресурсів України (т. 044 2063114) в якості
розпорядника коштів – замовника товарів, робіт та послуг ввів до центральної бази даних публічних
закупівель PROZORRO сто вісімдесят одну закупівлю, з яких 42 закупівлі не відбулись, а 10 закупівель було
скасовано:
28 тендерів (15,5%) - ділові послуги: юридичні, маркетингові, консультаційні, кадрові, поліграфічні та охоронні
(79000000-4),
27 тендерів (14,9%) - послуги з ремонту і технічного обслуговування (50000000-5),
18 тендерів (9,9%) - послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного
забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки (72000000-5),
18 тендерів (9,9%) - послуги у сфері НДДКР та пов’язані консультаційні послуги (73000000-2),
16 тендерів (8,8%) - офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного
забезпечення (30000000-9),
9 тендерів (5,0%) - медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни (33000000-0),
9 тендерів (5,0%) - поштові та телекомунікаційні послуги (64000000-6),
9 тендерів (5,0%) - послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та
охорони довкілля (90000000-7),
8 тендерів (4,4%) - нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії (09000000-3)
7 тендерів (3,9%) - друкована та супутня продукція (22000000-0).
32 тендери (17,7%) - інші.
ВИСНОВОК: у рейтингу за розміром річних видатків, фактично зроблених протягом 2017-го року,
підсумованих за кодом програмної бюджетної класифікації 2400000, апарат Мінприроди знаходиться на
другому місці. На збереження природно-заповідного фонду (КБК 2401160) було витрачено 279 488 070 грн.
(29,23% видатків апарату Мінприроди), на здійснення природоохоронних заходів було витрачено 202 245 878
грн. (21,15% видатків апарату Мінприроди), і ще 12,03% видатків апарату Мінприроди (115 036 954 грн.)
обліковувалось як здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього
природного середовища (КБК 2401500).
Не зрозуміло, яким чином видатки у вигляді проекту “Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його модифікації з
впровадженням асинхронного тягового приводу на КП "Київський метрополітен" (ІІ етап ІІІ черга)” пов’язані з
державною підтримкою заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів,
у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з
питань зміни клімату. Проте і сама класифікація Державного бюджету України стосовно теплозабезпечення як
складової зменшення викидів парникових газів є неоднозначною.
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Розділ 3.2. Видатки та діяльність організацій та установ Державного агентства водних
ресурсів України, його публічні закупівлі.
ЄДРПОУ: 37472104, вул. Велика Васильківська 8, м. Київ 01004, тел. (044) 235-61-46, тел./факс (044) 235-31-92,
davr@davr.gov.ua, веб-сторінка: http://davr.gov.ua, http://data.gov.ua/node/2311/revisions/265805/view).
Повноваження визначені Постановою КМУ від 20.08.2014 № 393 “Про затвердження Положення про Державне
агентство водних ресурсів України” (Держводагентство), відповідно до якого Держводагентство “реалізує
державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління,
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів”.
Частиною другою статті 17 Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої
влади” також визначено, що: “2) “у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають
функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган
виконавчої влади утворюється як агентство”.
На законодавчому рівні головними нормативно-правовими актами, якими керується Держводагентство у своїй
діяльності, є:
Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР,
Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”.
Закон України від 04.10.2016 № 1641-VIII “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних
об'єктів".
Фактичні видатки Держводагентства (КБК: 2407000).
Рік

Загальний фонд, виконано

Среціальний фонд, виконано

Разом

2014

1 296 408 516

904 215 474

2 200 623 990

2015

1 115 875 463

1 179 722 008

2 295 597 471

2016

3 572 187 391

2 883 460 955

6 455 648 346

2017
1 556 344 353
Джерело: www.treasury.gov.ua.

1 972 945 677

3 529 290 030

Організаційна структура водогосподарських організацій Державного агентства водних ресурсів України наведена у
додатку 1 до Положення про консервацію та розконсервацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної
інфраструктури (пункт 1 розділу І)5:
Державне агентство
водних ресурсів України

Басейнові
управління
водних ресурсів

Управління
Міжрайонні
водного
управління
господарства
водного
господарства
Джерело: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1002-17.
Регіональні
управління
водних ресурсів

5

Управління
магістральних
каналів

Обласні управління
водних ресурсів

Міжрайонні
управління
водного
господарства

Управління
водного
господарства

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/ru/text/56/f468980n154.doc.
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Фінансова звітність державних підприємств, що знаходяться у власності Держводагентства, розміщена за адресою:
http://davr.gov.ua/finansova-zvitnist-derzhavnih-pidpriyemstv. У 2017-му році за програмною класифікацією фактичні
видатки спеціального фонду державного бюджету України перевищили видатки загального фонду.
Відповідно до п. 3 Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого Постановою КМУ від
20.08.2014 № 393, “основними завданнями Держводагентства є:
1) реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів,
розвитку водного господарства і меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів
комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем;
2) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного господарства та
гідротехнічної меліорації земель6, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів”.
Питання дотримання природоохоронного законодавства є питанням контролю, який здійснює Державна екологічна
інспекція України, а не Держводагентство, яке здійснює управління.
Овчаренко Ірина Іванівна, Голова Державного агентства водних ресурсів України, прозвітувала про підсумки
діяльності Держводагентства та організацій, що належать до сфери його управління, у 2017-му році.
Держводагентство здійснювало діяльність за наступними п’ятьма напрямами:
1) гармонізація законодавства,
2) запровадження геоінформаційних систем,
3) захист територій від затоплень в зоні впливу Дніпровських водосховищ,
4) відновлення гідротехнічної меліорації,
5) заходи з екологічного оздоровлення водних об’єктів та протипаводкового захисту.
Напрям діяльності Держводагентства № 1: гармонізація законодавства.
За напрямом гармонізація законодавства було прийнято чотири постанови Кабінету Міністрів України:
1) від 10.03.2017 р. № 126 “Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на
прикордонних водах та їх заступників”;7
2) від 18.05.2017 р. № 336 “Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном”, відповідно
до статті 13-2 Водного кодексу України8;
3) від 31.05.2017 р. № 372 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413 і від
20 серпня 2014 р. № 393” - запроваджено веденння обліку поверхневих водних об’єктів (від 31.05.2017 р. № 372),
оскільки відповідно до статті 26 Водного кодексу України (із змінами від 04.10.2016 року), “державний облік
поверхневих вод здійснюється Держводагентством у частині обліку поверхневих водних об’єктів”9.
4) від 13.12.2017 р. № 1091 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі
дозволів на спеціальне водокористування”.10
Також було видано сім юстованих наказів Міністерства екології та природних ресурсів України:
1) наказ від 28.01.2017 р. № 25 “Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених
районів річкових басейнів”11), відповідно до статей 13-1 та 15 Водного кодексу України;
2) наказ від 03.03.2017 р. № 103 “Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та
водогосподарських ділянок”12);
3) наказ від 26.01.2017 р. № 23 “Про затвердження Типового положення про басейнові ради”13, відповідно до статей
13-3, 15 Водного кодексу України;
4) наказ від 26.01.2017 р. № 26 “Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських балансів”14, відповідно
до статей 13-4 та 15 Водного кодексу України;
5) наказ від 23.06.2017 р. № 234 “Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми
нормативного розрахунку водокористування і водовідведення”, відповідно до статті 49 Водного кодексу України,
підпункту 59 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 3215;
6) наказ від 06.02.2017 р. № 45 “Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану
масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих

Однією з науково-дослідних установ є Інститут водних проблем і меліорації НААН (ІВПіН): http://igim.org.ua .
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/126-2017-%D0%BF.
8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-%D0%BF.
9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/372-2017-%D0%BF.
10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1091-2017-%D0%BF.
11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0208-17.
12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0421-17.
13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-17.
14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0232-17.
15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0887-17.
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вод”16, відповідно до статей 15, 21-1 та 21-2 Водного кодексу України;
7) наказ від 24.04.2017 р. № 276 “Про затвердження Положення про консервацію та розконсервацію меліоративних
систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури”, відповідно до статей 14 та 16 Закону України від 14.01.2000
№ 1389-XIV “Про меліорацію земель”, до підпункту 60 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних
ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32.
Усі зазначені нормативно-правові акти направлені на спрощення процедури надання дозволів. Наслідком проведених
реформ стали:
1) зменшення кількості дозвільно-погоджувальних органів (правовстановлюючі документи на водні об’єкти, які
надаються для отримання дозволів на спеціальне водокористування, викладені в листі Державного агентства водних
ресурсів України від 19.07.2017 року №4019/9/11-17, адресовані обласним державним адміністраціям),
2) скорочення переліку документів, які подаються водокористувачем для оформлення права спеціального
водокористування,
3) заборона вимагати від водокористувачів документи, що не передбачені переліком,
4) визначення вичерпного переліку підстав для відмови у видачі дозволу,
5) спеціальне водокористування без отримання відповідного дозволу може здійснюватись як вторинними
водокористувачами, які не скидають стічні води у водні об’єкти,
6) до видів діяльності, які не належать до спеціального водокористування, включено забір та/або використання води в
об’ємі до 5 кубометрів на добу.
Розроблено плани управління річковими басейнами:
1) водогосподарські баланси (порядок їхнього складання),
2) затверджено положення про басейнові ради,
3) перелік забруднюючих речовин для здійснення моніторингу якості поверхневих вод,
4) водогосподарське районування,
5) гідрографічне районування.
Серед інших корисних копалин загальнодержавного значення, визначення яким надане Постановою Кабінету
Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827, є води (підземні води, поверхневі води).
Напрям діяльності Держводагентства № 2: запровадження геоінформаційних систем.
Створено дві програмні системи (доступні через веб-сайт Держводагенства), які будуть між собою інтегруватись:
1) Геоінформаційний портал “Водні ресурси України” (http://map.davr.gov.ua:44481)17, що містить 8 тематичних шарів:
райони річкових басейнів, річкові суббасейни, водогосподарські ділянки, річки, водойми (озера і водосховища),
перехідні води (води лиманів та води, де зазнається вплив моря), прибережні води (води моря – одна морська миля від
берега, яка включається до водного басейну), екорегіон).
У Держводагенстві поряд з адміністративно-територіального принципу управління відбувся перехід до
басейнового управління, відповідно до планів, визначених статтею 13^2 Водного кодексу України.
Термін "басейновий принцип управління - комплексне (інтегроване) управління водними ресурсами в межах району
річкового басейну" було введено до статті 1 Водного кодексу України Законом України від 04.10.2016 № 1641-VIII
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні
водними ресурсами за басейновим принципом”. Цим же Законом України № 1641-VIII до Водного кодексу України
було введене визначення, що "річковий басейн (водозбір) - частина земної поверхні і товщі ґрунтів, стік води з якої
послідовно через пов’язані водойми і водотоки здійснюється в море, лиман або озеро".
Відповідно до обліку поверхневих водних об’єктів Державного водного кадастру (http://map.davr.gov.ua:44481/),
створеного на базі статті 13^1 Водного кодексу України, в
межах районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок, визначених наказом Міністерства
екології та природних ресурсів від 03.03.2017 р. № 10318, на території України річковими басейнами є:

16

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0235-17.
Розроблений в рамках проекту ЄС “Підтримка України в апроксимації напрацьованого законодавства ЄС у сфері
навколишнього середовища” (проект APENA).
18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0421-17.
17

29

1

2
3

4

5

6

7
8

19

Державний водний кадастр
(геоінформаційний портал)
басейн
суббасейн20
район басейну річки
суббасейн Верхнього
Дніпро (код М5.121).
Дніпра (код М5.1.1),
суббасейн Середнього
Дніпра (код М5.1.2),
суббасейн Нижнього
Дніпра (код М5.1.3),
суббасейн річки Прип’ять
(код М5.1.4),
суббасейн річки Десна (код
М5.1.5).
район басейну річки
Водогосподарські ділянки.
Дністер (код М5.2).
район басейну річки
Суббасейн Тиси (код
Дунай (код М5.3).
М5.3.1), який співпадає з
територією Закарпатської
області,
суббасейн річки Прут (код
М5.3.2),
суббасейн річки Сірет (код
М5.3.3),
Суббасейн Нижнього
Дунаю (код М5.3.4).
район басейну річки
Водогосподарські ділянки.
Південний Буг (код
М5.4).

район басейну річки
Дон (код М 6.5), який
не протікає
територією України

Суббасейн р. Сіверський
Донець (код М 6.5.1).
Суббасейн Нижнього Дону
(код М 6.5.2).

район басейну річки
Вісла (код А 6.6), яка
не протікає
територією України
район басейну річок
Криму (код М5.7).

Суббасейн річки Західний
Буг (код А 6.6.1).
Суббасейн річки Сян (код
А 6.6.2).
Водогосподарські ділянки.

район басейну річок
Причорномор’я (код
М5.8).

Водогосподарські ділянки.

Додаткова інформація19.
Пам’ятні місця.
Дніпро вище Києва: 280 малих річок від 10 км, з них 275
на території України.
Прип’ять (Правобережжя): 477 малих річок від 10 км, з
них 416 на території України.
Дніпро нижче Києва: 685 малих річок від 10 км, з них
635 на території України.
Близько 2/3 водних ресурсів України, забезпечує водою
понад 50 міст України, шість водосховищ з великими
площами).
582 малі річки від 10 км, з них 486 на території України.
Хотинська фортеця.
208 малих річок від 10 км, з них 139 на території
України (без суббасейну Тиси).
У суббасейні Тиси:
156 річок, з них 156 на території України.
Місто Вілкове – “українська Венеція”.

301 мала річка від 10 км, з них 301 річка на території
України.
Скеля Михайла Коцюбинського,
Скелястий каньйон.
У м. Вінниця розташований унікальний плаваючий
світломузичний фонтан.
(без суббасейну р. Сіверський Донець).
У суббасейні р. Сіверський Донець: 421 річка, з них 272
на території України.
Національний природний парк “Святі гори” (реліктові
кредові сосни дольодовикової епохи), Вільшанські ліси,
заповідник “Крейдова флора”, регіональні ландшафтні
парки “Донецький кряж”, “Клеван бик”,
“Краматорський”, “Слов’янський”.
121 мала річка від 10 км, з них 119 на території України.
У Віслу впадають Західний Буг та Сян.
Автономна Республіка Крим та м. Севастополь
анексовані Російською Федерацією.
річка Бельбек, Карстове джерело, водоспад “Учансу”.
73 малі річки від 10 км, з них 72 на території України.
Куяльницький лиман – грязевий курорт, який
порівнюють із Мертвим морем, басейн складається із 70
малих річок довжиною понад 10 км, головними з яких є
Тилігул і Когильник.

Материалы по типизации рек Украинской ССР. Типизация рек по основным гидрологическим и
гидрографическим характеристикам / Под ред. Г.И. Швеца. - К.: Изд-во АН УССР, 1953. Том 1.- 130 с.; Том 2. – 351 с.
20
“Суббасейн - частина річкового басейну, стік води з якої через пов’язані водойми і водотоки здійснюється до
головної річки басейну або водогосподарської ділянки нижче за течією” (Водний кодекс України від 06.06.1995 №
213/95-ВР).
21
Код району річкового басейну формується із трьох знаків: перші два знаки є кодом моря: А6 - Балтійське море, М5
- Чорне море, М6 - Азовське море; третій знак є порядковим номером району річкового басейну.
Код суббасейну формується із чотирьох знаків: перші три знаки є кодом району річкового басейну, четвертий знак є
порядковим номером суббасейну у межах відповідного району річкового басейну. Кодування здійснюється з метою
забезпечення складання державного водного кадастру за розділом «Водокористування». Джерело: Наказ Мінприроди
України від 26.01.2017 № 25.
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Державний водний кадастр
(геоінформаційний портал)
басейн
суббасейн20
район басейну річок
Водогосподарські ділянки.
Приазов’я (код А 6.9).

Усього в Геоінформаційному порталі “Водні
ресурси України” (Державному водному
кадастрі): 3 203 річки.

Додаткова інформація19.
Пам’ятні місця.
143 малі річки від 10 км, з них 126 на території України.
Відомі річки: Молочна, Берда, Кальмиус, Міус та
Кринка.
Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення:
“Молочний Лиман”.
Усього: 3 447 малі річки від 10 км, з них 2997 на
території України22.
Крім цього, в межах зазначених басейнів нараховано 21
453 річку, що мають довжину менше 10 км (з них
19200 річок – в межах України).

Самі ж назви суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів визначено у додатку до
наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 26.01.2017 № 25 “Про виділення суббасейнів та
водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басейнів”23.
Порядок ведення державного водного кадастру затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 р.
№ 413 (із змінами від 31.05.2017 р. № 372). Державний водний кадастр ведеться Держводагентством – за розділом
“поверхневі води” у частині обліку поверхневих водних об’єктів та за розділом “водокористування”.
Відповідно до п. 6 Порядку ведення державного водного кадастру, “Державний водний кадастр ведеться:
- ДСНС за розділом “Поверхневі води” у частині проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень
за кількісними і якісними характеристиками поверхневих вод згідно з програмою, що затверджується МВС, за
погодженням з Мінприроди та Держводагентством;
- Держводагентством за розділом “Поверхневі води” у частині обліку поверхневих водних об’єктів та за розділом
“Водокористування”;
- Держгеонадрами за розділом “Підземні води”.
У кожному басейні буде створено басейнове управління, при якому незалежною платформою, яка контролюватиме
діяльність басейнового управління, будуть “басейнові ради”. Положення про басейнові управління розроблені у
вигляді проекту наказу Держводагентства.
У 2018-му році до Державного водного кадастру (геоінформаційного порталу) планується додати:
- 1103 водосховища,
- бл. 3600 ставків, паспортизованих відповідно до статті 51 Водного кодексу України та наказу Мінприроди України
від 18.03.2013 року № 99 “Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта”24, із загальної кількості
понад 48 000 ставків України. Замовниками робіт з паспортизації у більшості випадків є органи місцевого
самоврядування на базовому рівні адміністративно-територіального устрою (міста районного та обласного значення,
села, селища, об’єднані територіальні громади) та місцеві органи виконавчої влади на районному та регіональному
рівнях адміністративно-територіального устрою, які є розпорядниками земельних ділянок, де знаходяться водні
об’єкти. У більшості випадків паспортизація проводиться при оформленні документів на оренду водних об’єктів.
2) Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів: http://watermon.iisd.com.ua/EcoWaterMon/MapEcoWaterMon/Index
(Проведення моніторингу, що дозволяє розуміти екологічний стан водних об’єктів, планується до запуску
Держводагентством України з 2019-го року). Є чинною Постанова КМУ від 20.07.1996 № 815 “Про затвердження
Порядку здійснення державного моніторингу вод”. Проте проектом ведення моніторингу якості вод, що планується
до затвердження Постановою Кабінету Міністрів України, передбачено, що буде п'ять суб’єктів моніторингу водних
ресурсів:
- морські води - Мінприроди,
- води в зоні відчуження - Державне агентство України з управління зоною відчуження,
- підземні води - Держгеонадра,
- поверхневі води на річках - Держводагентство України та, відповідно до Закону України “Про гідрометеорологічну
діяльність”, Український гідрометеорологічний центр (www.meteo.gov.ua ), який є державною установою у складі
Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
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Див. Гребінь В.В., Хільчевський В.К. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування
типології річок водної рамкової директиви ЖС на сучасному етапі. УДК 556.012 + 556.522.
https://www.researchgate.net/profile/Valentyn_Khilchevskyi/publication/311544749_The_retrospective_analysis_of_the_stud
y_on_Ukrainian_river_network_and_implementation_of_the_rivers_typology_of_water_bodies_according_to_the_EU_Water
_framework_Directive_on_the_current_phase_Retrospe/links/584bb63908aecb6bd8c284ca/The-retrospective-analysis-of-thestudy-on-Ukrainian-river-network-and-implementation-of-the-rivers-typology-of-water-bodies-according-to-the-EU-Waterframework-Directive-on-the-current-phase-Retros.pdf
23
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0208-17.
24
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0775-13.
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Відповідно до статті 1 Водного кодексу України, “моніторинг вод - система спостережень, збирання, обробки,
збереження та аналізу інформації про стан водних об'єктів, прогнозування його змін та розробки науково
обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень”. Частиною 3 статті 15^1 Водного кодексу України
визначено, що “організація та здійснення державного моніторингу вод” належить до “компетенції центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в
галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів”.
Класифікація річок України міститься у статті 79 Водного кодексу України:
Малі
середні
Річки, кв. км. (площа водозабору)
< 2000
2000-50000

Великі
>50000

Натомість, Положенння Директиви 2000/60/ЄС Європейського парламенту та Ради “Про встановлення рамок
діяльності Співтовариства в галузі водної політики” від 23 жовтня 2000 року25, також відомої як Водна Рамкова
Директива, містить дещо відмінну класифікацію. Додаток до Директиви № 2000/60/ЄС Європейського парламенту і
Ради “Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики від 23 жовтня 2000 року містить
Карту А, система А: Екорегіони для рік та озер, в якому територія України віднесена до трьох транскордонних
екорегіонів:
10. Карпати,
12. Понтійська (Чорноморська) провінція,
16. Східні рівнини26.
Таблиця.
Екорегіони і типи масивів поверхневої води.
Ріки, кв. км. (типологія за розміром, що базується на
водозбірній площі).
Альтернативне характеризування передбачає наявність
таких обов’язкових характеристик як висота, широта,
довгота, геологія, розмір.
1.2.2. Озера, кв. км. (типологія за розміром (на основі
площі поверхні). Альтернативне характеризування
передбачає наявність таких обов’язкових характеристик
як висота, широта, довгота, геологія, розмір.
1.2.3. Перехідні води, кв. км. (на основі середньої річної
солоності, на основі середнього діапазону припливів).
1.2.4. Прибережні води, кв. км. (на основі середньої
річної солоності, на основі середньої глибини).
1.1.5. Штучні і сильно модифіковані масиви поверхневої
води.
Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_962/page3. .

малі
10-100

середні
>100-1000

великі
>100010000

дуже великі
>10000

0,5-1
(понад
500 га)

1-10

10-100

>100

На презентаціях, які Держводагентство України викладало у мережі інтернет, повідомлялось, що при розробці
векторних шорів геопорталу та наповнення їх атрибутами, брались річки довжиною від 10 км. та площею бл. 20 кв.
км.
Таким чином, перспективи розвитку геопорталу (Державного водного кадастру) на 2019-2021 роки включають:
- нанесення масивів поверхневих вод (для моніторингу),
- дані моніторингу вод,
- дані державного обліку водокористування,
- карти плану управління річковими басейнами (карти ризиків, карти зон затоплення),
- дані по впровадженню Паводкової директиви (карти зон ризиків затоплення),
- шар “гідротехнічні споруди”, що на балансі Держводагентства,
- можливість отримання інформації (витягів) за запитами користувачів.
Напрям діяльності Держводагентства № 3. Захист територій від затоплення в зоні впливу дніпровських
водосховищ.
За підтримки Уряду України реалізовувався Державний інвестиційний проект “Реконструкція гідротехнчних споруд
очисних масивів дніпровських водосховищ), в межах якого протягом 2017-го року здійснювалась реконструкція
насосної станції та 20-ти протифільтраційних свердловин (м. Кам’янка-Дніпровська). Проблема підтоплення
25

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_962.
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm.
26
http%3A%2F%2Fzakon2.rada.gov.ua%2Flaws%2Ffile%2Fdocs%2F5%2Fd326598.doc.
Також усі три екорегіони є у Державному водному кадастрі: http://map.davr.gov.ua:44481/#parcelSidebar.
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фільтраційними водами Каховського водосховища була частково вирішена.

Напрям діяльності Держводагентства № 4: Відновлення гідротехнічної меліорації.
Вперше за бюджетною програмою проведена реконструкція державних зрошувальних систем у Вінницькій, Одеській
та Херсонській областях. Забезпечено подачу води на полив. Метою заходів є сприяння розвитку аграрного сектору.
Це дало можливість включити у поливний режим 16 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Ці
області отримали мотивацію в розвиток аграрного бізнесу та державно-приватного партнерства.
Спільно з Держенергоефективності розпочато заходи з енергоаудиту водогосподарського меліоративного комплексу.
Будуть запроваджені енергосервісні договори, з метою економії бюджетних коштів.
Заходи з екологічного оздоровлення водних об’єктів включали:
- екологічні та рибогосподарські попуски (в басейнах Дніпра, Дністра, Інгульця та Росі),
- промивку русел річок,
- забезпечення питних потреб населення (проведено екологічне оздоровлення басейну р. Інгулець шляхом подачі
дніпровської води по каналу Дніпро-Інгулець, внаслідок чого покращено якість води у Карачунівському водосховищі,
з якого здійснюється питне водопостачання м. Кривий Ріг, забезпечено зрошення у Миколаївьскій та Херсонській
областях, покращено екологічний стан вод Дністровських плавнів та на питному водозаборі м. Одеса, забезпечено з р.
Рось питні потреби населених пунктів, зокрема м. Корсунь Шевченківський).
Напрям діяльності Держводагентства № 5: Заходи з екологічного оздоровлення водних об’єктів та
протипаводкового захисту.
Протягом року розраховано та встановлено 4000 режимів роботи штучних водних об’єктів.
Проводилось оздоровлення річок шляхом еколого-репродуктивних попусків. Запезпечено попуск паводку на
Закарпатті.
У сфері міжнародного співробітництва було активізовано міжурядову співпрацю на прикордонних водах:
- з Румунією розпочато узгодження Комплексної схеми стабілізації русла р. Тисла,
- з Республікою Польща підготовлено до підписання меморандум про взаєморозуміння у сфері управління водними
ресурсами, розпочато розробку спільного плану управління річковим басейном Західного Бугу,
- з Угорщиною подано заявки до ЄС на реалізацію спільних проектів щодо модернізації угорсько-української
гідрографічної телеметричної системи та запобігання паводками у межиріччі річок Тиса і Тур,
- зі Словацькою Республікою подано спільну заявку на реалізацію проекту щодо попередження природних катастроф
у транскордонному басейні р. Уж,
- з Республікою Молдова прийнято рішення про спільне відзначення з 2018 року Міжнародного дня Дністра в
останню неділю травня,
- з Республікою Білорусь узгоджені правила експлуатації Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького
каналу.
Держводагентство проводить претензійно-позовну роботу щодо скасування дозволів на спецводокористування
недобросовісних водокористувачів.
В якості висновку щодо звіту Голови Держводагентства про підсумки діяльності Держводагентства та організацій, що
належать до сфери його управління, у 2017-му році, можна зазначити, що звіт не фокусується на пріоритетах видатків
цього центрального органу виконавчої влади, які можна зрозуміти з наступної таблиці:
Код
бюджетної
класифікації

ПОКАЗНИКИ

2407000

Державне агентство водних ресурсів України

2407010

Керівництво та управління у сфері водного
господарства

2407020

Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державним замовленням у сфері
розвитку водного господарства

2407040

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного
господарства

2407050

Експлуатація державного водогосподарського
комплексу та управління водними ресурсами

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за січеньгрудень 2017

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

2 200 623 990

2 295 597 471

2 406 182 696

3 529 290 030

9 809 292

10 026 412

10 597 729

18 669 602

81 300

147 800

168 200

196 100

3 771 453

4 106 083

4 205 224

4 932 258

1 839 282 606

2 152 299 069

2 347 020 446

3 439 051 902
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Код
бюджетної
класифікації
2407070

ПОКАЗНИКИ
Захист від шкідливої дії вод сільських населених
пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в
басейні р. Тиса у Закарпатській області

2407120

Розвиток та поліпшення екологічного стану
зрошуваних та осушених систем

2407130

Виконання боргових зобов'язань за кредитом,
залученим ДП "Львівська обласна дирекція з
протипаводкового захисту" під державну гарантію

2407800

Реконструкція гідротехнічних споруд захисних
масивів дніпровських водосховищ

Виконано
за 2014 рік
35 533 838

Виконано
за 2015 рік
65 611 676

Виконано
за 2016 рік
12 552 282

Виконано
за січеньгрудень 2017
200 000
29 473 981

312 145 500

63 406 431
31 638 815

36 766 188

Джерело: www.treasury.gov.ua.
Із таблиці, сформованої за програмною класифікацією видатків, зрозуміло, що пріоритетними стали видатки,
пов’язані з експлуатацією державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами (КБК:
2407050), які склали 3 439 051 902 грн. (97,44% від сукупних видатків Держводагентства). Проте інформація про
використання коштів Державного бюджету України була оприлюднена на веб-сторінці Мінприроди27. Виходячи з цієї
інформації, “за бюджетною програмою по КПКВК 2407050 “Експлуатація державного водогосподарського
комплексу та управління водними ресурсами” … протягом року:
- було підготовлено до поливу зрошувані землі на площі 650,3 тис. га,
- забезпечено подачу води в маловодні регіони в об’ємі 1 890 904 тис. куб. м.,
- здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму на площі 2 806,4 тис. га.,
- проведено моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу
меліоративних систем на площі 4 558,6 тис. га.,
- перекачано насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ 800 772,4 тис. куб. м
води з метою запобігання затопленню територій,
- виконано 92 738 вимірювань показників якості води, на основі яких проводився аналіз екологічного стану та
оперативно приймались управлінські рішення щодо покращення стану поверхневих вод,
- організовано 44 міжнародні зустрічі з питань співробітництва на прикордонних водах у рамках міжнародної
співпраці”.
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ.
Публічний модуль аналітики Bi.Prozorro (bi.prozorro.org) у розділі “Етап планування” містить картку організатора
торгів для Державного агентства водних ресурсів України як головного органу, включивши до цієї картки 13
організаторів торгів з річними планами закупівель на суму 1,62 млрд. грн. у 2016-2018-му роках, у т.ч.:
Управління Головного Каховського магістрального каналу з річними планами закупівель на суму 0,996 млрд. грн. у
2016-2018-му роках,
Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи з річними планами закупівель на суму 0,134 млрд. грн. у
2016-2018-му роках,
Управління каналу “Дніпро-Інгулець” з річними планами закупівель на суму 0,160 млрд. грн. у 2016-2018-му роках,
Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильський спецкомбінат” з планами закупівель на суму 191,02 млн.
грн. у 2016-2018-му роках,
Деякі управління: Дніпровське басейнове, Сіверсько-донецьке басейнове, Управління каналу “Дніпро-Донбас”,
Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області.
У 2016-2018-му роках Держводагентство України (т. 044 2340387, texviddil@scwm.gov.ua) ввело до центральної бази
даних публічних закупівель PROZORRO лише чотирнадцять закупівель, проведених цим центральним органом
виконавчої влади в якості розпорядника коштів – замовника товарів, робіт та послуг. В ієрархії придбаних товарів за
CPV:
1) 35,7% - нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела (09000000-3),
2) 21,14% - послуги у сфері інформаційних технологій (72000000-5),
3) 14,30% - поштові та телекомунікаційні послуги (64000000-6),
4) 14,30% - послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям (90000000-7),
5) 7,1% - комунальні послуги (65000000-3),
6) 7,1% - архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги (71000000-8).
3. Розрахунок показника стану водних ресурсів
Показник стану водних ресурсів (Івр) визначається за формулою (табл. 2.3):
3 (1 )0,90,2 (1 ) водосп
27

https://menr.gov.ua/news/32157.html.
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K
вр забруд I
K госппит K
, (2.5)
де Кзабруд – частка забруднених вод у загальному об’ємі скидання стічних вод у
водні об’єкти;
Кгосппит – питоме річне споживання води на побутово-питні потреби, м3/особу;
Кводосп – коефіцієнт співвідношення водоспоживання із наявністю водних
ресурсів.
Частка забруднених вод у загальному об’ємі скидання стічних вод у водні об’єкти (Кзабруд) розраховується:
25
відв
бо но
забруд W
KWW
, (2.6)
де Wбо – відведено (скинуто) стічних вод без очищення, млн. м3;
Wно – відведено (скинуто) недостатньо очищених стічних вод, млн. м3;
Wвідв – усього відведено (скинуто) стічних вод, млн. м3.
Питоме водоспоживання (Кгосппит) визначається за формулою:
P
K Wгосппит
госппит
1000
, (2.7)
де Wгосппит – використання свіжої води на побутово-питні потреби, млн. м3;
P – кількість наявного населення, тис. чол.
Коефіцієнт співвідношення водоспоживання із наявністю водних ресурсів
(Кводосп) розраховується як:
забір
спож
водосп W
K W
, (2.8)
де Wспож – об’єм спожитої води (без урахування морської води), млн. м3;
Wзабір – об’єм забраної води з природних водних об’єктів (без урахування
морської води), млн. м3.
В Україні також є бл. 1,3 млн. га водойм для риборозведення, понад 4000 суб’єктів господарювання (аквакультура),
120 промислових суден, які здійснюють промисел за межами юрисдикції України та в Азово-Чорноморському
басейні, 3671 рибальське судно, яке проходить техогляд, 4 державні рибовідтворювальні комплекси (рибзаводи,
якими у 2018-му році було вселено понад 14 млн. екземплярів молоді риб), 6 науково-дослідних установ, 17
племінних рибних заводів, 7321 рибальське судно та 4 селекційні рибні центри, що регулюються Держрибагентством.
Таблиця.
Загальний вилов водних біоресурсів, тис. тонн (в межах
лімітів)
у т.ч. океанічний вилов, тис. тонн
у т.ч. СТРГ (спец. товарне рибне господарство), тис. тонн
у т.ч. аквакультура, тис. тонн

2016
88,4

2017
94,2

у т.ч. внутрішні водойми, тис. тонн

у т.ч. Чорне море, тис. тонн (шпрот, хамса, тюлька, бичок)

5,3

2018
88,6
15,0
7,2
15,9
у т.ч. короп 80%.
20,5,
у т.ч. Причорном. лимани
0,481,
у т.ч. Дунай 0,254,
у т.ч. Дніпро 13,2.
8,6
у т.ч. рапана 5,5,
у т.ч. шпрот 1,6,
у т.ч. креветка 0,5,
у т.ч. мідія 0,3.
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Загальний вилов водних біоресурсів, тис. тонн (в межах
лімітів)
у т.ч. Азовське море, тис. тонн (шпрот, хамса, тюлька, бичок)28

2016
88,4

2017
94,2

2018
88,6

37,5

21,3
у т.ч. рапана 5,5,
у т.ч. шпрот 1,6,
у т.ч. креветка 0,5,
у т.ч. мідія 0,3

Джерело: звіт Держрибагентства за 2018 рік.
Таблиця. Діяльність державних рибовідтворювальних комплексів (рибзаводів).
2016
2017
Вселено біоресурсів (молоді риб) у водосховища та річки,
>12
млн. екземплярів.

у т.ч. ДУ “Херсонський виробничо-експериментальний завод
по розведенню молоді частикових риб”
у т.ч. ДУ “Новокаховський рибоводний завод частикових риб”
у т.ч. ДУ “Виробничо-експерементальний дніпровський
осетровий рибовідтворювальний завод ім. С.Т. Артющика”
у т.ч. ДУ “Рибоводний форелевий завод “Лопушно”
Джерело: звіт Держрибагентства за 2018 рік.

2018
>14,
у т.ч. аборигенні види (сазан,
шука, сом, судак) 8,1685,
у т.ч. рослиноїдн види (білий
і строкатий толстолоби, білий
амур) 5,9448
у т.ч. осетрові (російський
осетер, стерлядь) 1,6
у т.ч. лососеві 0,174.
6,194
5,0315
2,7141
0,1736

Таблиця. Зовнішній товарооборот.
Зовнішній товароборот, млн. USD (тис. тонн)
у т.ч. експорт, млн. USD (тис. тонн)
у т.ч. імпорт, млн. USD (тис. тонн)
Джерело: звіт Держрибагентства за 2018 рік.

2016
488 (307,4)
22 (8,4)
466 (299)

2017
562 (338,4)
34,3 (10,6)
527,7 (327,8)

2018
672,9 (390,1)
37,1 (10,6)
635,8 (379,5)

Таблиця. Рибоохоронна діяльнсть. Викрито порушень
Україна
Азовське море
Чорне море
Автономна Республіка Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київ
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область

2016

2017

-

-

-

-

2018
42 453
3 220
836
1 322
970
3 955
1 087
1 583
1 110
1 992
1 056
3 966
989
551
1 485
2 128
2 090
3 789
836
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Відповідно до Угоди між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та
Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі від 14.09.1993 р. Представники
української сторони в Українсько-Російській Комісії з питань рибальства в Азовському морі призначаються
наказами МінАПК.
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Україна
Севастополь
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Джерело: звіт Держрибагентства за 2018 рік.

2016

2017

-

-

2018
42 453
1 009
503
1 233
1 084
219
3 132
983
1 325

Протягом 2018-го року 563-ма рибінспекторами Держрибагентства було проведено 25 690 рейдів, викрито 42 823
порушення, вилучено 147 тонн водних біоресурсів, затримано 1 046 транспортних засобів, вилучено 48 879 знарядь
лову, направлено до судів 16 867 справ, накладено 5,8 млн. грн. штрафів, збитки склали 27,9 млн. грн.
Таблиця. Рибоохоронна діяльнсть. Україна.
Проведено рейдів, шт.
Виявлено порушень, шт.
Нараховано збитків, млн. грн.
Вилучено риби, тонн
Затримано транспортних засобів
Джерело: звіт Держрибагентства за 2018 рік.

2016
21 143
29 827
34,1
150
552

2017
20 529
34 660
90,6
184
952

2018
25 690
42 823
27,9
147
1 046

ВИСНОВКИ: Потрібно вдосконалити Державний водний кадастр (Геоінформаційний портал “Водні ресурси
України” (http://map.davr.gov.ua:44481) та портал Моніторингу та екологічна оцінка водних ресурсів (
http://watermon.iisd.com.ua/EcoWaterMon/MapEcoWaterMon/Index) до рівня, коли дані моніторингу цих веб-ресурсів
будуть використовуватись для прийняття прозорих управлінських рішень щодо:
- вдосконалення експлуатації державного водогосподарського комплексу,
- управління водними ресурсами,
на які витрачається більшість фінансових ресурсів Держводагентством України та його структурними підрозділами.
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Розділ 3.2. Видатки та діяльність організацій та установ Державного агентства України з
управління зоною відчуження, його публічні закупівлі.
(ЄДРПОУ: 37536183). http://dazv.gov.ua. 01030, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55а, к. 215; Адреса предст. у м.
Чорнобилі: 07270, м. Чорнобиль, Київська область, вул. Радянська, 14, к. 203. Телефони приймальні:(044) 58544-81, (044) 235-30-58.
Частиною другою статті 17 Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої
влади” також визначено, що … 2) “у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають
функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган
виконавчої влади утворюється як агентство”.
Повановаження Держагентства з управління зоною відчуження України визначено Постановою КМУ від 22
жовтня 2014 р. № 564 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною
відчуження", відповідно до якого ДАЗВ “є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів та який реалізує державну
політику у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на
екологічно безпечну систему, а також здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами
на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення (далі - поводження з радіоактивними відходами)”.
3 травня 1986-го року навколо Чорнобильської АЕС було створено 30-ти кілометрову зону відчуження. Згідно
досліджень, проведених спеціалістами Інституту біофізики Міністерства охорони здоров’я, Державним санітарним
наглядом України було затверджено 108ти кілометрову зону особливої радіаційної небезеки, а 308ти кілометрова зона
набула статусу Чорнобильської зони відчуження з складною лінією її кордону, що визначаєтья конкретними рівнями
забруднення. Площа зони відчуження складає 36 545 га, а площа забруднення 155 000 кв. км. Периметр її кордону
сягає 223,5 км, з яких 34 км проходять по кордону з Білоруссю. В зоні розташовано 76 населених пунктів, в тому
числі міста Чорнобиль, Прип’ять та залізнична станція Янів.

Джерело: www.chernobyl-tour.com.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/53823/10-Baranovska.pdf?sequence=1 (Наукова
електронна бібліотека періодичних видань НАН України).
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Одиницею вимірювання активності радіоактивного джерела в міжнародній системі одиниць (СІ) є беккарель
(бекерель) – один беккарель (бекерель, БК, Bq29) дорівнює одному ядерному перетворенню в секунду. Бекерель як
одиниця вимірювання радіоактивності використовується у системі СІ з 1985 року замість одиниці радіоактивності
Кюрі (Кі). 1 Кі дорівнює 37 млрд БК. Для України чинним нормативно-правовим актом є наказ Міністерства
економічного розвитку та торгівлі України від 04.08.2015 № 914 “Про затвердження визначень основних одиниць SI,
назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних
одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць
вимірювання і символів величин”30, виданий відповідно до частини третьої статті 5 Закону України від 05 червня 2014
року № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”
Таблиця. Установи та організації Держагентства з управління зоною відчуження України включають:
ЄДРПОУ: 14310862,
07100, Київська обл., місто Славутич, ВУЛИЦЯ 77-Ї
ГВАРДІЙСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 7/1
Державне спеціалізоване Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне
агентство України з управління зоною відчуження.
підприємство
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 645 349 545,87 грн.
“Чорнобильська АЕС”
Державне
31
ГРАМОТКІН ІГОР ІВАНОВИЧ - підписант; керівник.
(ДСП
“ЧАЕС”)
агентство
Телефон 1: 0459343107, Телефон 2: 0459343109, Адреса
України з
електронної пошти: kanc@chnpp.atom.gov.ua.
управління
Факс: 0457925670
зоною
Державне спеціалізоване
відчуження
підприємство “ЦППРВ”:
(ЄДРПОУ:
(5,43*10^15 Бк).
37536183)
http://dazv.gov.ua.
ЄДРПОУ: 36359955,
07100, Київська обл., місто Славутич, ВУЛИЦЯ ВІЙСЬКОВИХ
Адреса: 01030, м. Державне підприємство
БУДІВЕЛЬНИКІВ , будинок 9.
Київ, вул. Олеся “Управління
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне
забезпечення
агентство України з управління зоною відчуження.
Гончара, 55а.
функціонування об’єктів Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2406000,00 грн.
Адреса
Чорнобильської АЕС”.
МОРУГИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ - керівник з 24.03.2016
(контракт №22 від 24.03.2016 з 24.03.2016 до 24.03.2019).
представництва
Телефон 1: 095 2748357.
у м. Чорнобилі:
07270, м.
ЄДРПОУ: 38770852
Державне підприємство
Чорнобиль,
07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль,
“Центр організаційно Київська
ВУЛИЦЯ КАРЛА ЛІБКНЕХТА, будинок 10
технічного і
область, вул.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 50 000,00 грн.
інформаційного
Радянська, 14
КАПИШОН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ - керівник з
забезпечення управління
23.01.2015; підписант з 23.01.2015.
зоною відчуження”.
Контактні тел.:
Телефон 1: +380505089993.
(044) 585-44-81,
ЄДРПОУ: 37197165.
(044) 235-30-58
07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль,
Державне спеціалізоване
ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 70.
підприємство
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне
“Чорнобильський
агентство України з управління зоною відчуження.
спецкомбінат”.
ГРАБЧУК МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник з 08.06.2016.
Телефон 1: +38095 2748338.
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Один бекерель дорівнює радіоактивності матеріалу, в якому щосекунди відбувається один акт розпаду. 1 Бк = 1
с−1 = 2,703·10−11 Кюрі = 10−6 Резерфорда. У СІ бекерель є похідною одиницею. Розмірність бекереля — обернена
секунда.
30
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1022-15.
31
ДСП "ЧАЕС" (ЄДРПОУ: 14310862) - державне спеціалізоване підприємство з поводження з радіоактивними
відходами, які знаходяться в зоні відчуження (5,29*10^14 Бк) є державним підприємством, належним чином
організованим та діючим згідно з законами України та створеним відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України № 399 від 25 квітня 2001 р. “Про утворення державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська
АЕС"”, зареєстрованим за адресою: вул. 77-ої Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська обл. 07100,
kanc@chnpp.atom.gov.ua. Утворити на базі відособленого підрозділу "Чорнобильська АЕС" державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" державне спеціалізоване
підприємство "Чорнобильська АЕС" шляхом його виділення із складу зазначеної компанії з віднесенням до сфери
управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи. Після того, як Міністерство надзвичайних ситуацій було реорганізоване в Державну службу з
надзвичайних ситуацій (ЄДРПОУ: 37536183)) Указом Президента України № 726/2012 від 24 грудня 2012 року “Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, Державна служба стала засновником ДСП "ЧАЕС".
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Державне спеціалізоване
підприємство з
управління капітальним
будівництвом зони
відчуження

Державна корпорація
«Українське державне
об'єднання «Радон»

Український
радіологічний учбовий
центр

Державний науковий
центр захисту культурної
спадщини від
техногенних катастроф

Державна науководослідна установа
«Чорнобильський центр
з проблем ядерної
безпеки, радіоактивних
відходів та
радіоекології»

Державне спеціалізоване
підприємство «Північна
Пуща»

Державне спеціалізоване
підприємство «
Екоцентр»

Ставищенська госпрозрахункова філія державного
спеціалізованого підприємства "Чорнобильський спецкомбінат".
Код ЄДРПОУ ВП: 37197406.
ЄДРПОУ: 37197046.
07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль,
вулиця Радянська, будинок 10.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
Міністерство надзвичайних ситуацій України.
Орган управління юридичної особи:
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 28164,34 грн.
ЮДЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ - керівник з 09.12.2010
(згідно статуту).
Телефон 1: 04593 52374.
ЄДРПОУ: 22921083,
03083, м.Київ, вулиця Червонопрапорна, будинок 50.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне
агентство України з управління зоною відчуження.
МЕЛЬНИЧЕНКО ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ - керівник з
04.01.2011.
Телефон 1: 5252767, Телефон 2: 2595403, Факс: 5252767.
ЄДРПОУ: 21575242
03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 11/1
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне
агентство України з управління зоною відчуження.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 586 452,08 грн.
ЗИГАРЬ ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник.
Телефон 1: +380444282518. Адреса електронної пошти:
urtc@i.kiev.ua. Факс: +380444282518.
ЄДРПОУ: 31282967
04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне
агентство України з управління зоною відчуження.
ОМЕЛЯШКО РОСТИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ - керівник.
Телефон 1: +380445014459
Адреса електронної пошти: dnczkstk@ukr.net.
ЄДРПОУ: 21656124
07100, Київська обл., місто Славутич, ВУЛИЦЯ 77-Ї
ГВАРДІЙСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 11
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне
агентство України з управління зоною відчуження.
БОНДАРЬКОВ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ - керівник;
Телефон 1: 23016, Адреса електронної пошти:
center@chornobyl.net, Факс: 28144.
Веб сторінка: www.chornobyl.net.
Центр моніторингу проектів у сфері ядерної та радіаційної
безпеки і радіоекології. Код ЄДРПОУ ВП: 25885867.
Місцезнаходження ВП: 02090, м.Київ, Дніпровський район,
ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17
ЄДРПОУ: 40247540.
07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль,
вулиця Леніна, будинок 148.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне
агентство України з управління зоною відчуження.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3057507,98 грн.
БОНДАРЕНКО РОМАН БОРИСОВИЧ - керівник з 01.02.2016
(ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ).
ЄДРПОУ: 40248151,
07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль,
ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 6
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне
агентство України з управління зоною відчуження.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 6353146,07 грн.
КІРЄЄВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ - керівник з 05.04.2016;
Телефон 1: +380459352201, Адреса електронної пошти:
s.kireev@ukr.net, Факс: +380459352064.
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Найважливішими нормативно-правовими актами, якими керується ДАЗВ у своїй діяльності, є:
ЯДЕРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.
1. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн "Великої сімки" та Комісією
Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС. Підписаний і набув чинності
20.12.1995 року (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_008).
2. Конвенція про ядерну безпеку , підписану від імені України 20 вересня 1994 року у м. Відні (Австрія),
ратифікована Законом України від 17.12.1997 № 736/97-ВР.
3. Постанова Верховної Ради України від 05.05.1993 № 3182-XII, якою була підтверджено участь України у
Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок від 26.10.1979 року (Міжнародний документ
МАГАТЕ, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_024 ), в якій міститься класифікація ядерного матеріалу (плутоній _a
(за винятком плутонію з концентрацією ізотопів понад 80% по плутонію 238), Уран-235, Уран-233, опромінене
паливо (збіднений або природний уран, торій або слабозбагачене паливо (з вмістом ізотопів, що діляться, менше
10%))).
4. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 30.12.1986 № 3339-XI, яким було ратифіковано:
- Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію, підписану від імені Української
РСР у Відні 26 вересня 1986 року (Міжнародний документ МАГАТЕ, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_026),
- Конвенцію про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації, підписану від імені Української РСР
у Відні 26 вересня 1986 року, депоновану 26 січня 1987 року, що набула чинності на території України 26 лютого
1987 року (Міжнародний документ МАГАТЕ, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_027 ).
5. Закон України від 08.02.1995 р. № 39 "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80)32,
6. Закон України від 11.01.2000 р. № 1370 "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1370-14 ),
7. Закон України від 30.06.1995 р. № 255 "Про поводження з радіоактивними відходами"
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/255/95-%D0%B2%D1%80),
8. Закон України від 19.11.1997 р. № 645б "Про видобування та переробку уранових руд",
9. Закон України від 14.01.1998 р. № 15 "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання",
10. Закон України від 19.10.2000 р. № 2064 "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання",
11. Закон України від 17.09.2008 № 516-VI "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з
радіоактивними відходами" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/516-17). Державною цільовою екологічною
програмою охоплено період 2008-2017 рр.
12. Закон України; Програма, Заходи від 15.01.2009 № 886-VI “Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему”
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/886-17 ).
13. Закон України від 11 грудня 1998 року № 309-XIV “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно
безпечну систему”. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/309-14 ).
14. Закон України від 12 липня 1996 року N 334/96-ВР “Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну
відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року” (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/334/96%D0%B2%D1%80), якою визначено, що ядерне паливо - “будь-який матеріал, здатний виробляти енергію шляхом
самопідтримуваного ланцюгового процесу ядерного ділення”.
З повним переліком Багатосторонніх міжнародних конвенцій та угод, Угод з міжнародними організаціями,
Міжнародних угод про перевезення ядерних матеріалів, Двосторонніх міжнародних угод, двосторонніх міжвідомчих
угод та домовленостей можна ознайомитись на веб-сторінці Державної інспекції ядерного регулювання України:
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/36438.
СУМІЖНЕ ЗАКОНОДАВСТВО.
1. Закон України від 23 травня 2017 року № 2059-VIII “Про оцінку впливу на довкілля”.
2. Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності".
3. Закон України від 25.06.1991 № 1264 "Про охорону навколишнього природного середовища".
4. Закон України від 25 грудня 2014 року № 922 "Про публічні закупівлі".
5. Закон України від 14 вересня 1999 року № 1039-XIV "Про угоди про розподіл продукції".
6. Закон України від 17 вересня 2008 року N 514-VI "Про акціонерні товариства".
7. Закон України від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР "Про режим іноземного інвестування".
32

ЗУ від 08.02.1995 р. № 39 встановлює правові основи міжнародних зобов’язань України щодо використання
ядерної енергії, зокрема зобов’язань виключно мирного використання ядерної енергії згідно з Договором про
нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), до якого Україна приєдналась наприкінці 1994 року. Відповідно до цього
Закону державна система обліку та контролю ядерних матеріалів є складовою частиною державної системи гарантій,
метою якої є забезпечення того, що ядерні матеріали, обладнання та технології, що використовуються у мирних цілях,
не будуть використані у воєнних цілях.
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8. Закон України від 18 вересня 1991 року N 1560-XII "Про інвестиційну діяльність".
УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ.
1. Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку Україна - 2020".
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1991 року № 2458р,
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року № 178р, Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 січня 1995 p. № 378р та
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р. N 106 “Про організацію виконання постанов Верховної
Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи”
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/106%D0%B0-91-%D0%BF ),
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 217 “Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів УРСР від 23 липня 1991 р. N 106”,
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 року № 600 “Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р. N 106” (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/600-94%D0%BF),
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1994 року № 639 “Про призупинення дії постанови Кабінету
Міністрів України від 29 серпня 1994 р. N 600” (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/639-94-%D0%BF),
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року № 1610 “Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів УРСР від 23 липня 1991 р. N 106” (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1610-2000-%D0%BF ).
7. Енергетична стратегія України на період до 2035 року “Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність”,
затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1996 р. № 1525 "Про затвердження Положення про державну
систему обліку та контролю ядерних матеріалів".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1997 № 1332 "Про затвердження Положення про основні засади
організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України".
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1997 р. № 1471 "Про затвердження Порядку проведення
спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними
матеріалами".
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07 1998 р. № 1122 "Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки".
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 р. № 598 “Про дострокове припинення експлуатації
енергоблока N 3
та остаточне закриття Чорнобильської АЕС”.
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1683 "Про затвердження переліків посад та
спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад
персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції".
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 625 "Про затвердження порядку визначення рівня фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
відповідно до їх категорії".
15. Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1373.
16. Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196.
17. Постанова Кабінету Міністрів україни від 09.12.2014 № 695 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету
Міністрів України".
18. Постанова КМУ від 29 квітня 1996 р. N 480 "Деякі питання поводження з радіоактивними відходами".
19. Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. N 473 “Про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду
поводження з радіоактивними відходами” (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/473-2009-%D0%BF ).
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р "Про затвердження плану заходів з виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році".
21. Постанова КМУ від 13.11.2013р. № 824 “Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за
дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки”.
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 990-р “Про схвалення Стратегії поводження з
радіоактивними відходами в Україні”.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ОБЛІКУ
ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ.
1. Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива (НП 306.2.163-2010), затверджені наказом
Держатомрегулювання від 06.09.2010 № 112, зареєстровані в Мін'юсті 10.11.2010 № 1082/18377.
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2. Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок (НП 306.5.02/3.01799). Затверджені наказом Мінекобезпеки України 11.03.99 № 53, зареєстровані в Мін'юсті України 07.05.99 за N
294/3587.
3. Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в
експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки (НП 306.2.090-2004), затверджені наказом
Держатомрегулювання від 27.02.2004 № 38 (зареєстровані Мін’юстом 17.03.2004 за № 331/8930).
4. Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки (НП 306.2.106-2005),
затверджені наказом Держатомрегулювання від 10.01.2005 № 4 (зареєстровані Мін’юстом 24.01.2005 за № 78/10358).
5. Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії
(НП 306.1.129-2006), затверджені наказом Держатомрегулювання від 16.10.2006 № 162 (зареєстровані Мін’юстом
06.12.2006 за № 1268/13142).
6. Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок (НП 306.5.02/3.0171999), затверджені наказом Мінекобезпеки 11.03.1999 № 53 (зареєстровані Мін’юстом 07.05.1999 за № 294/3587).
7. Інструкція про порядок розгляду та узгодження технічних умов на продукцію (ГНД 306.6.01/1.075-2003).
Затверджено наказом Держатомрегулювання від 30.09.2003 №128.
8. Основные правила ядерной безопасности при переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных
делящихся материалов (ПБЯ-06-00-88).
9. Вимоги до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і
плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (НП 306.8.150-2008), затверджені наказом
Держатомрегулювання від 04.12.2008 № 196, зареєстровані Мін´юстом 23.12.2008 за № 1223/15914.
10. Про затвердження Порядку перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих
організацій, інших підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії наказ Міністерство палива
та енергетики України від 30.11.2009 № 673, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 р. за
№ 1252/17268.
11. Державний комітет ядерного регулювання Наказ, від 20.12.2010, № 179 "Про затвердження Вимог до оцінки стану
системи фізичного захисту ядерної установки".
12. Державний комітет ядерного регулювання Наказ. Положення, від 13.02.2006, № 24 "Щодо затвердження
Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів".
13. Державний комітет ядерного регулювання Наказ. Правила, від 04.08.2006, № 116 "Про затвердження Правил
фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів".
14. Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006) (НП 306.6.1242006). Затверджені наказом Держатомрегулювання від 30.08.2006 р. № 132, зареєстровані Мін’юстом 18.09.2006 за
№ 1056/12930.
15. Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів (НП 306.7.120-2006), затверджене наказом Державного
комітету ядерного регулювання України від 13 лютого 2006 року № 24, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 березня 2006 р. за № 213/12087.
16. Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів (НП 306.7.122-2006), затверджені наказом Державного
комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року № 97, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2006 р. за № 849/12723.
17. Порядок застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї (НП 306.7.154-2009), затверджений наказом
Держатомрегулювання від 02.07.2009 № 102, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за
№ 683/16699.
18. Державний комітет ядерного регулювання Наказ, План, від 16.07.2010, № 93 "План реагування функціональної
підсистеми єдиної державної истеми запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного
характеру "Безпека об'єктів ядерної енергетики"".
ДОКУМЕНТИ З РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ.
1. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України ОСПУ (ДСП 6.177-2005-09-02), затверджені
наказом МОЗ від 02.02.2005, зареєстровані Мін’юстом 20.05.2005 за № 552/10832.
2. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ97/Д-2000) (ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від
12.07.2000р. № 116.
3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) (ДГН 6.6.1.-6.5.001-98). Затверджено постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 6233.
Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, Енергоефективність,
Конкурентоспроможність”, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р,
“на загальнодержавному рівні передбачається створити основи для розбудови системи утилізації відходів паливноенергетичного комплексу:
• завершити будівництво сховищ відпрацьованого ядерного палива (англійською: spent nuclear fuel),
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Джерело: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/36465 .
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• високорадіоактивних відходів34 його переробки (англійською: nuclear waste) - прибори та матеріали, які більше не
можна використовувати, тому їх ретельно дрібнять, перемішують із рідким склом, заливають у бочки та відправляють
у могильники для остаточного поховання). Відходи поділяються на рідкі (будь-які суміші води та грунту) та тверді
(відпрацьоване обладнання, металевий лом).
Таблиця. Державні спеціалізовані підприємства (спецкомбінати) з поводження з радіоактивними відходами.
Активність
Назва
радіоактивних
Ліцензія36.
відходів35
1 ДСП “Київський ДМСК” (Київський
5,12*10^15 БК
Ліцензія ДІЯРУ № 000959 (дата видачі:
державний міжобласний спеціальний
15.6.2011 р., строк дії: ОВ).
комбінат).
Вид діяльності згідно з виданою ліцензією:
ЄДРПОУ: 03062214.
переробка, зберігання радіоактивних відходів
Адреса: 03026, м. Київ - 26, вул Комунальна,
(РАВ).
1.
2 ДСП “Львівський ДМСК” (Львівський
2,85*10^14 БК
Ліцензія ДІЯРУ № 000891 (дата видачі:
державний міжобласний спецкомбінат).
14.6.2012 р., строк дії: ОВ).
ЄДРПОУ: 03061545.
Вид діяльності згідно з виданою ліцензією:
Адреса: 79045, м. Львів, вул. Таджицька, 4.
переробка, зберігання радіоактивних відходів
(РАВ).
3 ДСП “Одеський ДМСК” (Одеський
2,06*10^14 БК
Ліцензія ДІЯРУ № 000893 (дата видачі:
державний міжобласний спеціалізований
01.08.2012 р., строк дії: ОВ).
комбінат).
Вид діяльності згідно з виданою ліцензією:
ЄДРПОУ: 13923077.
переробка, зберігання радіоактивних відходів
Адреса: 65031, м.Одеса, вул.Братів Поджио,
(РАВ).
10.
4 ДСП “Харківський ДМСК” (Харківський
3,45*10^14 БК
Ліцензія ДІЯРУ № 000949 (дата видачі:
державний міжобласний спеціальний
9.2.2011 р., строк дії: ОВ).
комбінат).
Вид діяльності згідно з виданою ліцензією:
ЄДРПОУ: 03062071.
переробка, зберігання радіоактивних відходів
Адреса: 61115, м. Харків, вул. Косарєва, 1.
(РАВ).
5 ДСП “Дніпропетровський ДМСК”
8,24*10^14 БК
Ліцензія ДІЯРУ № (дата видачі: 26.1.2011 р.,
(Дніпропетровський державний
строк дії: ОВ),
міжобласний спеціальний комбінат).
Вид діяльності згідно з виданою ліцензією:
ЄДРПОУ: 03060801.
переробка, зберігання радіоактивних відходів
Адреса: 49061, м. Дніпро, вул.
(РАВ).
Хмельницького, 24-Б.
Разом
2,72*10^16 БК
Джерело: Єдиний реєстр виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії:
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176.
Інфраструктура спеціалізованих підприємств, де накопичувались радіоактивні відходи різного походження, була
створена з 60-х років XX-го століття. Був створений Фонд поводження з радіоактивними відходами, Порядок
використання коштів якого визначено Постановою КМУ від 20 травня 2009 р. N 473.
З радіоактивних відходів стягується екологічний податок:
1) пунктом 247.1 статті 247 ПКУ визначена ставка податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені);
2) пунктом 248.1 статті 248 ПКУ визначена ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх
виробниками понад установлений ії строк.
Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття
сховищ для захоронення радіоактивних відходів затверджено наказом Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 161
(зареєстрованим у Мін’юсті від 06.12.2007 за № 1352/14619).
34

Відповідно до Закону України від 12 липня 1996 року N 334/96-ВР “Про приєднання України до Віденської
конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року”, “g) радіоактивні продукти чи
відходи значать будь-який радіоактивний матеріал, вироблений у процесі виробництва чи використання ядерного
палива, чи будь-який матеріал, що став радіоактивними під впливом облучення в результаті виробництва чи
використання ядерного палива, але не включає радіоізотопи, що досягли кінцевої стадії виготовлення, ставши таким
чином придатними длоя використання у будь-яких наукових, медичних, сільськогосподарських, комерційних чи
промислових цілях”. Віденська конвенція зареєстрована Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної
енергії (МАГАТЕ) у відповідності зі статею 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй.
35
Інтерв’ю Голови ДАЗВ Віталія Петрука на ТВ “Ера”.
36
Порядок ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії визначено статею 12 Закону України “Про
дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від 11.01.2000 № 1370-XIV.
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Таблиця. Могильники радіоактивних відходів, які утворилися внаслідок військових програм колишнього СРСР.
Активність радіоактивних відходів
“Вакуленчук” (Житомирська область), ліквідоване
від 2,5 до 5,0*10^9 БК
“Цибулеве” (Кіровоградська область)
“Делятин”
(Івано-Франківська область)
“Феодосія”, “Багерове” (Автономна Республіка Крим), анексовано до
складу Російської Федерації.
“Донецький казенний завод хімічних виробів” (м.Донецьк)
Разом
Джерело: Голова ДАЗВ.
Імплементаційна угода між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про
перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР
в Україні ратифікована Законом України № 526-VIII від 17.06.2015 року. Угодою передбачено проект Трастового
фонду із захоронення радіоактивних джерел (ЗРД) з колишніх радянських військових об'єктів в Україні, що
знаходяться у спеціалізованих сховищах на території України.
Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з радіоактивними відходами, затвердженою
Законом України від 17.09.2008 № 516-VI, передбачено створення установок для переробки паспортизованих твердих
радіоактивних відходів у складі другої черги комплексу виробництв “Вектор”37 державного спеціалізованого
підприємства “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами” (ЦППРВ), в якому є сховища
першої та другої черги.
Відповідно до Стратегії поводження з радіоактивними відходами, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2009 р. N 990-р:
Таблиця. Тверді радіоактивні відходи (до 2009 року).
Місцезнаходження.

Обсяг, тис. куб. метрів

Атомні електростанції (Запорізька, Хмельницька,
Рівненська, Південно-Українська).
Об'єкт "Укриття"
Зона відчуження
Пункти захоронення відходів дезактивації
Чорнобильська АЕС
Сховища спецкомбінатів (Київський ДМСК, Львівський
ДМСК, Одеський ДМСК, Харківський ДМСК,
Дніпропетровський ДМСК)
Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/990-2009-%D1%80.

Відсоток загального обсягу
радіоактивних відходів в
Україні

33,17

1,2

600,00
1 913,00
171,00
2,5
5,0

22,0
70,2
6,3
0,1
0,2

Чорнобильська АЕС підійшла до фінального етапу введення в експлуатацію заводу з переробки рідких радіоактивних
відходів - отримано ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка підтверджує приведення об'єкту до
чинних будівельних норм та вимог38.
Таблиця. Рідкі радіоактивні відходи (до 2009 року).
Місцезнаходження.

Обсяг, тис. куб. метрів

Атомні електростанції (Запорізька, Хмельницька,
Рівненська, Південоо-Українська).
Об'єкт "Укриття"
Зона відчуження
Пункти захоронення відходів дезактивації
Чорнобильська АЕС
Сховища спецкомбінатів (Київський ДМСК, Львівський
ДМСК, Одеський ДМСК, Харківський ДМСК,
Дніпропетровський ДМСК)
Дослідницькі ядерні реактори
Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/990-2009-%D1%80.

Відсоток загального обсягу
радіоактивних відходів в
Україні
18,57

44,2

2,5
0
0
20
0, 62

6,0
0
0
47,6
1,5

0,37

0,9

37

Більше про комплекс з переробки твердих радіоактивних відходів: https://chnpp.gov.ua/ru/ua/decommissioningprojects/ongoing-projects/29-2010-09-13-07-24-49-ru439.
38
Джерело: https://chnpp.gov.ua/uk/news/4854-zavod-z-pererobki-ridkikh-rav-gotovij-do-ekspluatatsiji .
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Рідкі радіоактивні відходи поділяються на:
№
Категорія
1)
низькоактивні (НАВ)
2)
середньої активності (САВ)
3)
високоактивні (ВАВ)40
Джерело: Вікіпедія.

Питома активність (кюрі39 / літр)
10−5
від 10−5 до 1
вище від 1

Існують твердження, що проблеми радіоактивних відходів навіть не наближуються за рівнем до існуючих проблем
забруднень від викопних видів пального. Для прикладу, вугільна ТЕС вивільняє приблизно у 100 разів більше
радіації ніж АЕС на однаковий обсяг електроенергії. Було оцінено, що протягом лише 1982 року у США у результаті
спалювання вугілля у атмосферу було викинуто у 155 разів більше радіації ніж при аварії АЕС на Трі-Майл Айленді у
1979 (найтяжча ядерна аварія в історії США)41. При аварії АЕС на Трі-Майл Айленді повністю розплавилась активна
ядерного реактора, проте радіонукліди – уламки ділення у навколишнє середовище не потрапили завдяки захисній
оболонці (конфайнменту).
На Фукусимі у Японії були не складні викиди по ізотопному складу, в результаті яких 10 осіб отримали дозволену
аварійну дозу 20 бер, при дозволеній дозі для персоналу у 2 бери на рік. У Чорнобилі після вибуху реактора був
великий викид радіонуклідів. Через майданчик реактор пройшло близько 600 тис. осіб, які отримали дозу 20 бер.
Що стосується сховищ відпрацьованого палива, то неподалік відносно один одного розміщені два:
1) Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива - сховище Державного підприємства
"Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (ЄДРПОУ: 24584661)42, відокремленими
підрозділами якого є атомні електичні станції, для відпрацьованого ядерного палива працюючих АЕС
Мінпаливенерго України (за 17 км від сховища ЧАЕС, вартість будівництва сховища 37 млрд. грн. (1,3 млрд.
доларів США) 43. на 45 га землі, 3,7 млрд. грн. підуть на розвиток територій. Урядові контракти є інформацією для
службового користування, проте експерти повідомляють про цільовий кредит комерційних банків на 250 млн. доларів
США, який був виданий під гарантії американської державної Oversees Private Investment Corporation44. Вартість
капітальногого будівництва першої черги централізованого сховища – це 350 млн. доларів США. Економія
становити у середньому 100-200 млн. доларів США на рік, що сплачуються Російській Федерації, та можливості
створення у майбутньому замкнутого ядерного циклу на радіохімічному заводі). Буде запроваджено вертикальне
зберігання паливних збірок "Енергоатом" (після вилучення з реакторів відпрацьовані елементи поміщують до CВЯП,
щоб вони вичахли. Перед тим як потрапити до сховища відпрацьоване ядерне паливо витримується в спеціальному
басейні від двох до п'яти років, потім воно перевантажується в циліндричні контейнери вагою близько 84 тонн, до
кінця 2019 року буде встановлено 450 металобетонних контейнерів.
У майбутньому це відпрацьоване ядерне паливо, що на 95% складається з урану-238, після збагачення може знову
використовуватися в ядерних реакторах АЕС наступних поколінь45. Ізотоп урану-238 не ділиться, проте є сировиною
для отримання нового ізотопу, що ділиться: урану-238, який захоплюючи нейтрон, перетворюється в уран-239, що в
свою чергу перетворюється в плутоній-239, який є чудовим ядериним паливом.
Наприклад, у Російській Федерації на радіохімічних заводах з відпрацьованого палива, що на 95% складається з
урану-238, будуть отримувати МОКС-паливо: суміш оксидів плутонію та урану, що дозволило скоротити обсяг
використовуваних ядерних матеріалів. Процес промислового виділення плутонію-239 з опроміненого ядерного
палива називається пюрекс-процес (від англ. Plutonium-Uranium Recovery by EXtraction, PUREX - регенерація урана
та плутонія шляхом екстракції). На радіохімічних заводах з відпрацьованого ядерного палива отримують:
39

Кюрі́ (рос. кюри, англ. curie, нім. Curie-Einheit f, Curie n), Кі - одиниця радіоактивності, що дорівнює
радіоактивності речовини, в якій протягом 1 сек відбувається 3,7×1010 радіоактивних розпадів. Скорочено - Кі.
Одиниця визначена за розпадом 1 грама ізотопа Радію-226. Використовують кратну одиницю: мегакюрі (МКі)
1МКі=1Кі×106Кі. І часткові одиниці — мілікюрі (мКі) 1мКі=1Кі×10-3Кі, мікрокюрі (мкКі) 1мкКі=1Кі×10-6Кі,
нанокюрі (нКі) 1нКі=1Кі×10-9Кі. З 1985 року замість одиниці радіоактивності Кюрі у системі СІ використовується
одиниця вимірювання радіоактивності Бекерель. 1 Кі дорівнює 37 млрд БК. Джерело:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D1%96.
40
Джерело: https://www.ch20.org/ukr/nip3_ukr.pdf .
41
Джерело: Alex Gabbard. Coal Combustion: Nuclear Resource or Danger. Oak Ridge National Laboratory. Архів
оригіналу за 2013-06-25. Процитовано 2009-11-06.
42
Див. Розпорядження КМУ від 7 червня 2017 р. № 380-р “Про затвердження проекту “Будівництво централізованого
сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій”.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/380-2017-%D1%80.
http://energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/53155budvnitctvo_tcentralzovanogo_shovischa_vdpratcovanogo_yadernogo_paliva_rozpochalos.
Річна інвестиційна програма виробника електроенергії визначена Постановою НКРЕКП від 30.06.2015 р. № 1972.
43
Додатково: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-03-000021-c .
44
Дмитрий Марунич об атомных електростанциях Украины.
45
Див. http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/stroitelstvo/cssnf/media/53179atom_pod_kontrolem_kogda_v_ukraine_zarabotaet_tcentralizovannoe_hranilische_otrabotannogo_yadernogo_topliva.
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- порошок із суміші оксидів уранію та плутонію (PuO2*UO2), з якого знову виготовлять МОКС-паливо, ТВЕЛи з
МОКС-паливом можуть використовуватись у реакторах на швидких нейтронах (Білоярська АЕС у Свердловській
області Російської Федерації46).
- уран, який йде на збагачення природного урану ізотопом уран-235 (ізотоп Уран-235 становить 0,7% маси
природного урану - ділиться в реакторах ВВЯР, що використовуються насьогодні), де з нього знову отримають
паливо для електростанцій. Після збагачення природного урану частка ізотопу уран-235 зростає з 0,7% до 4-4,5%.
Повторне використання опроміненого ядерного палива, що на 95% складається з урану-238, називається замкненим
ядерним циклом, який є новою технологічною платформою для регенерації відпрацьованого ядерного палива.
Замкений паливний цикл дає можливість реалізувати потужності ядерних запасів на тисячі років. Розімкнений цикл
використовується, оскільки вартість переробки відпрацьованого ядерного палива є достатньо високою.
2) Сховище Державного агентства України з управління зоною відчуження (ЄДРПОУ: 37536183).
Таблиця. Державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, які знаходяться в
зоні відчуження
Активність
Ліцензія47.
радіоактивних
відходів
ДСП “Центральне підприємство
5,43*10^15 Комплекс виробництв “Вектор”.
з поводження з радіоактивними
відходами” (ЄДРПОУ:
37197102, 07270, Київська обл.,
Іванківський район, місто
Чорнобиль, вулияця Кірова,
будинок 52).
ДСП “ЧАЕС” (ЄДРПОУ:
5,29*10^14 Ліцензія Держатомрегулювання (ДІЯРУ) № E0 001002 (дата
14310862, м. Чорнобиль,
видачі: 20.02.2013 р., строк дії: 20.02.2018 р.).
Київська область,
Вид діяльності згідно з виданою ліцензією: будівництво та
https://chnpp.gov.ua ).48
введення в експлуатацію ядерної установки (сховище
відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2).
Місце провадження діяльності: зона відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення відповідно до Постанови КМУ від
25 жовтня 1999 р. № 1963.
Технологічний комплекс у складі проекту ISF-2 UKR/2102425).
Разом:
5,96*10^15
Джерело: ДАЗВ.
Таблиця.
Назва
Майданчик Сховища
відпрацьованого
ядерного палива – 1
(CВЯП-1) ЧАЕС
Майданчик Сховища
відпрацьованого
ядерного палива – 2
(CВЯП-249) ДСП
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Збудоване

1986
2018, зг. наказу
ДСП
“Чорнобильська
АЕС” від

придатне
до

2025

2118

Сховище мокрого типу (басейн з водою, в який завантажували
збірки з відпрацьованим паливом енергоблоків ЧАЕС).
Після аварійної зупинки на ЧАЕС 1986 року ресурс палива не
був вичерпаний.
Зберігання мокрого типу найбільш уживане в Російській
Федерації. Проте у воді відбувається корозія металу.
Сховище сухого контейнерного типу, що планувалось з 2000-го
року (у масивних ЗБК відпрацьоване паливо зберігатиметься
100 років за технологією сухого зберігання).
Замовник: Державне агентство України з управління зоною

Джерело: http://www.rosatominternational.com/news/2016/11/29-11-1 .
Порядок ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії визначено статею 12 Закону України від
11.01.2000 № 1370-XIV “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.
48
Див. Постанову Кабінету Міністрів України № 399 від 25 квітня 2001 р. “Про утворення державного
спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС"”.
49
Див. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 269-р “Про затвердження проекту
"Чорнобильська АЕС. Проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)". Проект будівництва у зоні
відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення проміжного сховища N 2 відпрацьованого ядерного
палива "Чорнобильська АЕС. Проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)", розроблений
консорціумом у складі FRAMATOME (Франція), CAMPENON BERNARD SGE/BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
(Франція) та рекомендований до затвердження Центральною службою Укрінвестекспертизи. Технікоекономічні показники:
потужність сховища - зберігання 21356 відпрацьованих тепловиділяючих збірок
(ВТВЗ), 2000 відпрацьованих додаткових поглиначів (ВДП) і 23 356 подовжуючих стрижнів; річна продуктивність 47
47

Назва
“ЧАЕС” (ЄДРПОУ:
14310862).

Збудоване
07.12.2012 р. №
946 “Про
затвердження
проекту
завершення
будівництва
сухого СВЯП-2
на майданчику
ДСП “ЧАЕС”

придатне
до

відчуження (ЄДРПОУ: 37536183).
Ліцензування сховищ: Державна інспекція ядерного
регулювання України (ДІЯР).
Відповідно до результатів міжнародного тендера ЄБРР, замість
Двостінні екрановані
компанії FRAMATOME50 (Франція), що була відсторонена. 1
пенали:
Довжина: 4 444 м.,
квітня 2007 року між ЧАЕС та консорціумом
Діаметр: 1876 мм.
FRAMATOMЕ/AREVA51 була укладена «Угода про розірвання
контракту», на підставі якої 23 квітня 2007 року об’єкт
незавершеного будівництва – СВЯП-2 був переданий у його
поточному стані ЧАЕС52.
Підрядником стала будівельна компанія Holtec Intl. (США) 53.
17 вересня 2007 року підписано «Контракт на завершення
сухого СВЯП на майданчику Чорнобильської АЕС (угода №
ChNPP/C-2/10/062 між ЧАЕС та «Holtec International»)».
Джерело: ДАЗВ. http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=385101.

Джерело: технічний візит та інспекція МАГАТЕ на ДСП “Чорнобильська АЕС”.
Дві головні складові “СВЯП-2” ДСП “ЧАЕС”:
1) установка з підготовки відпрацьованого палива до зберігання,
2) зона зберігання відпрацьованого палива.
На додаток до проекту “СВЯП-2” ДСП “ЧАЕС”, понад 40 країн Світу є донорами при реалізації проекту
Чорнобильського фонду "Укриття" (новий безпечний конфайнмент54 (арка) об’єкта “Укриття” – колишнього 4-го
реактора ЧАЕС), що адмініструється Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). У 2017-му році
проводились роботи по завершенню будівництва та введення в експлуатацію нового безпечного конфаймента (НБК).
На 2018-й рік пріоритетами є введення в експлуатацію “СВЯП-2” ДСП “ЧАЕС” та НБК (арка) – ангар (конструкція),
який почав будуватись 2012-го року.

2500 одиниць ВТВЗ чи ВДП;
вартість будівництва "під ключ" станом на 1 березня 2001 р. згідно з контрактом від
7 липня 1999 р. N ChNPP/C-2/2/033, укладеним між НАЕК "Енергоатом" та консорціумом у складі FRAMATOME
(Франція), - 54 409 011 євро і 18 510 600 доларів США”.
50
http://www.framatome.com/EN.
51
http://www.sa.areva.com.
52
Джерело: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=98429 .
53
ТОВ “Холтек Україна” (ЄДРПОУ: 35265746), заснована компанією “Холтек Інтернешенл” (штат Нью Джерсі,
США).
54
“Конфайнмент - захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із
зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо, поводження з
радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення цього
енергоблока на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля” (відповілно
до статті 1 Закону України від 11 грудня 1998 року № 309-XIV “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно
безпечну систему”. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/309-14 ).
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Відповідно до даних Вікіпедії

Відповідно до даних
Держатомрегулювання та ДАЗВ
36 200
257
110
164

Вага, тонн
29 000
Ширина, м
257
висота м
108
довжиною м
150
Кількість працівників, чол.
3 000
Час експлуатації, років.
100
Вартість проекту, млрд. євро (під
2,15
адмініструванням ЄБРР)
Додатоково: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=385100 .

100
1,50

Відповідно до даних ДАЗВ, експлуатація арки (НБК) буде коштувати 240 млн. грн. на рік.
Фактичні видатки ДАЗВ (КБК: 2408000).
Рік

Загальний фонд, виконано

Среціальний фонд, виконано

Разом

2014

413 356 894

510 370 912

923 727 807

2015

1 580 616 808

265 015 304

1 845 632 113

2016

1 881 100 985

240 694 446

2 121 795 431

2017
2 192 053 868
Джерело: www.treasury.gov.ua.

436 836 620

2 628 890 488

КБК
2408000
2408010

2408040

ПОКАЗНИКИ
Державне агентство України з
управління зоною відчуження
Керівництво та управління
діяльністю у зоні відчуження
Внески України до
Чорнобильського фонду
"Укриття" та до рахунку ядерної
безпеки ЄБРР55

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

Виконано
за січеньгрудень 2017

923 727 807

1 845 632 113

2 121 795 431

2 628 890 488

5 566 918

5 408 342

5 968 090

8 441 261

50 054 806

601 168 415

748 219 096

1 186 379 743

55

Див. Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та
розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та
Чорнобильською атомною електростанцією була ратифікована Законом України № 147/97-ВР від 18.03.1997 року
(зміни до Угоди див. в Угоді ( 985_030 ) від 31.07.2012 року, дата підписання: 12.11.1996 р., дата ратифікації
Україною: 18.03.97 р., дата набрання чинності для України: 14.04.97 р).
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КБК

ПОКАЗНИКИ
Радіологічний захист населення
та екологічне оздоровлення
території, що зазнала
2408070 радіоактивного забруднення
Наукове забезпечення робіт та
інформаційні системи щодо
ліквідації наслідків
2408080 Чорнобильської катастрофи
Виконання робіт у сфері
поводження з радіоактивними
відходами неядерного циклу,
будівництво пускового
комплексу "Вектор" та
2408090 експлуатація його об'єктів
Підтримка екологічно безпечного
стану у зонах відчуження і
безумовного (обов'язкового)
2408110 відселення
Підтримка у безпечному стані
енергоблоків та об'єкта
"Укриття" та заходи щодо
підготовки до зняття з
експлуатації Чорнобильської
2408120 АЕС
Реалізація державних
інвестиційних проектів закриття
сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС»
та консервація сховища №29
2408800 ПЗРВ «Буряківка»
Джерело: www.treasury.gov.ua.

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

Виконано
за січеньгрудень 2017

1 368 637

8 194 165

2 128 887

2 839 380

2 971 033

3 180 751

3 588 903

4 615 259

50 501 206

67 187 108

56 040 736

75 847 399

181 668 024

242 283 786

301 593 612

359 169 379

631 597 182

918 209 546

995 908 839

991 598 067

8 347 268

Із таблиці, сформованої за програмною класифікацією видатків, зрозуміло, що найбільшими стали видатки
Державного агентства з управління зоною відчуження, пов’язані із:
1) внеском України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР (КПКВК 2408040) на
суму 1 186 379 743 грн. (33,62% видатків ДАЗВ у 2017-му році),
2) підтримкою у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" (КБК 2408120) та заходи щодо підготовки до
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС на суму 991 598 067 грн. (28,10% видатків ДАЗВ у 2017-му році),
3) підтримкою екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (КПКВК
2408110) на суму 359 169 379 грн. (10,18% видатків ДАЗВ у 2017-му році),
4) виконанням робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового
комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів (КПКВК 2408090) на суму 75 847 399 грн. (2,15% видатків ДАЗВ у
2017-му році).
За бюджетною програмою по КПКВК 2408040 “Внески України до Чорнобильського фонду “Укриття” та до
рахунку ядерної безпеки ЄБРР” Державним агентством України з управління зоною відчуження, як
відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 1 186,3 млн. грн., у тому числі за
загальним фондом – 886,9 млн. грн. та за спеціальним – 299,4 млн. гривень. За рахунок використаних коштів
сплачено внесок України до Чорнобильського фонду “Укриття” на реалізацію програми SIP в т.ч. курсову
різницю минулих років”.
Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку
як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською
атомною електростанцією була ратифікована Законом України № 147/97-ВР від 18.03.1997 року (зміни до Угоди див.
в Угоді ( 985_030 ) від 31.07.2012 року, дата підписання: 12.11.1996 р., дата ратифікації Україною: 18.03.97 р., дата
набрання чинності для України: 14.04.97 р)56.
В Угоді про грант Україна як Держава місцезнаходження Об'єкта гарантувала, “що Чорнобильську атомну
електростанцію буде поступово закрито до 2000 року згідно з Меморандумом про взаєморозуміння”57. Рішення про
56

Див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996_729 .
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн "Великої сімки" та Комісією
Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС був підписаний і набув чинності 20.12.1995 року
(див. http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16751775/zvit_9-4_2017.pdf?subportal=main ).
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57

дострокове закриття Чорнобильської АЕС було трагічним для жителів Славутича58, міста обласного значення у
Київській області з населенням 25 тис. осіб, закладеного 1986 року для евакуйованих після Чорнобильської
катастрофи з теперішньої зони відчуження працівників ЧАЕС.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408120 “Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта
“Укриття” та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС” Державним агентством
України з управління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано
кошти у сумі 991,6 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 893,8 млн. гривень.
Протягом року за рахунок використаних коштів забезпечено на належному рівні безпеку блоків № 1,2,3 ДСП
"Чорнобильська АЕС", сховища відпрацьованого ядерного палива № 1, фізичний захист ядерних матеріалів, що
знаходяться на промисловому майданчику ЧАЕС, і дотримано гарантії МАГАТЕ з їх зберігання; виведено з
експлуатації 712 систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС; передано до ДСП ЦППРВ на захоронення 7
тис.куб.м твердих радіоактивних відходів.
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА З
УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ.
Публічний модуль аналітики Bi.Prozorro (bi.prozorro.org) у розділі “Етап планування” надає картку організатора
торгів для Державного агентство з управління зоною відчуження України як головного органу, включивши до цієї
картки таких організаторів торгів:
Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильський спецкомбінат” з планами закупівель на суму 191,02 млн.
грн. у 2016-2018-му роках,
Державне спеціалізоване підприємство “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами” з
Конвенцію про ядерну безпеку , підписану від імені України 20 вересня 1994 року у м. Відні (Австрія) було
ратифіковано Законом України від 17.12.1997 № 736/97-ВР.
Постановою Верховної Ради України від 05.05.1993 № 3182-XII було підтверджено участь України у Конвенції про
фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок від 26.10.1979 року (Міжнародний документ МАГАТЕ,
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_024), в якій міститься класифікація ядерного матеріалу (плутоній _a (за
винятком плутонію з концентрацією ізотопів понад 80% по плутонію 238), Уран-235, Уран-233, опромінене паливо
(збіднений або природний уран, торій або слабозбагачене паливо (з вмістом ізотопів, що діляться, менше 10%))).
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 30.12.1986 № 3339-XI було ратифіковано:
1) Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію, підписану від імені Української РСР у Відні 26
вересня 1986 року (Міжнародний документ МАГАТЕ, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_026),
2) Конвенцію про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації, підписану від імені Української
РСР у Відні 26 вересня 1986 року, депоновану 26 січня 1987 року, що набула чинності на території України 26
лютого 1987 року (Міжнародний документ МАГАТЕ, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_027 ).
58
Див. http://e-slavutich.gov.ua/about_city/SitePages/History.aspx.
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планами закупівель на суму 22,98 млн. грн. у 2016-2018-му роках,
Державне спеціалізоване підприємство з упроавління капітальним будівництвом зони відчуження з планами
закупівель на суму 807,00 млн. грн. у 2016-2018-му роках,
ДНЦЗКСТК з планами закупівель на суму 0,008 млн. грн. у 2016-2018-му роках,
Державне спеціалізоване підприємство “Північна Пуща” з планами закупівель на суму 165,62 млн. грн. у 2016-2018му роках.
Державне підприємство “Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною
відчуження” з планами закупівель на суму 17,12 млн. грн. у 2016-2018-му роках.
Державне агентство з управління зоною відчуження України - центральний орган виконавчої влади в якості
розпорядника коштів – замовника товарів, робіт та послуг ввів до центральної бази даних публічних
закупівель PROZORRO лише вісім закупівель, одна з яких була скасована, а інші проведені:
1) 37,5% - послуги у сфері НДДКР та пов’язані консультаційні послуги (73000000-2),
2) 25,0% - офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного
забезпечення (30000000-9),
3) 12,5% - послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги
мережі Інтернет і послуги з підтримки (72000000-5),
4) 12,5% - адміністративні, оборонні послуги та послуги у сфері соціального захисту (75000000-6),
5) 12,5% - послуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги (85000000-9).
Науковий комітет з дії атомної радіації Організації об’єднаних націй (НКДАР ООН / UNSCEAR) вважає59, що
головне значення в опроміненні людей мають тільки 20 радіоізотопів 14 хімічних елементів, з переліку яких тільки 8
радіонуклідів, вклад кожного з яких в ефективну еквівалентну дозу перевищує 1%60. До них відносяться:
№ Радіонуклід
Елемент
Період напіврозпаду (тривалість Активність
у викиді
життя радіонуклідів)61.
1
водень-3 (H-3)
12,32 років, розпадається на гелій3 в результаті β− розпаду.
2
радіовуглець-14 (С5568 ± 30 (5,70 (3) ×103 років)
14)
років, розпадається на 14N.
3
цезій-137 (Сs-137).
летючий.
30,1671 роки, розпадається на
̴ 85
137Ba.
4
стронцій-90 (Sr-90)
з проміжною летючістю.
29,12 років.
̴ 10
5
цирконій-95 (Zr-95)
тугоплавкий, у т.ч. частки
64 доби.
84
палива.
6
рутеній-103 (Ru-103) з проміжною летючістю.
39,3 діб.
>168
7
йод-131 (I-131)
летючий.
8,04 діб.
̴ 1760
8
церій-144 (Сe-144).
тугоплавкий, у т.ч. частки
284 доби.
̴ 50
палива.
Джерело: http://www.unscear.org/docs/reports/2008/12-55525_Report_2008_Annex_D_RUSSIAN.pdf.
Кількісне накопичення та якісний склад конкретних радіонуклідів в активній зоні реактора залежить від тривалості
його роботи, ступеня збагачення ядерного палива та часу витримки реактора після його зупинки. Вихід продуктів
поділу з активної зони за її перегріву або розплавлення визначається ступенем їх леткості. Так, інертні гази криптон
(Kr) і ксенон (Xe), які киплять при температурі, нижчій від 0оС, повністю випаровуються з палива. Значною мірою
можуть виділятись із палива йод (І2), цезій (Сs) і телур (Te), що мають температуру плавлення, відповідно: 184, 669,
990оС. Такі хімічні елементи, як молібден (Мо), цирконій (Zr), церій (Ce) і плутоній (Pu), температура кипіння яких,
відпиовідно: 4612, 4377, 3426, 3232 оС, міцніше зв’язані з паливом (паливні нукліди) і можуть надходити в
навколишнє середовище у вигляді тонко дисперсного пилу (паливних частинок)”.
Усього в Світі працює близько 450 реакторних установок. Реактори на теплових нейтронах62 діляться на:
1. реактори з легководяним уповільнювачем (LWR (the Light-water reactors))63:
1.1. легководяний теплоносій, прямий цикл (водно-киплячі реактори - BWR (the Boiling water reactors) – реактори на
Фукусима-1 в Японії),
59
Див. Последствия облучения для здоровья человека в результате Чернобыльской аварии
(http://www.unscear.org/docs/reports/2008/12-55525_Report_2008_Annex_D_RUSSIAN.pdf ).
60
Література: Медицина надзвичайних ситуацій. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV
рівня акредитації / В.В. Чаплик, П.В. Олійник, С.Т. Омельчук. Вінниця. Нова книга, 2012. УДК 614.88 (075.8). ISBN
978-966-382-402-4.
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Для розрахунку повного розпаду радіонуклідів потрібно період напіврозпаду приблизно помножити на 10.
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Джерело: http://energetika.in.ua/ua/books/book-4/part-1/section-2/2-4/2-4-1 .
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ВВЕР використовують природний уран. При збагаченні природного урану частка ізотопу уран-235 зростає з 0,7%
до 4-4,5%.
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1.2. легководяний теплоносій, двоконтурний (PWR (Pressurized water reactors) – водноопресовані або водно-водяні
енергетичні реактори (ВВЕР), Побудовано реакторів: 70. Блоки АЕС: Україна (15, у т.ч. 6 ВВЕР-1000/320 на
Запорізькій АЕС, 2 ВВЕР-1000/320 на Хмельницькій АЕС, 2 ВВЕР-440/213 та 2 ВВЕР-1000 на Рівненській АЕС, 3
ВВЕР-1000 на Південно-Українській АЕС), Росія (19), Болгарія (6), Чехія (6), Китай (2), Угорщина (4), Словаччина
(6)).
1.3. важководяний теплоносій (СANDU- PHW (Pressurized heavy water)).
2. реактори з важководяним уповільнювачем (HWR - Heavy Water Reactors):
2.1. природний уран (СANDU- BLW), близько 10% від усіх реакторних установок.
2.2. легководяний теплоносій:
2.2.1. природний уран (СANDU- BLW),
2.2.1. збагачене паливо (SGHWR - Steam-Generating Heavy Water Reactors).
3. реактори з графітовим уповільнювачем (реактори водно-графітові).
3.1. CO2 теплоносій,
3.1.1. природний уран (Magnox),
3.1.2. збагачене паливо (AGR).
3.2. гелієвий теплоносій,
3.2.1. високозбагачене паливо (HTGR),
3.3. легководяний теплоносій:
3.3.1. низькозбагачене паливо (РБМК - реактор великої потужності канальний64, серія реакторів включає три
покоління - cтаном на 2011 рік в Російській Федерації експлуатувалось 11 енергоблоків із РБМК на трьох АЕС:
Ленінградській, Курській, Смоленській. Відповідно до зобов'язань перед Євросоюзом Литви було зупинено два
енергоблоки на Ігналінської АЕС. Так саме з політичних причин було зупинено три енергоблоки (№ 1-3) на
Чорнобильській АЕС, а ще один блок (№ 4) ЧАЕС був зруйнований в результаті аварії 26 квітня 1986).
Крім реакторів на теплових нейтронах існують реактори на швидких нейтронах (БН), так звані “реакторирозмножники” (breeder reactors), в яких використовується натрій в якості теплоносія.65 БН - ядерний реактор, в
активній зоні якого немає уповільнювачів нейтронів та спектр нейтронів є близьким до енергії нейтронів ділення
(~105 еВ).
У Китаї будується близько 50 нових енергоблоків.
“Енергоатом” надає наступну класифікацію типів реакторних установок:
1) за енергетичним спектром нейтронів:
- на теплових нейтронах (0-0,25 еВ),
- на проміжних нейтронах (кіло еВ),
- на швидких нейтронах (мега еВ);
2) за видом уповільнювача:
- легководні,
- важководні (дорогий дейтерій),
- графітові (вуглецеві),
- без уповільнювача (швидкі реактори);
3) за видом теплоносія:
- легководні,
- важководні,
- газові,
- металеві (солеметалеві (“швидкі нейтрони”),
4) за структурою активної зони:
- гомогенні (перемішене паливо з теплоносієм - дослідницькі),
- гетерогенні;
5) за конструкцією вміщуючої судини:
- корпусні (ВВЕР),
- канальні (РВМК - багато маленьких реакторів);
6) за тиском вміщуючої судини:
- басейнові – звичайний атмосферний тиск,
- під тиском;
6) за типом паливного циклу:
- уран-плутонієві (уран-235, збагачений природний уран (4-4,5%), плутоній-239),
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Література: Абрамов М. А., Авдеев В. И., Адамов Е. О. и др. Под общей редакцией Черкашова Ю. М. Канальный
ядерный энергетический реактор РБМК. — М.: ГУП НИКИЭТ, 2006. 632 с.
65
Література: Багдасаров Ю. Е., Сараев О. М., Ошканов Н. Н. Реактор БН-600: Энергоблок № 3 Белоярской атомной
станции. — Обнинск: ФЭИ, 1992. — 40 с.
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- уран-торієві (торій-232 – за рахунок теплових нейтронів напрацьовується уран-233);
7) за агрегатним станом палива:
- металевий уран – дослідницькі реактори,
- керамічне паливо – комерційні реактори,
- розплав – дослідницькі реактори;
8) за агрегатним станом теплоносія:
- однофазні – немає кипіння теплоносія,
- двофазні.

ВИСНОВОК: коштів Державного бюджету України, розпорядником яких є Державне агентство з управління
зоною відчуження, не достатньо для покриття видатків, пов’язаних з добудовою та введенням в експлуатацію
арки НБК та “СВЯП-2”. Проте внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної
безпеки ЄБРР у 2017-му році по КБК 2408040 були профінансовані на 100%, що становило 33,62% видатків
цього органу виконавчої влади.
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Розділ 3.4. Видатки та діяльність організацій та установ Державної екологічної інспекції
України, її публічні закупівлі.
ЄДРПОУ: 37508533.
Адреса: 01042, м. Київ, Новопечерський пров. 3, корпус 2, тел./ факс +38(044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua.
Частиною другою статті 17 Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої
влади” також визначено, що “у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають
контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх
посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади
утворюється як інспекція”. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 року № 275 визначив,
що “Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і
який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів”.
Повноваження Держекоінспекції визначені Постановою КМУ від 19 квітня 2017 р. № 275 “Про затвердження
Положення про Державну екологічну інспекцію України”, відповідно до якого “Держекоінспекція є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів”.
Головні нормативно-правові акти для діяльності Держекоінспекції включають:
1) Закон України від 5 квітня 2007 року № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”, абзацом 1 статті 1 було визначено, що “державний нагляд (контроль) - діяльність
уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого
самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом,
щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення
інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для
населення, навколишнього природного середовища”.
2) Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII “Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони”. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014 , Глава 6 (“Навколишнє середовище”) Розділу V,
статті 360-366.
3) Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року № 995 “Про утворення територіальних органів
Державної екологічної інспекції”.
4) Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 “Про затвердження переліку видів діяльності та
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”.
5) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 1850-р “Про забезпечення здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
6) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 616-р “Про схвалення Концепції реформування
системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища”.
7) наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 11 серпня 2017 року № 312 “Про затвердження
положення про територіальні органи Держекоінспекції”.
8) наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 11.08.2017 р. № 312 “Про затвердження положень про
територіальні органи Держекоінспекції”.
9) наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.08.2017 № 312 “Про затвердження положень про
територіальні органи Держекоінспекції” (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1080-17#n17). Положення
про морські екологічні інспекції.
Фактичні видатки Державної екологічної інспекції України (КБК: 2405000).
Загальний фонд,
Спеціальний фонд,
виконано
виконано
Разом
(КБК: 2405000)
Рік
(КБК: 2405000)
(КБК: 2405000)

Разом (КБК:
2401000) % від
КБК 2400000)

2014

92 484 071

5 608 452

98 092 523

2,74%

2015

125 328 360

428 546

125 756 906

2,26%

2016

148 522 634

456 695

148 979 328

2,31%

2017
241 541 801
Джерело: www.treasury.gov.ua.

1 092 762

242 634 563

3,24%
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Таблиця. Державна екологічна інспекція України.

Код
бюджетної
класифікації
2405000
2405010

2405020

ПОКАЗНИКИ
Державна екологічна інспекція України
Керівництво та управління у сфері
екологічного контролю
Зміцнення матеріально-технічної бази і
методологічне забезпечення Державної
екологічної інспекції України та її
територіальних органів

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

Виконано
за січеньгрудень

98 092 523

125 756 906

148 979 328

242 634 563

92 606 463

125 756 906

148 979 328

242 634 563

5 486 060

814 826

Джерело: www.treasury.gov.ua.
Із таблиці, сформованої за програмною класифікацією видатків, зрозуміло, що найбільшими стали видатки, пов’язані
із:
1) керівництвом та управлінням у сфері екологічного контролю (КБК 2405010),
2) зміцненням матеріально-технічної бази і методологічним забезпеченням Держекоінспекції та її територіальних
органів (КБК 2405020).
Відповідно звіту, оприлюдненого не веб-сторінці Мінприроди, “за бюджетною програмою по КПКВК 2405010
“Керівництво та управління у сфері екологічного контролю» Державною екологічною інспекцією України, як
відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 242,7 млн. грн., у тому числі за
загальним фондом – 241,5 млн. гривень. Протягом року проведено 32 195 інспекційних перевірок, стягнуто
штрафів на суму 5 360,2 тис. грн., стягнуто коштів на суму 61 951,3 тис. грн. за пред’явленими претензіями та
позовами за екологічні збитки, проведено радіологічний контроль 220 062,4 тис. тонн вантажу та екологічний
контроль 16 486,7 тис. тонн вантажу в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності
внутрішніх митниць, отримано та опрацьовано 19 791 шт. кореспонденції (доручень, листів)”.
Пунктом 4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 19 квітня 2017 року № 275 визначено, що “Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань: “3)
проводить перевірки (у тому числі документальні) із застосуванням інструментально-лабораторного контролю,
складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням
вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції, надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення
виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням і здійснює лабораторні вимірювання
(випробування)…”.
Пунктом 6 Положення про Державну екологічну інспекцію України також визначено, що “Держекоінспекція для
виконання покладених на неї завдань має право:
“10) проводити перевірку стану організації та здійснення виробничого контролю за дотриманням суб’єктами
господарювання нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, за здійсненням інструментальнолабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин із стаціонарних і пересувних джерел та
ефективності роботи газоочисних установок, за дотриманням установлених нормативів гранично допустимого скидання
забруднюючих речовин, за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за
якістю води об’єктів у контрольних створах і перевірку дотримання правил визначення якості вод;…”.
Відповідно до п. 12 Положення про Державну екологічну інспекцію України, Голова Держекоінспекції…
“5) звітує перед Міністром екології та природних ресурсів про виконання планів роботи Держекоінспекції та
покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок
діяльності Держекоінспекції, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб,
винних у допущених порушеннях;…”.
Відповідно до п. 12 Положення про Державну екологічну інспекцію України, “перший заступник та заступник Голови
Держекоінспекції за посадою є відповідно першим заступником та заступником Головного державного інспектора
України з охорони навколишнього природного середовища.
Керівники структурних підрозділів Держекоінспекції та їх заступники, які безпосередньо проводять перевірки,
обстеження та здійснюють інші контрольно-наглядові заходи, за посадою є старшими державними інспекторами
України з охорони навколишнього природного середовища, головні спеціалісти, які безпосередньо проводять
перевірки, обстеження та здійснюють інші контрольно-наглядові заходи, за посадою є державними інспекторами
України з охорони навколишнього природного середовища.
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Державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства мають
право носіння форми встановленого зразка, вогнепальної зброї”.
Як можна побачити у таблиці зі статистикою щодо суб’єктів господарювання в Україні, на території України було
зареєстровано 1 865 530 суб’єкти господарювання. Відповідно до Презентації Концепції реформування системи
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, проведеної Міністром
екології та природних ресурсів України, у той час 2017-го року чисельність Держекоінспекції не перевищувала 1948
працівників (у т.ч. 851 екологічних інспекторів, які працюють у полі та в лісі, та 675 екологічний інспектор, який
працює на пунктах екологічного контролю на митниці).
432 686 суб’єктів господарювання підпадають під щорічний екологічний контроль, тобто 23,2% від загальної
кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання. Швидше за все, 432 686 суб’єктів господарювання - це ті, що
проводять діяльність, визначену Постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 “Про
затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”. Для перевірки
такої кількості суб’єктів господарювання мінімальна кількість інспекторів Держеконіспекції повинна становити 7754
інспекторів, тобто 55,8 перевірок на одного інспектора на рік, або 4,65 перевірки на місяць.
Якщо на кожному суб’єкті господарювання, що підпадає під інспекційний контроль, у 2017-му році було проведено
по одній перевірці, то перевірками були охоплені 7,44% суб’єктів господарювання, підпадають під щорічний
екологічний контроль.
Водночас, на одного працівника Держекоінспекції у 2017-му році припадало 216 перевірок на рік, або 18 перевірок на
місяць. По факту було проведено 16 перевірок на рік, або 1,3 перевірки на місяць. Показники кількості перевірок на
одного інспектора є ще більшими. Під час Презентації було названо 7 перевірок на місяць в якості максимального
навантаження.
Таблиця. Статистика щодо суб’єктів господарювання в Україні.
2016

Усього
підприємництв
о
- кіль-ть
суб'єктів
господарювання
Вінницька
область
Волинська
область
Дніпропетровська
область
Донецька
область
Житомирська
область
Закарпатська
область
Запорізька
область
ІваноФранківська
область
Київська
область
Кіровоградська
область

2016

2016

2016

частка малого і
середнього
підприємництва, %

2016

у т.ч.
ФОП
суб'єкти
господарювання.

у т.ч.
ЮО суб'єкти
господарювання.

у т.ч.
ФОП суб'єкти
господарювання.

у т.ч.
ЮО
суб'єкти
господа
рюванн
я.

75 005

89%

11%

66 754

8 251

47 063

89%

11%

41 886

151 425

83%

17%

63 694

84%

54 201

у т.ч.
середні

у
т.ч.
велик
і

8 154

479

12

98,8%

61,0%

5 177

4 734

302

5

91,4%

56,7%

125 683

25 742

24 325

1 212

47

94,5%

40,6%

16%

53 503

10 191

9 893

558

32

97,1%

31,4%

89%

11%

48 239

5 962

5 545

380

5

93,0%

57,5%

56 328

91%

9%

51 259

5 070

4 800

256

2

94,7%

64,7%

87 119

85%

15%

74 051

13 068

12 877

578

19

98,5%

46,6%

50 647

86%

14%

43 556

7 091

6 587

289

7

92,9%

64,6%

97 923

82%

18%

80 297

17 626

16 860

936

34

95,7%

45,0%

38,3
%
23,5
%

38 849

82%

18%

31 856

6 993

6 859

344

2

98,1%

60,7%

45,7
%

у т.ч.
малі

Кількість
суб'єктів,
%
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реа
лізова
ної
про
дук
ції,
%
37,9
%
23,0
%
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праців
-ники,
%
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20,0
%
11,5
%
34,6
%
46,3
%
24,7
%

2016

Усього
підприємництв
о
- кіль-ть
суб'єктів
господарювання
Луганська
область
Львівська
область
Миколаївська
область
Одеська
область
Полтавська
область
Рівненська
область
Сумська
область
Тернопільська
область
Харківська
область
Херсонська
область
Хмельницька
область
Черкаська
область
Чернівецька
область
Чернігівська
область
м.Київ
м.
Севастополь
Автономна
Республіка
Крим

2016

2016

2016

частка малого і
середнього
підприємництва, %

2016

у т.ч.
ФОП
суб'єкти
господарювання.

у т.ч.
ЮО суб'єкти
господарювання.

у т.ч.
ФОП суб'єкти
господарювання.

у т.ч.
ЮО
суб'єкти
господа
рюванн
я.

21 589

84%

16%

18 135

3 454

114 674

86%

14%

98 620

55 256

82%

18%

125 943

83%

61 289

у т.ч.
середні

у
т.ч.
велик
і

3303

217

6

95,6%

32,1%

16 054

14 749

820

17

91,9%

56,1%

45 310

9 946

9 706

337

8

97,6%

57,9%

17%

104 533

21 410

20 191

800

13

94,3%

60,4%

85%

15%

52 096

9 193

8 429

545

15

91,7%

44,0%

40 006

88%

12%

35 205

4 801

4 409

285

3

91,8%

61,7%

41 569

87%

13%

36 165

5 404

4 916

365

6

91,0%

53,0%

30,5
%
33,8
%
21,5
%
40,7
%
34,0
%

40 365

90%

10%

36 329

4 037

4 017

231

1

99,5%

65,6%

44,3
0%

158 460

87%

13%

137 860

20 600

19 328

1 096

11

93,8%

56,7%

47 411

85%

15%

40 299

7 112

6 882

287

2

96,8%

66,1%

58 973

89%

11%

52 486

6 487

5 865

357

6

90,4%

62,9%

53 325

85%

15%

45 326

7 999

7 605

436

9

95,1%

55,9%

44 884

92%

8%

41 293

3 591

3345

154

1

93,2%

73,8%

39 523

87%

13%

34 385

5 137

4 886

346

4

95,1%

56,4%

240 009

68%

32%

163 206

76 803

72 889

3 222

116

94,9%

32,0%

84%

16%

1 567045

298 485

291154

14
832

383

99,2%

Усього:
1865 530
Джерело: www.ukrstat.gov.ua.
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%
26,5
%
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%
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47,7%

Також п.103 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо Концепції реформування
системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища Плану пріоритетних
дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р,
передбачає “забезпечення виконання новоствореним органом завдань з реалізації державної політики із
здійснення державного нагляду (контролю) щодо дотримання природоохоронного законодавства, усунення
дублювання функцій державного нагляду (контролю) у зазначеній сфері” (відповідальне за виконання:
Мінприроди, строк: у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року”,
індикатор виконання: прийнято акт Кабінету Міністрів України,
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39,0
%
48,3
%
40,6
%
31,6
%
58,4
%
31,1
%
18,0
%

24,6
%

очікуваний результат: “створення прозорої та ефективної структури державного природоохоронного контролю та
моніторингу стану навколишнього природного середовища, створення єдиного інтегрованого державного органу
природоохоронного нагляду (контролю) і моніторингу - Державної природоохоронної служби”).
Варто зазначити, що в розумінні визначення, наданого частиною другою статті 17 Закону України від 17 березня 2011
року № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої влади”, на виконання якого видано Постанову Кабінету Міністрів
України № 442, Служба – це орган, який переважно надаватиме адміністративні послуги, а не здійснюватиме
інспекційний контроль (нагляд).
Пояснення причин створення природоохоронної служби, яка відповідно до назви буде переважно надавати
адміністративні послуги, замість інспекції, яка відповідно до назви переважно здійснює нагляд (контроль), можна
знайти у Презентації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища, проведеної Міністром екології та природних ресурсів України, під час якої
зазначалось, що Мінприроди планує перейти “від карального органу до служби моніторингу запобігання
негативного впливу на довкілля”.
У Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020-го року, затвердженому розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р, передбачено ціль 2 Ефективне врядування:
Пріоритетні
Короткий опис
Взаємозв’язок з
дії
міжнародними
зобов’язанням
8) належне
зобов’язання відповідно до
створення єдиного інтегрованого органу природоохоронного
екологічне
нагляду, перехід від неефективного надмірного
Угоди про асоціацію.
врядування
природоохоронного контролю до запобігання правопорушенням і
моніторингу стану навколишнього природного середовища,
зменшення тиску на користувачів природних ресурсів, широке
залучення громадськості до природоохоронної діяльності.
В Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС є Глава 6 (“Навколишнє середовище”) Розділу V, що складається зі статей
360-366, лише стаття 365 передбачає “розподіл повноважень природоохоронних органів на національному,
регіональному та місцевому рівнях; процедури прийняття рішень та їх виконання; процедури сприяння інтеграції
природоохоронної політики в інші сфери політики держави; визначення необхідних людських і фінансових ресурсів
та механізм їх перегляду”. Саме розподіл повноважень і відповідає функціональному розподілу центральних органів
виконавчої влади на:
1) служби, що переважно надають адміністративні послуги;
2) інспекції, що здійснюють державний нагляд (контроль);
3) агентства, що управляють об'єктами державної власності.
Cтворення єдиного інтегрованого органу природоохоронного нагляду не передбачене жодною із статей Глави 6
(“Навколишнє середовище”) Розділу V Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Так чи інакше, Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 616-р було схвалено Концепцію реформування системи
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. Концепція посилається
на розділ XVII Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затверджену Постановою Верховної Ради України
від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII, що називається Реформа системи управління довкіллям та інтеграція екологічної
політики в інші галузеві політики і передбачає реформування системи державного нагляду та створення єдиного
інтегрованого органу контролю. Концепція визначає проблему, що потребує розв’язання: “наглядові (контрольні)
функції дублюються центральними органами виконавчої влади, відсутній єдиний підхід до виконання функцій.
Повноваження щодо нагляду (контролю) на даний час здійснюють такі центральні органи виконавчої влади, як
Держекоінспекція, Держгеонадра66, Держлісагентство, Держгеокадастр, Держрибагентство, Держпродспоживслужба,
Укртрансбезпека”.
Проте із зазначених органів виконавчої влади через Міністра екології та природних ресурсів України координуються
лише Держекоінспекція та Держгеонадра. Натомість:
1) Державне агентство лісових ресурсів України (ЄДРПОУ: 37507901) та Державне агенство рибного господарства
України (ЄДРПОУ: 37472282) координуються через Міністра аграрної політики та продовольства України, а

66

Порядок здійснення державного геологічного контролю було затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2011 року N 1294, яка скасована Постановою КМУ від 10.03.17 р. Державною службою геології та надр
України, яка координується через Міністра екології та природних ресурсів України, були засновані державні
організації - територіальні інспекції державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню
та використанню надр: Донецька (ЄДРПОУ: 25967766), Південна (ЄДРПОУ: 24616094), Центральна (ЄДРПОУ:
20077619), Західна (ЄДРПОУ: 22360549), Північно-східна (ЄДРПОУ: 25154767), Чорноморська (ЄДРПОУ:
36115815). Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України від 05.04.2007 № 877-V "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", форми документів у сфері
здійснення державного геологічного контролю затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України від 28.03.2013 р. № 133.
59

2) Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (ЄДРПОУ: 39411771) координується через
Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
3) Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ЄДРПОУ: 39924774,
www.consumer.gov.ua) координується напряму Кабінетом Міністрів України,
4) Державна служба України з безпеки на транспорті (ЄДРПОУ: 39816845) координується через Міністра
інфраструктури.
Реалізація Концепції здійснюється трьома етапами протягом 2017-2020 років. Протягом першого етапу (2017 рік)
передбачається:
- затвердити Кабінетом Міністрів України план заходів з реалізації Концепції;
- утворити Службу та затвердити положення про неї;
- ліквідувати Держекоінспекцію та її територіальні органи;
- провести конкурс на зайняття посад у Службі та її міжрегіональних територіальних органах;
- передати усі повноваження Держекоінспекції Службі.
Протягом другого етапу (2018 рік) передбачається: внести зміни до законодавства щодо удосконалення системи
здійснення нагляду (контролю), організації проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища,
забезпечення функціонування загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи,
доступу до екологічної інформації; забезпечити адаптацію законодавства у сфері природоохоронного моніторингу та
нагляду (контролю) до європейських норм; сформувати матеріально-технічну та лабораторну базу проведення
моніторингу стану навколишнього природного середовища та здійснення нагляду (контролю) Службою.
Також моніторинг водних ресурсів вже здійснюється Держводагентством.
Позитивним у Концепції реформування є “…скасування планових перевірок малих та середніх підприємств,
діяльність яких не становить підвищеної екологічної небезпеки, з урахуванням результатів моніторингу стану
навколишнього природного середовища у відповідному регіоні”. Право на підприємницьку діяльність, яка не
заборонена законом, гарантоване статтею 42 Конституції України від 28 червня 1996 року. Пунктом 2 статті 55
Господарського кодексу України визначено суб’єкти господарювання, якими є:
“1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні,
комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють
господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані
згідно із законом як підприємці”.
Також пунктом 1 статті 58 Господарського кодексу України визначено, що суб’єкти господарювання підлягають
державній реєстрації. Частина 7 статті 63 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV надає
визначення, що:
- “малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність
працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації
продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень”.
- “великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний
(фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг)
за рік перевищує суму
сто мільйонів гривень”.
- “усі інші підприємства визнаються середніми”.
Згідно пункту 6 Указу Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12 травня 1998
року № 456/98, “фінансове забезпечення реалізації державної політики в сфері підтримки малого підприємництва
здійснюють відповідно до своєї компетенції:
на загальнодержавному рівні - Український фонд підтримки підприємництва,
на регіональному рівні - регіональні фонди підтримки підприємництва”).
Верховною Радою України також прийнято:
Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІІІ “Про державну підтримку малого підприємництва” (прийнятий уже
після створення фонду, насьогодні є чинним Закон України № 4618 від 2012-го року);
Закон України від 27 липня 2010 року № 2157-ІІІ “Про Національну програму сприяння розвитку малого
підприємництва” (Плани заходів з виконання у кожному окремому році Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні затверджується розпорядженнями Кабінету Міністрів України).
Таблиця. Положення Концепції щодо скасування перевірок.
Чи проводять діяльність, що становить підвищену екологічну небезпеку, зг. Постанови КМУ № 808?
Малі підприємства
Середні підприємства
Великі підприємства
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
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Чи проводять діяльність, що становить підвищену екологічну небезпеку, зг. Постанови КМУ № 808?
Малі підприємства
Середні підприємства
Великі підприємства
Планові ПозаПланові ПозаПланові ПозаПланові ПозаПлано ПозаПлано Позаперевірк плано перевірк плано перевірк плано перевірк плано ві
плано ві
плано
и
ві
и
ві
и
ві
и
ві
переві
переві
переперепереперевірки
перевірки
перевірки
вірки
вірки
вірки
вірки
вірки
Так.
Так.
Так.
Так.
Так.
Так.
Так.
Так.
Так.
Так.
Ні.
Ні.
Позапланові заходи можуть і надалі будуть здійснюватись на підставах, визначених п. 1 статті 6 Закону України 5
квітня 2007 року № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”:
“підставами для здійснення позапланових заходів є:
“звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним
інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів
чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється
виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу”, ...
“доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з
виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні
інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки
держави;”…”.
Прикінцевими положеннями, викладеними в абзаці п'ятому підпункту 2 пункту 2 статті 22 Закону України 5 квітня
2007 року № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, у
шестимісячний термін з дня опублікування Закону … потрібно “затвердити критерії розподілу суб'єктів
господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення,
навколишнього природного середовища та визначити періодичність здійснення заходів державного нагляду
(контролю)”.
Стаття 1 Закону України від 5 квітня 2007 року № 877-V дає визначення, що “прийнятний ризик - соціально,
економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня”, а “ризик
- кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення
господарської діяльності та можливий розмір втрат від них”.
Згідно ч. 2 статті 5 цього ж Закону України, “орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його
відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності”. “З урахуванням
значення прийнятного ризику всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до
одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним”.
Перелік органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах
господарської діяльності (діяльність яких підпадає під сферу дії Закону України від 5 квітня 2007 року № 877-V “Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” було викладено у додатку 1 до
одного з листів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, з детальним
викладом предметів контролю, суб'єктів контролю, об'єктів контролю та правових підстав для здійснення контролю.
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ.
Публічний модуль аналітики Bi.Prozorro (bi.prozorro.org) у розділі “Етап планування” містить картку
організатора торгів для Державної екологічної інспекції України як головного органу, включивши до цієї
картки 2-х організаторів торгів з річними планами закупівель на суму 1,72 млн. грн. у 2016-2018-му роках, у
т.ч.:
Державна екологічна інспекція України з річними планами закупівель на суму 0,901 млн. грн. у 2016-2018-му
роках,
Державна Азовська морська екологічна інспекція з річними планами закупівель на суму 0,817 млн. грн. у
2016-2018-му роках.
Державна екологічна інспекція України (т. 044 5212059, електронна пошта: fin@dei.gov.ua) в якості
розпорядника коштів – замовника товарів, робіт та послуг у 2016-2018-му роках ввела до центральної бази
даних публічних закупівель PROZORRO двадцять сім (27) закупівель, з яких 3 закупівлі не відбулись, а одну
(1) закупівлю було скасовано:
9 тендерів (33,33%) - нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії (09000000-3)
8 тендерів (29,63%) - офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного
забезпечення (30000000-9),
6 тендерів (22,22%) - послуги з ремонту і технічного обслуговування (50000000-5),
2 тендери (7,41%) - послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного
забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки (72000000-5),
1 тендер (3,70%) - архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги (71000000-8),
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1 тендер (3,70%) - послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та
охорони довкілля (90000000-7).
ВИСНОВОК: прямі надходження від штрафів та інших стягнень, накладених Держекоінспекцією у 2017-му
році були меншими, ніж видатки на утримання цього органу виконавчої влади, що свідчить про кризовий стан
з екологічним наглядом в Україні.
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Розділ 3.5. Видатки та діяльність організацій та установ Державної служби геології та надр
України, її публічні закупівлі.
ЄДРПОУ: 37536031.
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, тел.: +38 (044) 536-13-18, +38 (044) 536-13-17,
e-mail: sekretar@geomail.kiev.ua, www.geo.gov.ua.
В системі центральних органів виконавчої влади повноваження Державної служби геології та надр України визначені
Законом України від 4 листопада 1999 року N 1216-XIV “Про державну геологічну службу України”, Постановою
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 "Про затвердження Положення про Державну службу геології та
надр України" (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1174-2015-%D0%BF ).
Частиною другою статті 17 Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої
влади” також визначено, що 3) “у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають
функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади
утворюється як служба”.
Головними нормативно-правовими актами для діяльності Держгеонадр (ДГС) є:
Закон України від 04.11.1999 № 1216-XIV "Про державну геологічну службу України".
Розпорядження КМУ від 16.11.2011 р. № 1145-р “Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної
служби геології та надр”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1689 “Про затвердження Положення про Державну комісію
України по запасах корисних копалин”, яка визначила, що “Державна комісія України по запасах корисних копалин
(далі - ДКЗ) є установою, що діє при Держгеонадрах і провадить науково-технічну діяльність, пов'язану з
проведенням на замовлення користувачів надр або за дорученням відповідних центральних органів виконавчої
влади державної експертизи геологічних матеріалів з вивчення і використання надр та оцінки запасів корисних
копалин”.
Пунктом 24 Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р, є розвиток мінерально сировинної бази.
Серед інших, Держгеонадра видали такі нормативно-правові акти:
Наказ ДГС від 22.01.2009 р. № 4 «Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних
копалин (нафта, газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій)».
Наказ ДГС від 26.12.2007 р. № 142 «Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних
копалин».
Фактичні видатки Держгеонадр (КБК: 2404000).
Рік

Загальний фонд, виконано

Спеціальний фонд,
виконано

Разом

Разом (КБК: 2404000)
% від
КБК 2400000)

2014

97 991 222

5 311 805

103 303 028

2,88%

2015

100 204 485

28 828 591

129 033 075

2,32%

2016

80 920 960

8 887 525

89 808 485

1,39%

2017
118 938 299
Джерело: www.treasury.gov.ua.

11 302 795

130 241 093

1,74%

Таблиця. Державна служба геології та надр України.
2014

2015

2016

Усього
КБК

ПОКАЗНИКИ
Державна служба геології та надр
2404000 України
Керівництво та управління у сфері
геологічного вивчення та
2404010 використання надр
Розвиток мінерально-сировинної
2404020 бази
Джерело: www.treasury.gov.ua.

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

2017
Усього
Виконано
за січеньгрудень 2017 р.

103 303 028

129 033 075

89 808 485

130 241 093

12 945 628

39 149 175

20 982 185

30 241 093

90 357 400

89 883 900

68 826 300

100 000 000
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Із таблиці, сформованої за програмною класифікацією видатків, зрозуміло, що найбільшими стали видатки, пов’язані
із:
1) керівництвом та управлінням у сфері геологічного вивчення та використання надр (КБК: 2404010),
2) розвитком мінерально-сировинної бази (КБК: 2404020).
Відповідно звіту, оприлюдненого не веб-сторінці Мінприроди, “за бюджетною програмою по КПКВК 2404010
"Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» Державною службою
геології та надр України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 30,2
млн. грн., у тому числі за спеціальним фондом – 11,3 млн. гривень. Протягом року видано, переоформлено та
продовжено 364 спеціальних дозволи, проведено 50 перевірок при видобуванні корисних копалин та 12
перевірок надрокористування при геологічному вивченні, отримано та опрацьовано 26 800 шт. кореспонденції
(доручень, листів), опрацьовано 72 звіти фінансово-господарської діяльності.
За бюджетною програмою по КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» Державною службою
геології та надр України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти за
загальним фондом у сум 100,0 млн. гривень. За рахунок використаних коштів підготовлено 1 нафтогазоносний
об’єкт площею близько 1 кв. км. з перспективними ресурсами 1000 тис. тонн умовного палива, отримано
прирости запасів 6 видів корисних копалин, пробурені 3 артезіанські свердловини”.
Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року затверджена
Законом України від 21 квітня 2011 року № 3268-VI. Зокрема, додаток 3 до цієї програми у тому числі прогнозує
прирости запасів горючих корисних копалин до 2030 року:
I етап
II етап
III етап
Одиниця
Найменування показника
Усього
2013виміру
2011
2012
2021-2030
2020
2
3
5
6
7
8
4
Прирости запасів і ресурсів нафти і
млн т
3
3,1
26,4
40
72,5
конденсату
Прирости запасів і ресурсів газу
млрд куб. м
11,6
11,8
103,6
160
287
Оцінка запасів та ресурсів метану окремих
млрд куб. м
0,7
0,7
10
12
23,4
ділянок вугільних родовищ
Облік запасів вуглеводнів здійснюється згідно з Інструкцією із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів
родовищ нафти і газу, затвердженою наказом ДКЗ від 10.07.98 №46, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
24.07.1998 за №475/2915. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 № 865 "Про
затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин".
Традиційно за одиницю у. п. прийняте паливо, теплота згоряння якого дорівнює 29,3 МДж/кг або 7000 ккал/кг.
Зокрема, зі звітності за програмною класифікацією не зрозуміло, яким чином фінансується діяльність Державної
комісії України по запасах корисних копалин – вкрай важливої установи, “що діє при Держгеонадрах і
провадить науково-технічну діяльність, пов'язану з проведенням на замовлення користувачів надр або за
дорученням відповідних центральних органів виконавчої влади державної експертизи геологічних матеріалів з
вивчення і використання надр та оцінки запасів корисних копалин”, Положення про яку затверджене Постановою
Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1689. Від часу свого утворення у квітні 1992-го року, Державна комісія
України по запасах корисних копалин при Держгеонадрах видала значну кількість нормативно-правових актів, серед
яких:
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 10.07.1998 № 46, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 24.07.1998 за № 475/2915, “Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних
ділянок та запасів родовищ нафти і газу”.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 29.12.2010 № 718, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України, “Про затвердження Методичних вказівок щодо вивчення властивостей гранулярних порід колекторів до підрахунку запасів нафти і газу об'ємним методом”. Інструкція про зміст, оформлення та порядок
подання в ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 15.12.1997 № 105 “Вимоги до оцінки природної
радіоактивності корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини”.
Наказ Держкомісії України по запасах корисних копалин від 02.09.2003 N 162 "Про затвердження Інструкції про
зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів
геолого-економічної оцінки родовищ питних і технічних підземних вод".
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 04.02.2000№ 23, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 29.02.2000 за № 109/4330, “Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод”.
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Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 10.02.2003№ 29, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 25.02.2003 за № 155/7476, “Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до родовищ бурштину”.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 14.03.2002 № 32, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 01.04.2002 за № 320/6608, “Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод”.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 04.09.1995 № 35, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 01.11.1999 за № 394/930, “Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на
розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і
неметалічних корисних копалин”.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 10.07.1998 № 46, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 24.07.1998 за № 475/2915, “Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних
ділянок та запасів родовищ нафти і газу”.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 19.03.2007 № 77, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 08.05.2007 за № 477/13744, “Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до родовищ п'єзооптичного кварцу”.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 03.10.1997 № 83, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 27.10.1997 за № 499/2303, “Інструкція про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України
матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців”.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 14.12.1998 № 100, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 10.02.1999 за № 90/3383, “Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд”.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 18.10.2002 № 155, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 11.11.2002 за № 881/7169, “Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому)”.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 07.06.2007 № 182, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 21.06.2007 за № 704/13971, “Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод”.
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.06.2007 № 198, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 13.07.2007 за № 819/14086, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 16.12.2002 № 199, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 30.01.2003 за № 78/7399, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.10.2004 № 224, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 08.11.2004 за № 1418/10017, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до торфових родовищ».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.10.2004 № 225, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 08.11.2004 за № 1419/10018, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до родовищ вугілля».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 02.12.2004 № 263, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 17.12.2004 за № 1595/10194, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 29.12.2004 № 298, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 12.01.2005 за № 31/10311, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 07.12.2005 № 300, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 25.01.2006 за № 65/11939, «Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на
мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 27.11.2006 № 316, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 28.12.2006 за № 1383/13257, «Про затвердження Положення про порядок техніко-економічного
обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 20.12.2006 № 354, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 15.01.2007 за № 16/13283, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр до родовищ каолінів».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 06.10.2009 № 393, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 26.10.2009 за № 981/16997, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 07.11.2008 № 523, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 12.01.2009 за № 7/16023, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічної оцінки загальних (емісійних) та
видобувних запасів шахтного метану вуглегазових родовищ у зонах супутньої технологічно необхідної дегазації під
час розробки вугільних пластів».
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 29 грудня 2012 року N 625 "Методичні вказівки з
оцінки ресурсів газу сланцевих товщ № 625 від 29 грудня 2012 року".
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Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 29 грудня 2012 року N 624 "Методичні вказівки із
застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр до родовищ нафтових бітумів
№ 624 від 29 грудня 2012 року",
тощо.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 423 "Про затвердження Положення про
порядок розпорядження геологічною інформацією", порядок обліку та користування геологічною інформацією
визначається Державною службою геології та надр України, а геологічна інформація підлягає обов'язковій
реєстрації та обліку в Державному інформаційному геологічному фонді.
Наприклад, на підставі даних Державного інформаційного геологічного фонду Ініціатива прозорості видобувних
галузей (ІПВГ) отримує дані щодо запасів таких корисних копалин загальнодержавного значення, як горючі рідкі
(нафта, газовий конденсат) та горючі газоподібні (природний газ):
Таблиця.
Балансові
запаси,
01.01.2017,
млн. тонн67

У т.ч. запаси
групи НАК
“Нафтогаз
України ”, млн.
тонн
Нафта
12,161
11,939

Видобування
у 2016 р. ,
млн. тонн

Балансові
запаси,
01.01.2017,
млн. тонн

У т.ч. запаси
групи НАК
“Нафтогаз
України ”, млн.
тонн
Конденсат
1,651
0,012

Видобування
у 2016 р. ,
млн. тонн

Нафта
Нафта
Конденсат
Конденсат
Сумська
18,246
0,717
6,216
0,023
Івано21,087
0,277
1,495
0,001
Франківська
Полтавська
24,346
5,572
0,159
26,627
3,772
0,411
Харківська
2,172
9,273
1,243
0,193
Чернігівська
9,711
4,310
0,278
1,892
0,104
0,006
Львівська
21,641
2,304
0,133
0,724
0,026
Дніпро-ська
0,530
0,867
0,070
0,008
Луганська
0,002
0,003
АРК
1,476
Інші
26,095
0,055
0,591
Всього
121,124
38,3-39,171
1,619
49,161
6,878
0,645
Джерело: звіт ІПВГ України, скорочена версія, 2016. Забезпеченість видобування запасами становить 75 років,
забезпеченість споживання запасами становить 61 рік.
Таблиця. Забезпеченість видобування природного газу запасами становить 45 років, забезпеченість споживання
запасами становить 29 років.
Балансові запаси, станом на
Видобуток у 2016 р., млрд.
01.01.2017 р., млрд. кубометрів 68 кубометрів
Природний газ
Природний газ
Харківська
338,473
9,364
Полтавська
320,206
8,303
Львівська
73,051
0,627
Шельф Чорного моря
37,506
Сумська
32,380
0,430
Івано-Франківська
32,127
0,402
АРК
16,761
Дніпропетровська
0,546
Луганська
0,261
Інші
55,119
0,104
Всього загальні
905,623
20,037
Джерело: звіт ІПВГ України, скорочена версія, 2016.
Що стосується кількості законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють надрокористування,
то їхня кількість є неймовірно великою. Враховуючи те, що діяльність надрокористувачів щодо корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення переважно складається з трьох видів діяльності:
1) геологічного вивчення – “спеціальних робіт і досліджень, спрямованих на одержання інформації про надра з
метою задоволення потреб суспільства”, зг. статті 2 Закону України від 04.11.1999 № 1216-XIV “Про державну
геологічну службу України”,
2) дослідно-промисловової розробки (отримання гірничих відводів),
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Джерело: звіт ІПВГ України, скорочена версія, 2016.
Джерело: звіт ІПВГ України, скорочена версія, 2016.
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3) видобутку,
у Положенні про Державну службу геології та надр України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 30.12.2015 № 1174 визначені наступні найважливіші функції Держгеонадр:
№
Функції Держгеонадр
Нормативно-правове регулювання
9)
видає в установленому порядку спеціальні дозволи на Кодексу України від 27 липня 1994 року N 132/94користування надрами (у тому числі на користування ВР “Про надра”.
нафтогазоносними надрами);
10) зупиняє та анулює в установленому порядку дію Закон України від 19 травня 2011 року № 3392-VI
спеціальних дозволів на користування надрами (у тому “Про перелік документів дозвільного характеру у
числі на користування нафтогазоносними надрами), сфері господарської діяльності”.
поновлює їх дію у разі зупинення;
11) здійснює переоформлення спеціальних дозволів на Постанова Кабінету Міністрів України від
користування надрами (у тому числі на користування 30.05.2011 № 615 "Про затвердження Порядку
нафтогазоносними надрами), внесення до них змін та надання спеціальних дозволів на користування
видачу дублікатів, продовжує строк дії спеціальних надрами".
дозволів на користування надрами (у тому числі на
користування нафтогазоносними надрами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30
12) здійснює державний контроль за геологічним вивченням
травня 2011 року № 594 "Про затвердження
надр (державний геологічний контроль) та раціональним
Порядку проведення аукціонів із продажу
і ефективним їх використанням”.
спеціальних дозволів на користування надрами".
Відповідно до підпункту 13 пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 "Про затвердження
Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами", без проведення аукціону дозвіл надається у разі
“геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин акціонерними
товариствами, 100 відсотків акцій яких належать державі, та суб’єктами ринку природного газу, на яких для
забезпечення загальносуспільних інтересів згідно із законом покладено виконання спеціальних обов’язків на ринку
природного газу та у статутному капіталі яких не менш як 100 відсотків акцій належать господарському товариству,
єдиним акціонером якого є держава”. Надання Держгеонадрами спецдозволів на надрокористування без проведення
аукціонів погоджуються обласними та Київською міською радою, відповідно до пункту 3 статті 9-1 Кодексу України
“Про надра”. На жаль, для спеціальних дозволів Державної служби геології та надр України, що надаються шляхом
проведення аукціонів відповіднио до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 594 "Про
затвердження Порядку проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами", погодження
представницькими органами територіальних громад на регіональному рівні адміністративно-територіального устрою
не передбачені, також як і не передбачені відрахування частин від надходжень від аукціонів.

Станом на 01.01.2015 базою даних
ліцензійних об’єктів враховано діючих
спецдозволів, в т.ч.
100,00%

100,00%

3618

20,12%

728

78,33%

2834

1,55%

56

– на геологічне вивчення та геологічне
вивчення з дослідно-промисловою
розробкою,

43,37%

– на видобування корисних копалин,

55,84%

– на інші види користування надрами

0,77%

4 569

0,02%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

15
55
50
99
194
325
459
492
374
250
253
270
442
331
155
339

53
150
80
96
186
266
118
184
227
196
291
325
299
258
23
144

Всього за
весь час
ліцензування
надано 10534
спеціальних
дозволів, в
т.ч.

5 882
81
2

– на геологічне вивчення
та геологічне вивчення з
дослідно-промисловою
розробкою,
– на видобування
корисних копалин,
– на інші види
користування надрами.

видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

477
163
239
175
174
240
193
110
5 874

391
146
230
220
143
211
181
139
4 557

видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення
видобування / вивчення

10 431

Джерело: http://geoinf.kiev.ua/analiz-nadrokorystuvannya-v-ukrayini.
Родовища неметалічних корисних
копалин
Родовища підземних вод
Родовища вугілля та горючих сланців
Родовища нафти та газу
Родовища металічних корисних
2,05%
77 копалин
1,52%
57
Родовища торфу
1,17%
44
Родовища інші
0,24%
9
Родовища лікувальних грязей
0,16%
6
Родовища техногенні
0,11%
4
Родовища гідромінеральної сировини
0,05%
2
Родовища сапропелю
видобування / вивчення за типами
100,00%
3 752 корисних копалин
Джерело: http://geoinf.kiev.ua/analiz-nadrokorystuvannya-v-ukrayini.
39,53%
28,84%
13,38%
12,95%

1 483
1 082
502
486

Транспортування, переробка, оптовий та роздрібний продажі корисних копалин загальнодержавного та місцевого
значення не регулюються Держгеонадрами.
Загалом, на законодавчому рівні головними нормативно-правовими актами, якими керуються надрокористувачі у
своїй діяльності, є:
Кодекс України від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР "Про надра",
Гірничий закон України від 06.10.1999 року № 1127-XIV,
Кодекс України 7 грудня 1984 року N 8073-X "Про адміністративні правовопорушення".
Закон від 04.11.1999 № 1216-XIV "Про державну геологічну службу України".
Закон України від 12.07.2001 року № 2665-ІІІ "Про нафту і газ" (ст. 23 Спільне використання нафтогазоносних надр у
нафтогазовій галузі).
Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Закон України від 05.04.2007 № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 “Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами".
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 594 "Про затвердження Порядку проведення
аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами".
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1374 "Про затвердження Методики визначення
початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозводу на право користування надрами".
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 "Про затвердження Положення про порядок надання
гірничих відводів".
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117 "Про затвердження методики визначення вартості
запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування".
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 423 "Про затвердження Положення про порядок
розпорядження геологічною інформацією".
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 963 "Про затвердження Порядку державного обліку
артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод".
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.1997 № 1099 "Про затвердження Методики визначення загального
розрахункового обсягу видобутку корисних копалин".
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.1995 № 75 "Про затвердження Порядку державного обліку родовищ,
запасів і проявів корисних копалин".
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 № 865 "Про затвердження Положення про порядок проведення
державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин".
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Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 року № 80 "Про затвердження Положення про
першовідкривачів родовищ корисних копалин".
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58 "Про затвердження Положення про порядок списання
запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства".
Постанова Кабінету Міністрів України № 150 від 02.03.1993 р. “Про Державний фонд родовищ корисних копалин
України”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 301 "Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку
проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету".
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.1995 №114 "Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних
копалин для промислового освоєння".
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 862 "Про затвердження Положення про порядок
установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин".
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 432 "Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду надр".
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.03.2013 № 133 "Про затвердження форм документів
у сфері здійснення державного геологічного контролю"69.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2013 № 262 "Про затвердження Порядку обліку
робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр", Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10
липня 2013 р. за № 1156/23688.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.03.2003 № 34/м, зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 20.05.2003 за № 377/7698, “Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової
розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення”.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.07.2001 № 260, зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 30.07.2001 за № 648/5839, «Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на
підземні води (гідрогеологічні роботи)».
Наказ Міністерства промислової політики України від 07.05.2004 № 221, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 07.07.2004 за № 846/9445, «Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та
визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування».
Наказ Мінпаливенерго України від 18.05.2007 № 249 «Свердловини нафтогазової галузі. Порядок ліквідації та
списання витрат на їх споруджування» (СОУ 11.2-00013741-001:2007).
Наказ Мінпаливенерго України від 17.12.2009 № 745 «Розробка родовищ газу та нафти. Авторський нагляд за
реалізацією проектних технологічних документів. Правила» (СОУ 11.2-00013741-003:2009).
Наказ Комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 № 19, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 02.03.2000 за № 124/4345, “Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні
копалини”.
Наказ Державного комітету природних ресурсів України від 20.04.2005 № 76, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 06.09.2005 за № 995/11275, “Про затвердження Порядку ведення обліку нафтових і газових свердловин”.
Наказ Комітету України з питань геології і використання надр від 15.02.2000 № 17, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 17.04.2000 за № 229/4450, “Інструкція про порядок державної реєстрації та обліку робіт з
геологічного вивчення надр”.
Наказ Комітету України з питань геології та використання надр від 31.12.1999 № 328 «Етапи і стадії
геологорозвідувальних робіт на нафту і газ» (ГСТУ41-00032626-00-011-99).
Галузевий стандарт України від 01.04.2002 «Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ нафти і газу. Складові
елементи видів робіт і об’єкти будівництва» (ГСТУ 320.00013741.017-2002).
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Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України від 05.04.2007 № 877-V "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", форми документів у сфері здійснення державного
геологічного контролю затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.03.2013 р. №
133. Для здійснення геологічного контролю Держгеонадрами засновано:
1) державну організацію "Донецька територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по
геологічному вивченню та використанню надр" (ЄДРПОУ: 25967766, місто Бахмут, Донецька область),
2) державну організацію "Південна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по
геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 24616094, місто Дніпро),
3) державну організацію “Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт
по геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 20077619, м. Київ),
4) державну організацію “Західна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по
геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 22360549, місто Львів),
5) державну організацію “Північно-східна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням
робіт по геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 25154767, місто Полтава),
державну організацію ”Чорноморська територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт
по геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 36115815, місто Сімферополь).
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Галузевий стандарт України від 01.07.2000 «Дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних
родовищ. Порядок проведення» (ГСТУ41-00032626-00-016-2000).
Галузевий стандарт України від 01.04.2002 «Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ нафти і газу. Складові
елементи видів робіт і об’єкти будівництва» (ГСТУ 320.00013741.017-2002).
Галузевий стандарт України від 01.07.2000 «Дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних
родовищ. Порядок проведення» (ГСТУ41-00032626-00-016-2000).
Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на суші. Правила
проведення від 01.03.1998 (ГСТУ 41-00032626-00-007-97).
Наказ Державного комітету природних ресурсів України від 13.12.2004 № 244, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 14.02.2005 за № 223/10503, “Правила нормативного забезпечення геологічного вивчення надр”.
Инструкция по производству маркшейдерських работ, затверджена Держгіртехнагляд СРСР 20.02.1985 (НПАОН
74.22-5.01-85) (НПАНОН 74.22-5.01-85).
Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування, блоків, затверджена MПБM
СРСР від 30.05.1974 (НПАНОН 00.0-5.03-74).
Положение об охране подземных вод, утверждено Министерством геологии СССР 15.08.1984 (НПАНОН 14.0-4.0184).
Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод, затверджені Постановою Держгіртехнагляду
СРСР від 27.08.1987 №28 (НПАНОН 14.0-1.01 -87).
Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або
газоносних горизонтів у одній свердловині, затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 06.09.1952 (НПАОН 11.2.-5.0152).
Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар’єрах, затверджена
Держгіртехнаглядом СРСР 10.08.1976 (НПАОН 00.0-5.02-76), тощо.
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕОЛОГІЇ ТА
НАДР УКРАЇНИ
Публічний модуль аналітики Bi.Prozorro (bi.prozorro.org) у розділі “Етап планування” містить картку
організатора торгів для Державної служби геології та надр України як головного органу, включивши до цієї
картки 1-го організатора торгів з річними планами закупівель на суму 19,71 млн. грн. у 2016-2018-му роках,
яким і є сама Держгеонадра.
казенне підприємство “Південне” з річним планом закупівель на суму 9,86 млн. грн. у 2018-му році,
казенне підприємство “Південне” з річним планом закупівель на суму 9,85 млн. грн. у 2017-му році,
Державна служба геології та надр України (т. 044 4563365) усього в якості розпорядника коштів – замовника
товарів, робіт та послуг ввела до центральної бази даних публічних закупівель PROZORRO сто п’ятдесят
дев’ять (159) закупівель, з яких одну (1) закупівлю було скасовано:
55 тендерів (35%) - не відображене в інших розділах (99999999-9),
24 тендерів (15%) - офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного
забезпечення (30000000-9),
13 тендерів (8%) - ділові послуги: юридичні, маркетингові, консультаційні, кадрові, поліграфічні та охоронні
(79000000-4),
11 тендерів (7%) - послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення,
послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки (72000000-5),
9 тендерів (6%) - радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура й обладнання
(32000000-3),
8 тендерів (5%) - друкована та супутня продукція (22000000-0),
6 тендерів (4%) - меблі (у тому числі офісні меблі), меблево-декоративні вироби, побутова техніка (крім
освітлювального обладнання) та засоби для чищення (39000000-2),
5 тендерів (3%) - Електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування
(31000000-6),
5 тендерів (3%) - Медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни (33000000-0),
5 тендерів (3%) - Послуги у сфері нерухомості (70000000-1),
18 тендерів (11%) - Інші.
Очікувана вартість закупівель становила 285,44 млн. грн.
ВИСНОВОК: починаючи з 2016-го року, серед центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, Держгеонадра перебували на
останньому місці за фактичними видатками. Частка Держгеонадр у сукупних видатках становила 2017-го року 1,74%.
Можна стверджувати, що відносно як оборотів усієї видобувної галузі, яка складається з корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення, класифікованих Постановою КМУ № 827 (залізна руда, вуглеводні
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(природний газ, газовий конденсат, сира нафта), кам’яне та буре вугілля), так і відносно монетарної вартості
зовнішніх негативних та позитивних ефектів, пов’язаних із видобутком, видатки на регулятора є на дуже низькому
рівні.
Враховуючи те, що при Держгеонадрах також діє Державна комісія України по запасах корисних копалин, видатки в
розмірі 30 241 093 грн на керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр є абсолютно
недостатніми для виконання цим центральним органом виконавчої влади функцій, визначених Положенням,
затвердженим Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1174.
Подібно до двох програмних систем, доступних через веб-сайт Держводагенства, у т.ч. Геоінформаційного порталу
“Водні ресурси України” (http://map.davr.gov.ua:44481), Державне науково-виробниче підприємство “Державний
інформаційний геологічний фонд України” створило карту ділянок надр, на які надані спецдозволи на геологічне
вивчення, дослідно-промислову розробку та видобуток вуглеводнів: http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvni-kartyspetsdozvoliv.htm . Також у рамках спільного проекту з Геологічною службою Норвегії створено інформаційний
ресурс “Мінеральні ресурси України” (http://minerals-ua.info), який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 12 грудня 1994 р. N 827, дозволяє опрацьовуваи чотири види корисних копалин загальнодержавного
значення:
1) горючі (http://minerals-ua.info/golovna/goryuchi-korisni-kopalini ),
2) металічні (http://minerals-ua.info/metalichni-korisni-kopalini ),
3) неметалічні (http://minerals-ua.info/golovna/nemetalichni-korisni-kopalini),
4) води підземні (http://minerals-ua.info/golovna/vodi-pidzemni).
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Розділ 3.6. Видатки та діяльність Національної комісії з радіаційного захисту населення
України.
ЄДРПОУ: 20064309.
Адреса: 01014, Бастіонна вул., 15.
www.nkrzu.gov.ua.
Нормативно-правовим актом, що регулює діяльність Національної комісії з радіаційного захистку населення України,
є Постанова Верховної Ради України від 06.10.2009 № 1630-VI “ Про затвердження Положення про Національну
комісію з радіаційного захисту населення України” (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1630-17), відповідно до якого
НКРЗУ - “постійно діючий вищий незалежний колегіальний науково-експертний дорадчо-консультативний орган
з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України”.
Фактичні видатки Держгеонадр (КБК: 2404000).
Рік

Загальний фонд, виконано

Спеціальний фонд,
виконано

Разом

Разом (КБК: 2404000)
% від
КБК 2400000)

2014

646 865

0

646 865

0,02%

2015

649 668

0

649 668

0,01%

2016

688 606

0

688 606

0,01%

814 826

0

814 826

0,01%

2017
Джерело: www.treasury.gov.ua.

Як бачимо, починаючи з 2016-го року, серед центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, Держгеонадра вийшли на
останнє місце за фактичними видатками. Частка Держгеонадр у сукупних видатках становила 2017-го року 1,74%.
Таблиця. Фактичні видатки Національної комісії з радіаційного захисту населення України.
Усього
КБК

ПОКАЗНИКИ
Національна комісія з радіаційного
2406000 захисту населення України.
Керівництво та управління у сфері
2406010 радіаційного захисту населення.
Джерело: www.treasury.gov.ua.

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

Усього
Виконано
за січеньгрудень 2017 р.

646 865

649 668

688 606

814 826

646 865

649 668

688 606

814 826

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.
Публічний модуль аналітики Bi.Prozorro (bi.prozorro.org) у розділі “Етап планування” не містить картку організатора
торгів для Національної комісії з радіаційного захисту населення України.
Також Національна комісія з радіаційного захисту населення України відсутня серед організаторів торгів у
центральній базі даних Prozorro.
ВИСНОВОК: в структурі видатків по КБК 2400000 Національна комісія з радіаційного захисту населення
України є єдиною установою, що не є центральним органом виконавчої влади, або структурним підрозділом
останнього.
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Розділ 4. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО ТА ЗВЕДЕНИХ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ,
ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИРОДООХОРОННОЮ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, У
Т.Ч. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ФОНДІВ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
У місцевих бюджетах базового, районного та регіонального рівнів адміністративно-територіального устрою місцевого
самоврядування розподіляються загальнодержавні податки, зокрема, екологічний податок, згідно коефіцієнтів,
визначених у статті 29 для Державного бюджету України, та у статтях 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України для
місцевих бюджетів. А розмежування видатків між бюджетами врегульовується главою 14 Бюджетного кодексу
України. Детальніше оглянемо інфраструктуру системи фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих
заходів на державному, регіональному та місцевому рівнях Полтавської області.
ЗОВНІШНІ НЕГАТИВНІ ЕФЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ І ПОТРЕБА У
ФІНАНСОВИХ КОМПЕНСАТОРАХ
Негативні зовнішні ефекти можуть виникати у процесі видобутку, переробки, транспортування, реалізації та
споживання товарів та послуг. Детальний аналіз економічних вигод від базової господарської дільності та зовнішніх
негативних ефектів, що її супроводжують, таких як вплив на здоров’я жителів громад, уможливлює як розробку
системи фінансових компенсаторів, так і її адміністрування.
Інституційними механізмами фінансових компенсаторів за зовнішні негативні ефекти господарської діяльності є
Фонди охорони навколишнього природного середовища – спеціального фонду державного (місцевого) бюджетів,
джерелами надходжень до яких є розподілені коефіцієнтно відповідно до ст. 29, 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу
України:
- екологічний податок (код 19010000),
- збір за забруднення навколишнього природного середовища (код 19050000),
- інші надходження, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (код 24062100).
Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затверджено Постановою КМУ
від 28 серпня 2013 р. № 808.
В антропогенній (господарcькій) діяльності не повинно існувати зовнішніх негативних ефектів, яким немає ціни –
фінансового компенсатора для держави та громад на трьох рівнях адміністративно-територіального устрою, або
фінансового заохочення для суб’єктів господарювання, що зробили поліпшення (зменшили викиди, перейшли на
альтернативні речовини).
Зовнішні негативні ефекти виробництва товарів
P =TC
Граничні суспільні витрати (MCs = MCp + MEC =
= Cуспільна пропозиція Ss товару
Граничні приватні витрати (MCp) =
= Приватна пропозиція Sp товарів
DWL = безповоротні
втрати
Попит D на товари.
Гранична вартість зовн. негат. ефекту (MEC)
Qs
Суспільне
виробництво

Qd
Приватне
виробництво

Qdt товарів
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P=TC

Зовнішні негативні ефекти споживання

квота на споживання
пропозиція S
DWL = безповоротні втрати
Приватний попит D
Суспільний попит D
Qs
Qs
Суспільне
Приватне
споживання споживання

Qdt

Надалі надаємо стислий огляд фінансових компенсаторів за негативні зовнішні ефекти господарської діяльності.
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Розділ 4.1. Екологічний податок (код 19010000) – джерело надходжень до Фонду охорони
навколишнього природного середовища, місцевих (обласних) фондів та Державного фонду
поводження з радіоактивними відходами.
Таблиця. Звіт про виконання Державного бюджету.
Код
бюджетної
класифікації
0
10000000

ПОКАЗНИКИ
Усього
Податкові надходження

Виконано
за 2014 рік
357 084 243 665
280 178 261 468

Виконано
за 2015 рік
534 694 812 202
409 417 539 170

Виконано
за 2016 рік
616 283 219 566
503 879 432 763

Виконано
за січень-грудень
793 265 043 489
627 153 686 178

19010000

Екологічний податок

3 614 480 984

1 105 413 818

1 619 170 127

1 720 789 044

19010100

Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення

1 302 234 247

237 074 147

626 406 752

512 550 072

19010200

Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об'єкти

79 761 719

22 365 762

28 462 727

28 969 479

19010300

Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об'єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини

558 415 795

136 966 666

187 196 799

202 892 804

19010400

Екологічний податок, який справляється за
утворення радіоактивних відходів
(включаючи вже накопичені) та/або
тимчасове зберігання радіоактивних
відходів їх виробниками понад
установлений особливими умовами ліцензій
строк

675 246 419

709 005 726

777 103 849

976 376 689

19010500

Надходження від здійснення торгівлі на
митній території України паливом власного
виробництва та/або виробленим з
давальницької сировини податковими
агентами

74 930 655

19010600

Надходження від ввезення палива на митну
територію України податковими агентами

243 857 612

19010700

Екологічний податок, який справляється при
ввезенні на митну територію України
транспортних засобів та/або кузовів до них
(за винятком кузовів товарної категорії 8707
10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі
імпорту

662 138 020

0

0

0

19010800

Екологічний податок, який справляється при
продажу на внутрішньому ринку України
транспортних засобів, вироблених
(виготовлених) на митній території України

17 896 035

1 083

19010900

Екологічний податок, який справляється при
придбанні транспортних засобів в осіб, які
не є платниками цього податку згідно з
Податковим кодексом України

483

435

19020000

Надходження для фінансового забезпечення
реалізації заходів, визначених пунктом 33
розділу VI "Прикінцеві та перехідні
положення" Бюджетного кодексу України

-546 443 239

-2 267 850 334

-12 308 432 933

19020100

Кошти, що передаються до місцевих
бюджетів з державного бюджету

-546 443 239

-2 267 850 334

-12 308 432 933

19030000

Кошти для фінансового забезпечення
реалізації заходів, визначених пунктом 22
статті 14 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2017 рік"

19050000

Збір за забруднення навколишнього
природного середовища

19050100

Надходження коштів від енергопідприємств
до Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища

0
1 865 732

2 616 173

3 595 606

584 666

-64

0

0

0
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Код
бюджетної
класифікації

ПОКАЗНИКИ

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

Виконано
за січень-грудень

1 851 392

2 606 631

3 591 454

581 288

14 405

9 543

4 152

3 378

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього
природного середовища до Фонду охорони
навколишнього природного середовища

19050300

Надходження від сплати збору за
забруднення навколишнього природного
середовища фізичними особами

19060000

Збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства

1 038 291 056

104 211 276

-843 572

-548 703

19060100

Збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства

1 038 291 056

104 211 276

-843 572

-548 703

19060200

Надходження сум реструктурованої
заборгованості зі сплати збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства

0

0

0

0

19070000

Збір за користування радіочастотним
ресурсом України

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших
категорій

383 705

95 314

-364 029 102

19090100

19090400

1 338 180 127
288 116

Кошти, що передаються (отримуються), як
компенсація із загального фонду державного
бюджету бюджетам місцевого
самоврядування відповідно до вимог пункту
43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні
положення" Бюджетного кодексу України та
постанови Кабінету Міністрів України від
08.02.2017 N 96 "Деякі питання зарахування
частини акцизного податку з виробленого в
Україні та ввезеного на митну територію
України пального до бюджетів місцевого
самоврядування"
Кошти, сплачені в рахунок погашення
податкового боргу відповідно до норм
Податкового кодексу України за доходами,
визначеними частиною другою статті 29
Бюджетного кодексу України, зокрема за
податками і зборами (обов'язковими
платежами), які справлялися до 1 січня 2011
року та встановлені Податковим кодексом
України

-364 641 563

1 452

5

50 120

1 989

Джерело: www.treasury.gov.ua.
Завдяки екологічному податку не лише відомо, скільки для суб’єктів господарювання коштують зовнішні негативні
ефекти, що обкладаються екологічним податком70, але і відомо, як екологічний податок розподіляється між державою
та громадами на всіх трьох рівнях адміністративно-територіального устрою (ст. 29, 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу
України) в системі міжбюджетних відносин.
Проте планувалось, що у 2017-му році загальні надходження від екологічного податку становитимуть 0,27%
податкових надходжень.

У наступній таблиці надаються показники виконаного як відсоток від запланованого.

10 000 000
19010000
70

Податкові надходження
Екологічний податок

2014

2015

2016

2017

Виконано % плану
95,76%
86,96%

Виконано %
плану
99,87%
73,94%

Виконано %
плану
100,26%
138,64%

Виконано %
плану
99,20%
102,41%

Екологічний податок, визначений підпунктом 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, і в
деталях врегульовується розділом VIII Податкового кодексу України70, є одним із загальнодержавних податків, що
“справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин,
розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками,
фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до
1 квітня 2009 року”. Екологічний податок, що нараховується та сплачується щоквартально, відповідно до пункту
249.1 статті 249 ПКУ, є одним із загальнодержавних податків, якому присвячено Розділ VIII Податкового кодексу
України.
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Джерело: www.treasury.gov.ua.
По факту надходження у 2017-му році від екологічного податку в розмірі 976 376 689 грн. становили 0,27%
податкових надходжень, як і планувалось. Близько 56,74% від надходжень екологічного податку надійшли за
кодом бюджетної класифікації 19010400, тобто було справлено за “за утворення радіоактивних відходів (включаючи
вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими
умовами ліцензій строк”.
Cтавки екологічного податку за викиди визначаються або за найменуванням забруднюючої речовини, або за класом,
або залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі
населених пунктів71.
Пунктом 2 Постанови КМУ від 28 грудня 2001 р. N 1780, відповідно до статті 5 Закону України "Про охорону
атмосферного повітря", постановлено “Міністерству охорони навколишнього природного середовища України разом
із заінтересованими органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, установи
та організації, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел,
забезпечити протягом 2002-2007 років поетапне розроблення нормативів граничнодопустимих викидів”.
Також Постанова КМУ від 28 грудня 2001 р. N 1780 визначила, що “норматив граничнодопустимого викиду
забруднюючої речовини із стаціонарного джерела на одиницю продукції чи сировини визначається як
відношення кількості забруднюючої речовини, що викидається в атмосферне повітря, до обсягу продукції
підприємства або використаної ним сировини”:
- на одиницю маси за одиницю часу;
- на одиницю продукції чи сировини.
Цією ж Постановою КМУ визнається пріоритетність права Європейського Союзу, тобто Директиви 2001/80/ЄС72.
Екологічний податок, визначений підпунктом 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, і в деталях
врегульовується розділом VIII Податкового кодексу України , є одним із загальнодержавних податків, що
«справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин,
розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками,
фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до
1 квітня 2009 року».
Екологічний податок, що нараховується та сплачується щоквартально, відповідно до пункту 249.1 статті 249 ПКУ, є
одним із загальнодержавних податків, якому присвячено Розділ VIII Податкового кодексу України:
19010000
Екологічний податок
Об’єкт та база оподаткування
240.1.1. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення
242.1.1. обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
240.1.2. скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
242.1.2. обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;
240.1.3. розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що
розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);
19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
242.1.3. обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що
розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання;
240.1.4. утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
240.1.5. тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами
ліцензії строк.
19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
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Держкомстат України; Наказ, Форма від 03.06.2008 № 172 “Про затвердження форм державних статистичних
спостережень з охорони навколишнього природного середовища (Форма N 2-ТП (повітря) (річна) )”:
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/vc172202-08.
72
Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for
certain atmospheric pollutants: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1491250919149&uri=CELEX:32001L0081.
77

накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими
умовами ліцензій строк 242.1.5. обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності
суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами
ліцензії строк;
Детальніше ставки екологічного податку визначаються у розділі VIII Податкового кодексу України, а коефіцієнти
його розподілу між бюджетами різних рівнів адміністративно-територіального устрою встановлюються в редакції,
запровадженій Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII, у таких пропорціях:
20% - у пункті 16-1 статті 29 Бюджетного кодексу України для Державного бюджету України (крім екологічного
податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове
зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який
зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі),
80% - у пункті 43 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України для доходів загального фонду … бюджетів міст
Києва…,
55% - у пункті 33 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України для доходів загального фонду … обласних
бюджетів,
25% - у пункті 43 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України для бюджетів об’єднаних тер. громад,
25% - у пункті 43 статті 64 Бюджетного кодексу України для доходів загального фонду … бюджетів міст обласного
значення,
25% - у пункті 20-4 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України для доходів загального фонду бюджетів
міст районного значення, сільських, селищних бюджетів (крім екологічного податку, що справляється за утворення
радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх
виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк) .
Суми надходжень від екологічного податку до місцевих бюджетів залишаються вкрай незначними. Крім того,
екологічний податок у 2015-му році фактично не мав цільового призначення у вигляді використання коштів від плати
за забруднення на реалізацію саме природоохоронних заходів.
Щодо розподілу екологічного податку, то його з 01.01.2016 р. повинні зараховувати до спеціального фонду, згідно
Закону України від 24.12.2015 № 918-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового
спрямування екологічного податку": http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/918-19.
Тобто у доходній (ст. 29, 64, 66 та 69 БКУ) та у видатковій частинах державного та місцевих бюджетів
збалансовуються інтереси держави та об’єднань територіальних громад, представлених як безпосередньо, так і
органами місцевого самоврядування на трьох рівнях адміністративно-територіального устрою (базовому, районному
та регіональному).
Cтавки екологічного податку за викиди визначаються або за найменуванням забруднюючої речовини, або за класом,
або залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі
населених пунктів.
Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» внесено зміни до
Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
Зокрема, пунктами 12-16 розділу 1 Закону № 1791, які набрали чинності з 1 січня 2017 року, встановлено нові, збільшені
на 12 відсотків, ставки екологічного податку, що визначені:
- пунктами 243.1 - 243.4 статті 243 ПКУ, а саме: ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами забруднення, ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які
встановлено клас небезпечності, для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на
які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від
установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів,
ставка податку за викиди двоокису вуглецю;
- пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ - ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти;
- пунктами 246.1 і 246.2 статті 246 ПКУ - ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об'єктах;
- пунктом 247.1 статті 247 ПКУ - ставка податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
- пунктом 248.1 статті 248 ПКУ - ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад
установлений ії строк.
Збільшені ставки податку повинні застосовуватися платниками податку при обрахуванні податкових зобов'язань за
перелічені вище об'єкти оподаткування з 1 січня 2017 року.
Статтею 250 ПКУ для податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу.
Відповідно до пункту 250.2 статті 250 ПКУ платники податку складають податкові декларації за формою, затвердженою
наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 року № 715 та подають їх протягом 40 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують
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податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової
декларації:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди
забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для
цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи
об'єктів;
- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений
особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.
Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов'язань з податку вважаються за:
IV квартал 2016 року: 9 лютого 2017 року, а останнім днем сплати податку - 17 лютого 2017 року;
І квартал 2017 року: 10 травня та 19 травня 2017 року відповідно;
ІІ квартал 2017 року: 9 серпня та 18 серпня 2017 року відповідно;
ІІІ квартал 2017 року: 9 листопада та 17 листопада 2017 року відповідно;
IV квартал 2017 року: 9 лютого та 19 лютого 2018 року відповідно.
Якщо платник Податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин,
розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник Податку повинен
повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву
довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі
платник податку зобов'язаний подавати Декларації відповідно до вимог ПКУ.
Таблиця. Витяг з Податкового кодексу України (за викиди в атмосферне повітря)
Стаття
Найменування забруднюючої речовини
Ставка екол. податку, гривень за 1
ПКУ
тонну
В редакції ЗУ №
1791-VIII від
20.12.2016
ст. 243.1
Оксиди азоту
1553,79
2204,89
Аміак
291,41
413,53
Ангідрид сірчистий
1553,79
2204,89
Ацетон
582,83
827,06
Бенз(о)пірен
1977992,51
2806850,49
Бутилацетат
349,96
496,61
П’ятиокис ванадію
5828,32
8270,62
Водень хлористий
58,54
83,07
Вуглецю окис
58,54
83,07
Вуглеводні
87,81
124,61
Газоподібні фтористі сполуки
3846,95
5458,98
Тверді речовини
58,54
83,07
Кадмію сполуки
12298,01
17451,37
Марганець та його сполуки
12298,01
17451,37
Нікель та його сполуки
62658,23
88914,54
Озон
1553,79
2204,89
Ртуть та її сполуки
65863,81
93463,38
Свинець та його сполуки
65863,81
93463,38
Сірководень
4993,53
7086,02
Сірковуглець
3245,03
4604,82
Спирт н-бутиловий
1553,79
2204,89
Стирол
11346,13
16100,62
Фенол
7052,52
10007,8
Формальдегід
3846,95
5458,98
Хром та його сполуки
41713,2
59192,69
ст. 243.2
Класс небезпечності I
11113,26
15770,16
Класс небезпечності IІ
2545,11
3611,61
Класс небезпечності IІІ
379,22
538,13
Класс небезпечності IV
87,81
124,61
ст. 243.3
безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів
на 1 куб. метр
Менше ніж 0,0001
467807,81
663838
0,0001-0,001 (включно)
40081,78
56877,65
понад 0,001-0,01 (включно)
5536,9
7857,08
понад 0,01-0,1 (включно)
1553,79
2204,89
понад 0,1
58,54
83,07
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Стаття
ПКУ

Найменування забруднюючої речовини

ст. 243.4

Ставка податку за викиди двоокису вуглецю

Ставка екол. податку, гривень за 1
тонну
В редакції ЗУ №
1791-VIII від
20.12.2016
0,26
0,37

243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення:
Таблиця. Витяг з Податкового кодексу України (за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти)
Стаття
Найменування забруднюючої речовини
Ставка екол. податку, гривень за 1
ПКУ
тонну
В редакції ЗУ №
1791-VIII від
20.12.2016
ст. 245.1
Азот амонійний
1020,6
1448,27
Органічні речовини (за показниками біохімічного
408,5
579,68
споживання кисню (БСК 5)
Завислі речовини
29,27
41,54
Нафтопродукти
6003,94
8519,83
Нітрати
87,81
124,61
Нітрити
5012,61
7113,1
Сульфати
29,27
41,54
Фосфати
815,72
1157,54
Хлориди
29,27
41,54
ст. 245.2
на які встановлено гранично допустиму концентрацію
або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація забруднюючих
речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу,
міліграмів на 1 літр.
До 0,001 (включно)
106936,91
Понад 0,001-0,1 (включно)
77534,45
Понад 0,1-1 (включно)
13366,96
Понад 1-10 (включно)
1360,37
Понад 10
272,33
ст. 245.3
на які не встановлено гранично допустиму
концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація забруднюючих
речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу,
міліграмів на 1 літр - зг. ст. 245.2
ст. 245.4
За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера
ставки податку, зазначені у пунктах
245.1 і 245.2 цієї статті,
збільшуються у 1,5 раза.
Таблиця. Витяг з Податкового кодексу України (за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи
на об'єктах)
Стаття ПКУ Найменування забруднюючої речовини
Ставка екол. податку, гривень за
1 одиницю
ст. 246.1
ст. 246.1.1
Обладнання та прилади, що містять ртуть, елементи з
548,47
іонізуючим випромінюванням
ст. 246.1.2
люмінесцентних ламп
9,54
ст. 246.2
Ставки податку за розміщення відходів, які
Ставка екол. податку, гривень за
встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня
1 тонну
небезпечності відходів73
I, надзвичайно небезпечні
890,79
II, високонебезпечні
32,45
73

Висновки інституту Морзеєва, що регулюється Державною інспекцією ядерного регулювання. Комісія при
Міністерстві охорони здоров’я України приймає рішення по санітарних зонах та санітарних нормах. Постанова КМУ
від 22 серпня 2011 р. N 893 "Про затвердження Правил санітарної охорони території України":
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-п.
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Стаття ПКУ

Найменування забруднюючої речовини

246.3.

III, помірно небезпечні
IV, малонебезпечні
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної
промисловості
За розміщення відходів, на які не встановлено клас
небезпеки, застосовується ставка податку,
За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують
повного виключення забруднення атмосферного повітря або
водних об'єктів, ставки податку,

246.4.

Ставка екол. податку, гривень за
1 одиницю
8,14
3,17
0,31
встановлена за розміщення відходів
I класу небезпеки
зазначені у пунктах 246.1-246.3 цієї
статті, збільшуються у 3 рази

Таблиця. Витяг з Податкового кодексу України (залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому
природному середовищі)
Стаття ПКУ Місце (зона) розміщення відходів
Коефіцієнт
ст. 246.5
В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від
3
таких меж
На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту
1
Стаття ПКУ
247.1.

Ставка податку за утворення радіоактивних відходів
виробниками електричної енергії - експлуатуючими
організаціями ядерних установок (атомних електростанцій),
включаючи вже накопичені,

гривні у розрахунку на 1 кВт-год
виробленої електричної енергії
0,008

Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних
електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів.
Стаття ПКУ Категорія відходів
Коефіцієнт
247.2

Високоактивні
Середньоактивні та низькоактивні

50
2

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими
умовами ліцензії строк.
Ставка податку за тимчасове зберігання
Стаття
Категорія відходів Ставка податку за
тимчасове зберігання
радіоактивних відходів, представлених як
ПКУ
радіоактивних відходів
джерела іонізуючого випромінювання, гривень
(крім відходів,
за 1 куб. сантиметр
представлених як джерела
іонізуючого
випромінювання), гривень
за 1 куб. метр
248
248.1.

Високоактивні
Середньоактивні та
низько активні

381767,57
7126,32

12725,59
2545,11

Згідно пункту 250.3 статті 250 Податкового кодексу України, “центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації до 1 грудня року, що передує звітному, подають до контролюючих органів переліки
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на
викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до
переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу ІІ, пункту 250.2 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу
України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, форма Податкової декларації екологічного податку затверджена
наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497.
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У 2017-му році надходження від екологічного податку до Державного бюджету України становили 0,27% від
загальних податкових надходжень.
Також ст. 14.1.61 Податкового кодексу України визначає, що до заходів нетарифного регулювання відноситься
дозвільна система органів державної влади, що здійснюють … екологічний … вид контролю.
Згідно із Законом України від 07.12.2017 № 2233-VIII “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”
Бюджетний кодекс України було доповнено статтею 24^3, якою перелбачено створення у складі спеціального
фонду Державного бюджету України Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, джерелами
формування є “доходи державного бюджету, визначені пунктом 7^4 частини третьої статті 29 цього Кодексу”.
Тобто пункт 7^4 частини 3 статті 29 застосовується в порядку встановленому статтями 10 і 11 Закону України
№ 2246-VIII від 07.12.2017 “Про державний бюджет України на 2018 рік”.
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Розділ 4.2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища (код 19050000) джерело надходжень до Фонду охорони навколишнього природного середовища.
На відміну від загальнодержавного податку, яким є екологічний податок, інформація щодо збору за забруднення
навколишнього природного середовища у звітах про виконання Державного бюджету подається лише по факту, а
інформація щодо планового збору не подається.

10000000
19050000
19050100
19050200
19050300

Податкові надходження
Збір за забруднення навколишнього природного
середовища
Надходження коштів від енергопідприємств до
Державного фонду охорони навколишнього
природного середовища
Інші збори за забруднення навколишнього
природного середовища до Фонду охорони
навколишнього природного середовища
Надходження від сплати збору за забруднення
навколишнього природного середовища
фізичними особами

Виконано
за 2014 рік
292 588 860 200

Виконано
за 2015 рік
409 970 879 600

Виконано
за 2016 рік
502 554 559 600

Виконано
за січень-грудень
632 202 347 100

1 865 732,13

2 616 173,46

3 595 606,23

584 665,86

-64,22

0,00

0,30

0,00

1 851 391,63

2 606 630,62

3 591 454,13

581 287,94

14 404,72

9 542,84

4 151,80

3 377,92

Джерело: www.treasury.gov.ua.
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Розділ 4.3. Інші надходження, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища
(код 24062100) - джерело надходжень до Фонду охорони навколишнього природного
середовища.
Як надалі побачимо з двох таблиць, у 2014-2016-му роках було значне перевиконання планових показників щодо
грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища.

Таблиця.
План на 2014
рік з
урахуванням
внесених змін
Грошові стягнення за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок
24062100 господарської та іншої діяльності
Джерело: www.treasury.gov.ua.

9 287 500,00

Виконано
за 2014 рік
Грошові стягнення за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок
24062100 господарської та іншої діяльності
Джерело: www.treasury.gov.ua.

27 529 075,67

План на 2015
рік з
урахуванням
внесених змін

9 904 900,00

Виконано
за 2015 рік

17 186 601,55

План на 2016
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2017
рік з
урахуванням
внесених змін

10 628 000,00

11 488 900,00

Виконано
за 2016 рік

46 185 220,74

Виконано за
січеньгрудень 2017

3 417 020,15

Так у 2017-му році виконання планових показників становило 435%.
Згідно пункту 4 частини першої статті 69-1 Бюджетного кодексу України, у вигляді «70 відсотків грошових стягнень за
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних
територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад - 50
відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та
Севастополя - 70 відсотків».
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Розділ 4.4. Рентна плата за спеціальне використання води (код 13020000) - джерело
надходжень до Державного фонду розвитку водного господарства.

13 020 000

13 020 000

Рентна плата за спеціальне використання води

План на 2014 рік
з урахуванням
внесених змін
732 278 100,00

План на 2015 рік з
урахуванням
внесених змін
704 364 000,00

План на 2016 рік
з урахуванням
внесених змін
844 400 000,00

План на 2017 рік
з урахуванням
внесених змін
715 900 000,00

Рентна плата за спеціальне використання води

Виконано
за 2014 рік
630 539 212,30

Виконано
за 2015 рік
553 990 625,91

Виконано
за 2016 рік
698 806 541,71

Виконано за
січень-грудень
2017
750 398 903,26

Джерело: www.treasury.gov.ua.
Згідно із Законом України від 07.12.2017 № 2233-VIII “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”
Бюджетний кодекс України було доповнено статтею 24^4, якою перелбачено створення у складі спеціального фонду
Державного бюджету України Державного фонду розвитку водного господарства, джерелами формування є
“доходи державного бюджету, визначені пунктом 13^3 частини третьої статті 29 цього Кодексу”, тобто “10 відсотків
рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів
місцевого значення”.
Проект Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення про використання коштів Фонду
розвитку водного господарства проходить процедуру погодження з іншими центральними органами виконавчої
влади.
Відповідно до примітки -2) пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу України, “рентна плата за користування
надрами для видобування прісних підземних вод, які видобуваються платниками, зазначеними у підпункті 252.1.5
пункту 252.1 цієї статті, застосовується за ставками, визначеними у підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255 цього
Кодексу”.
255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води74
встановлюються у таких розмірах:

Ставка рентної плати, гривень за 100
куб. метрів

255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)

42,91

Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ

45,11

Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)

42,91

Інгульця

65,44

Сіверського Дінця

87,98

Південного Бугу (без Інгулу)

49,61

Інгулу

60,87

Дністра

27,03

Вісли та Західного Бугу

27,03

Пруту та Сірету

20,30

Тиси

20,30

Дунаю

18,09

Річок Криму

90,21

Річок Приазов’я

108,31

Інших водних об’єктів
Джерело: Податковий кодекс України.

49,61
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Попри те, що Податковий кодекс України у статтях 251.1.1 та 251.1.4 розділяє рентну плату за користування
надрами для видобування корисних копалин та рентну плату за спеціальне використання води, підземні та поверхневі
води визначені корисними копалинами загальнодержавного значення, згідно Постанови КМУ від 12 грудня 1994 р. N
827.
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255.5.2. за спеціальне використання підземних вод75:
Найменування регіону

Ставка рентної плати, гривень за 100
куб. метрів
ЗУ № 909-VIII від 24.12.2015 р.

Області:
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)

83,43

м. Севастополь

83,43

Вінницька

72,11

Волинська

74,48

Дніпропетровська

63,19

Донецька

85,74

Житомирська

72,11

Закарпатська

47,37

Запорізька
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони

72,11

інші адміністративно-територіальні одиниці області

65,44

Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський,
Рожнятівський райони
Київська:

112,77

Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський,
Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський,
Поліський райони
інші адміністративно-територіальні одиниці області

52,42

Кіровоградська

83,43

Львівська

65,44

Луганська

94,71

Миколаївська

94,71

Одеська

78,95

Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський,
Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський,
Шишацький райони
інші адміністративно-територіальні одиниці області

63,19

61,85

48,78

54,37

Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський,
Острозький райони
інші адміністративно-територіальні одиниці області

58,19
67,59

Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони

54,37

інші адміністративно-територіальні одиниці області

61,91

Тернопільська

87,98

Харківська

67,64

Херсонська

67,64

Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський,
Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони
інші адміністративно-територіальні одиниці області

56,41

Черкаська

48,78

Чернівецька

78,95

85,74

Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський
райони
інші адміністративно-територіальні одиниці області

67,64

м. Київ

67,39;

інші адміністративно-територіальні одиниці області
Джерело: Податковий кодекс України.

54,37
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52,88

Ст. 21 Кодексу України “Про надра”.
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Також у Податковому кодексі України визначено ставки рентної плати за спеціальне використання води
255.5.3. для потреб гідроенергетики - 8,77 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни
гідроелектростанцій;
255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:
для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,1503 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0167 гривні за 1 місце-добу експлуатації;
255.5.5. для потреб рибництва:
46,03 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
55,34 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води;
255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:
42,82 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
49,94 гривні за 1 куб. метр підземної води;
255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну воду - 9,92 гривні за 100 куб. метрів води.
{Пункт 255.5 статті 255 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015}
255.6. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що
пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта
0,005.
До цього часу рентний платіж використовувавя на всі цілі, не пов’язані з використанням водних ресурсів. Рента, як
правило, сплачується наприкінці кварталу. З 2018-го року 10% від рентної плати за спецводокористування
планується спрямовувати до Фонду розвитку водного господарства, тобто на на заходи, пов’язані з відтворенням
рентного ресурсу, відновлення водних об’єктів, покращення ситуації на тих об’єктах протипаводкового захисту,
об’єктах централізованого водопостачання в тих населених пунктах, які користуються привізною водою.
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Розділ 4.5. Щодо потенціалу рентної плати за користування надрами (код 13030000) та
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (код 13010000).
Дослідно-промислова розробка та видобуток корисних копалин загальнодержавного тзначення, що проводиться після
отримання відповідних гірничих відведень та погоджень Київською та Севастопольською міськими радами, та
обласними радами клопотань Державної служби геології та надр України про надання спеціальних дозволів на
видобування корисних копалин загальнодержавного значення, пов’язані з екологічними проблемами у територіальних
громадах другого та базового рівня адміністративно-територіального устрою, на вирішення яких у місцевих бюджетах
відсутні фінансові ресурси.
Класифікація корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення зроблена Постановою Кабінету Міністрів
України від 12 грудня 1994 р. N 827:
ПЕРЕЛІК
корисних копалин загальнодержавного значення
Газ природний
Бутани
Газ, розчинений у нафті
Етан
Газ (метан) вугільних родовищ
Пропан
Газ сланцевих товщ
центрально-басейнового типу

Газ

ГОРЮЧІ
Газоподібні
Газ природний (бутани, етан,
Газ сланцевих товщ
пропан)
Газ, розчинений у нафті
Газ
центрально-басейнового типу
Газ (метан) вугільних родовищ
Рідкі
Конденсат
Нафта
Бітум нафтовий
Тверді
Антрацит
Сланці
Буре вугілля
Торф
Кам'яне вугілля

Залізні
Марганцеві

МЕТАЛІЧНІ РУДИ
Чорних металів
Хромові

Кольорових металів
Нікелеві
Олов'яні
Поліметалічні
Ртутні
Свинцеві
Сурм'яні
Титанові
Цинкові
Благородних металів
Золота
Срібла
Металів платинової групи
Рідкіснометалеві та рідкісноземельні
Ванадієві
Скандієві
Берилієві
Стронцієві
Ітрієві
Танталові
Металів лантаноїдної групи
Церієві
Літієві
Цирконієві
Ніобієві
Розсіяних металів
Алюмінієві
Вольфрамові
Вісмутові
Кобальтові
Магнієві
Мідні
Миш'якові
Молібденові
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Галієві
Гафнієві
Германієві
Індієві
Кадмієві

Селенові
Ренієві
Рубідієві
Талієві
Телурові
Радіоактивних металів
Торієві
Уранові
НЕМЕТАЛІЧНІ
Сировина вогнетривка
Азбест*
Пірофіліт
Глина*
Пісок*
Доломіт*
Пісковик*
Дуніт
Серпентиніт
Каолін первинний*
Силіманіт
Каолін вторинний*
Ставроліт
Кварцит*
Талькомагнезит
Кіаніт (дистен)
Циркон
Сировина флюсова
Вапняк*
Флюорит*
Доломіт*
Сировина формувальна та для грудкування
залізорудних концентратів
Глина*
Пісок*
Глина бентонітова*
Сировина хімічна
Алуніт
Крейда*
Барит
Озокерит*
Бішофіт
Сіль кам'яна (галіт)
Бром
Сіль калійна*
Вапняк
Сіль магнієва
Давсоніт
Сірка
Йод
Флюорит*
Сировина агрохімічна
Апатит
Сапропель*
Вапняк*
Сіль калійна*
Гіпс*
Фосфорити
Глауконіт*
Цеоліти*
Сапоніт*
Сировина для мінеральних пігментів
Вохристі (фарбові) руди чорних
та кольорових металів
Глауконіт*
Глина фарбова
Сировина абразивна
Алмаз технічний
Корунд
Гранат
Кремінь
Кварц*
Маршаліт
Сировина оптична та п'єзооптична
Ісландський шпат*
П'єзокварц
Кварц*
Флюорит*
Електро- та радіотехнічна сировина
Азбест*
Пірофіліт
Графіт
Тальк
Мусковіт
Флогопіт
Озокерит*
Шунгіт
Сировина адсорбційна
Бентоніт*
Палигорськіт
Вермикуліт
Сапоніт*
Гідробіотит
Спонголіт*
Діатоміт
Трепел*
Опока
Цеоліти*
Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)
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Адуляр
Аквамарин
Аксиніт
Алмаз
Альмандин
Аметист
Берил
Бурштин
Гесоніт
Гросуляр
Данбурит

Опал благородний
Піроп
Олександрит
Раухтопаз
Рубін
Сапфір
Скаполіт
Смарагд
Спесартин
Сподумен
Танзаніт

Демантоїд
Топаз
Діоптаз
Турмалін
Евклаз
Фенакіт
Жадеїт (імперіал)
Фероортоклаз
Кварц рожевий
Хризоберил
Кліногуміт
Хризоліт
Кордієрит
Хризопраз
Кришталь гірський
Хромдіопсид
Кунцит
Циркон*
Лейкосапфір
Цитрин
Моріон
Шпінель
Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)
Агат
Родоніт
Амазоніт
Сапфірин
Арагоніт
Сердолік
Бірюза
Содаліт
Гематит (кровавик)
Соколине око
Котяче око
Тектіти
Лабрадор
Тигрове око
Нефрит
Халцедон
Онікс
Яшма
Опал
Сировина виробна
Алуніт візерунчастий
Лабрадорит*
Вапняк мармуризований*
Маріуполіт
Гагат
Мармур кольоровий
Гіпс візерунчастий
Обсидіан
Дерево скам'яніле
Пегматит графічний
Джеспіліт
Пірофіліт
(агальматоліт)
Егіриніт
Порфірит
Епідозит (унакіт)
Селеніт
Кальцифір*
Туф кольоровий
Кварцит кольоровий
Флюорит кольоровий
Кремінь візерунчастий
Хлоропал (унгварит)
Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)
Андезит*
Габронорит
Андезито-базальт
Гіпс*
Ангідрит
Граніт
Анортозит
Гранодіорит
Базальт*
Граносієніт
Вапняк*
Діорит
Вапняк мармуризований*
Пісковик*
Габро
Серпентиніт
Діабаз
Сієніт
Кальцифір*
Травертин
Кварцит*
Туф*
Лабрадорит*
Чарнокіт
Марамур
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова
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Каолін вторинний*
Каолін лужний

Нефелін
Пегматит
(польовий шпат)
Пісок кварцовий*

Каолін первинний*
Ліпарит
Сировина цементна
Вапняк*
Мергель*
Гіпс*
Опока*
Гіпсоангідрит
Спонголіт*
Глина*
Трепел*
Діатоміт
Туф*
Крейда*
Цеоліти*
Сировина для пиляних стінових матеріалів
Вапняк*
Опока*
Мергель*
Туф*
Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону
Амфіболіт
Вермикуліт*
Андезит*
Глина*
Андезито-базальт
Перліт
Аргіліт
Сланець
Базальт*
Сировина для бутового каменю
Андезит*
Діорит*
Андезито-базальт*
Доломіт*
Анортозит*
Ліпарпит
Вапняк*
Мігматит
Габро*
Монцоніт
Габро-діабаз
Пісковик*
Габро-норит*
Плагіограніт
Гнейс
Порфірит*
Граніт*
Ріоліт
Гранодіорит*
Сієніт*
Граносієніт*
Туф*
Дацит
Чарнокіт*
Діабаз
Сировина піщано-гравійна
Галька
Піщано-гальковий
матеріал
Гравій
Ракуша
Сировина цегельно-черепична
Алеврит
Глина легкоплавка
Алевроліт
Лес
Аргіліт
Сланець
Сировина для покриття доріг
Асфальтити
Бітуми
Сировина для приготування бурових розчинів
Барит
Глина бентонітова*
Бішофіт*
Сировина для виробництва кристалічного кремнію
Пісковик кварцитовидний
ВОДИ
Підземні води
Мінеральні (лікувальні, лікувально-столові, природні столові)
Питні (для централізованого водопостачання, для
нецентралізованого
водопостачання)
Промислові
Технічні
Теплоенергетичні
Поверхневі води
Ропа (лікувальна, промислова)
ГРЯЗІ ЛІКУВАЛЬНІ
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Мулові сульфідні
Сопкові
Сапропелеві
Торфові
ІНЕРТНІ ГАЗИ
Гелій

ПЕРЕЛІК
корисних копалин місцевого значення
Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів
Вапняк
Гіпс
Гажа
Сапропель
Сировина для будівельного вапна та гіпсу
Гіпс
Вапняк
Крейда
Сировина піщано-гравійна
Пісок
Сировина цегельно-черепична
Суглинок
Супісок
Інші корисні копалини,
що не включені до Переліку корисних копалин
загальнодержавного значення

Ставки ренти, визначені ст. 252.20 Податкового кодексу України, і є додатком до цієї пояснювальної записки. Згідно
пункту 4 частини першої статті 9-1 Кодексу України від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР «Про надра» до компетенції
обласних, Київської та Севастопольської міських рад у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими
законодавчими актами належить «розподіл між відповідними місцевими бюджетами плати за користування надрами».
А відповідно до статті 31 Кодексу України «Про надра», «плата за користування надрами, що надходить до
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і міських бюджетів міст Києва та Севастополя,
розподіляється між місцевими бюджетами відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими радами». Рентна плата за користування надрами для видобування усіх
інших корисних копалин загальнодержавного значення розподіляється у пропорціях 75% до загального фонду
державного бюджету, згідно з пунктом 5 частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу України, та 25% до загального
фонду обласного бюджету, згідно з пунктом 4 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України. До 2015-го року цей
розподіл між державним та обласними бюджетами становив 50-на-50 відсотків.
Завдяки змінам до Бюджетного кодексу України, запровадженим Законом України від 20.12.2016 р. № 1793,
починаючи з 01.01.18 р. відбулось скасування законодавчого вилучення рентної плати, визначеної підпунктом
14.1.217 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014 , що надходить
від видобування трьох корисних копалин загальнодержавного значення (нафти, газу та газового конденсату) з системи
міжбюджетного розподілу, закріпленої у ст. 29, 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України. Отже, відповідно до
Закону України № 1793 від 20.12.2016 року:
95,00% рентних надходжень, згідно з пунктом 5 частини 2 статті 29 БКУ залишатиметься в державному бюджеті,
2,00% рентних надходжень, згідно з пунктом 5 частини 1 статті 64 БКУ буде розподілено до бюджету міста обл.
значення та району,
1,00% рентних надходжень, згідно з пунктом 3 частини 1 статті 69 БКУ буде розподілено до бюджету бюджету міст
рай. значення, селища та села,
2,00% рентних надходжень, згідно пункту 4 частини 1 статті 66 БКУ буде розподілено до обласного бюджету.
Щляхом прийняття Закону України № 1793 було реалізовано статтю 95 Конституції України та п. 9 ч. 1 ст. 7
Бюджетного кодексу України, відповідно до яких повинен втілюватись "принцип справедливості і неупередженості бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства
між громадянами і територіальними громадами".
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів врегульовується статтею 256 Податкового кодексу України.

13 010 000

Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів

План на 2014 рік
з урахуванням
внесених змін

План на 2015 рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2016 рік
з урахуванням
внесених змін

План на 2017 рік
з урахуванням
внесених змін

193 302 100,00

213 660 800,00

270 500 000,00

315 000 000,00
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Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

Виконано за
січень-грудень
2017

206 516 641,08

274 948 576,54

331 352 188,83

329 678 420,86
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ПІДСУМКИ.
На рівні центральних органів органів виконавчої влади, станом на кінець 2017-го року, цільове призначення для
охорони навколишнього природного середовища мали частки:
1) екологічного податку (код 19010000) – джерела надходжень до Фонду охорони навколишнього природного
середовища, місцевих (обласних) фондів та Державного фонду поводження з радіоактивними відходами.
2) збору за забруднення навколишнього природного середовища (код 19050000) - джерела надходжень до Фонду
охорони навколишнього природного середовища.
3) інших надходжень, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища (код 24062100) - джерела
надходжень до Фонду охорони навколишнього природного середовища.
4) рентної плати за спеціальне використання води (код 13020000) - джерела надходжень до Державного фонду
розвитку водного господарства.
Повноваження з охорони навколишнього природного середовища на місцевому рівні здійснюються місцевими
органами виконавчої влади, відповідно до Закону України від 16.10.2012 № 5456-VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних
ресурсів, у тому числі на місцевому рівні» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5456-17), яким місцевим органам
виконавчої влади було передано функції від територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України.
Проте видатки центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра екології та природних ресурсів України, та відповідних місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування, не покриваються частками загальнодержавних податків, визначених статтею 9
Податкового кодексу України, що перерозподіляються в системі міжбюджетних відносин, деякі з яких враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Тому у першу чергу фінансування видатків повинне спиратись на загальний фонд державного бюджету України та на
власні надходження установ та організацій.
Потрібно вдосконалити Державний водний кадастр (Геоінформаційний портал “Водні ресурси України”
(http://map.davr.gov.ua:44481) та портал Моніторингу та екологічна оцінка водних ресурсів (
http://watermon.iisd.com.ua/EcoWaterMon/MapEcoWaterMon/Index) до рівня, коли дані моніторингу цих веб-ресурсів
будуть використовуватись для прийняття прозорих управлінських рішень щодо:
- вдосконалення експлуатації державного водогосподарського комплексу,
- управління водними ресурсами,
на які витрачається більшість фінансових ресурсів Держводагентством України та його структурними підрозділами.
Коштів Державного бюджету України, розпорядником яких є Державне агентство з управління зоною відчуження,
не достатньо для покриття видатків, пов’язаних з добудовою та введенням в експлуатацію арки НБК та “СВЯП-2”.
Проте внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР у 2017-му році по
КБК 2408040 були профінансовані на 100%, що становило 33,62% видатків цього органу виконавчої влади.
Прямі надходження від штрафів та інших стягнень, накладених Держекоінспекцією України у 2017-му році були
меншими, ніж видатки на утримання цього органу виконавчої влади, що свідчить про кризовий стан з екологічним
наглядом в Україні.
Починаючи з 2016-го року, серед центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, Держгеонадра перебували на останньому
місці за фактичними видатками. Частка Держгеонадр у сукупних видатках становила 2017-го року 1,74%. Можна
стверджувати, що відносно як оборотів усієї видобувної галузі, яка складається з корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення, класифікованих Постановою КМУ № 827 (залізна руда, вуглеводні
(природний газ, газовий конденсат, сира нафта, кам’яне та буре вугілля, так і відносно монетарної вартості зовнішніх
негативних та позитивних ефектів, пов’язаних із видобутком), видатки на регулятора є на дуже низькому рівні.
Враховуючи те, що при Держгеонадрах також діє Державна комісія України по запасах корисних копалин, видатки в
розмірі 30 241 093 грн на керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр є абсолютно
недостатніми для виконання цим центральним органом виконавчої влади функцій, визначених Положенням,
затвердженим Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1174.
У структурі видатків по КБК 2400000 Національна комісія з радіаційного захисту населення України є єдиною
установою, що не є центральним органом виконавчої влади, або структурним підрозділом останнього.
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Додаток 1. Таблиця. ІІ.2. Видатки державного бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
КБ
К

1

ПОКАЗНИ
КИ

05
30

2
Охорона
навколишнього
природного
середовища
Запобігання та
ліквідація
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Охорона та
раціональне
використання
природних
ресурсів
Утилізація
відходів
Ліквідація
іншого
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Збереження
природнозаповідного
фонду
Фундаментальні
та прикладні
дослідження і
розробки у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища

05
40

Інша діяльність у
сфері охорони

05
00

05
10

05
11
05
12

05
13
05
20

2016

2016

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом
План на
2015 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін
10

План на
2016 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін
4

План на
2016 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін
7

План на
2016 рік з
урахування
м внесених
змін
10

2017

2017

2017

План на
січеньгрудень з
урахуванн
ям
внесених
змін

План на
2017 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін

План на
2017 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін

План на
2014 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін
4

План на 2014
рік з
урахуванням
внесених
змін
7

План на 2014
рік з
урахуванням
внесених
змін
10

План на
2015 рік з
урахування
м внесених
змін
4

План на
2015 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін
7

1 549
673400

2 298 096231

3847769631

3034627100

1671031868

4705658968

3167413800

2185916202

5353330002

3981044800

1266460497

5247505297

1 226
008600

1 572 590349

2798598 949

2270791800

1281905395

3552697195

2531068700

1795699028

4326767728

3075263700

821513 776

3896777476

595 067 600

630 170 437

1225238 037

343756 000

846 533392

1190289392

275218 600

1498591375

1773809975

473040 200

264204 365

737244 565

214 436 500

229 287 512

443 724 012

396374 000

95 981 657

492355 657

366020 400

24 410 537

390430 937

429634 500

139889 087

569523 587

416 504 500

713 132 400

1129636 900

1530661800

339390 345

1870052145

1889829700

272697 116

2162526816

2172589000

417420 324

2590009324

34 072 300

13 821 887

47 894 187

33 490 200

21 712 053

55 202 253

167 156 800

46 302 488

213 459 288

299 059 700

68 759 364

367 819 064

53 487 000

17 840 719

71 327 719

63 890 500

25 433 634

89 324 134

63 245 700

24 471 534

87 717 234

81 667 000

26 324 506

107991506

405942600

319443151

725385751

525054400

349862852

874917252

236 105
500

693 843 275

929 948775

666454600

341980786

100843538
6
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Додаток 1. Таблиця. ІІ.2. Видатки державного бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
КБ
К

05
00

КБ
К

ПОКАЗНИ
КИ
навколишнього
природного
середовища
Охорона
навколишнього
природного
середовища

ПОКАЗНИ
КИ

1
05
00

05
10

05
11
05
12

05
13
05
20

Загальний
фонд

1 549
673400

2298 096 231

3847769631

2 014

2 014

2 014

Загальний
фонд

Спеціальни
й фонд

Разом

2017

2017

2017

3981044800

126646049
7

524750529
7

2 017

2 017

2 017

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

167103186
8

470565896
8

2 015

2 015

2 015

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

3034627100

2016

Разом

316741380
0

218591620
2

2016

2016

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

5353330002
2016

Разом

Виконано
за січеньгрудень

Виконано
за січеньгрудень

Разом
Виконано
за січеньгрудень

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

Виконано
за 2016 рік

5

8

11

5

8

11

5

8

11

2860982714

119198840
9

405297112
3

305618476
8

171543632
6

4771621094

3863 682
361

876 266
568

473994892
9

333150672
1

250528159
8

154948128
3

4054762881

3 050
979832

600136 663

365111649
4

252 239
732
365 411
331

126448664
2

1516726374

470 569 822

157382 915

18 417 603

383 828 934

427 923 623

25 333 423

627 952
737
453 257
046

2
Охорона
навколишнього
природного
середовища
Запобігання та
ліквідація
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Охорона та
раціональне
використання
природних
ресурсів
Утилізація
відходів
Ліквідація
іншого
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Збереження
природнозаповідного
фонду

Спеціальн
ий фонд

2016

1 391
087835

1 205 948922

1 071
302777

1 067 782477

2139085255

2224358624

110714809
8

2597036 757

Виконано
за 2016 рік

482 968
336
175 119
040

456 091 417

939 059 753

317659 725

734976506

143 639 006

318 758 045

387767 146

80 183 929

105263623
0
467 951
075

413 215
402

468 052 054

881 267 456

1 518931753

291 987
663

181091941
6

1887630
536

266577 038

2154207573

2152 486
387

417420 324

256990671
1

34 034 415

11 460 809

45 495 224

33 474 021

20 449 462

53 923 483

166 158
291

43 471 705

209 629 997

297 236 965

64 407 920

361 644
886
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Додаток 1. Таблиця. ІІ.2. Видатки державного бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
КБ
К

05
30

05
40
05
00

Ко
д
бю
дж
етн
ої
кла
си
фік
аці
ї
0
1
05
00

05
10
05
11

ПОКАЗНИ
КИ
Фундаментальні
та прикладні
дослідження і
розробки у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища
Інша діяльність у
сфері охорони
навколишнього
природного
середовища
Охорона
навколишнього
природного
середовища

53 405 495

12 181 010

232 345
147

0

ПОКАЗНИК
И
0
2
Охорона навколишнього
природного
середовища
Запобігання та
ліквідація
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Охорона та
раціональне
використання

2016

2016

2017

2017

2017

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

65 586 505

63 437 828

17 892 892

81 330 720

63 126 887

21 628 355

84 755 241

81 566 507

22 773 954

104 340
461

114 524 626

346 869 773

539712 242

46 497 956

586210 198

321 617
992

100854 983

422 472 975

433 899 057

188948 031

622 847
088

1391 087
835

1205 948 922

2597036 757

2860982714

119198840
9

405297112
3

3056184
768

171543632
6

4771621094

3863 682
361

876266 568

473994892
9

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Виконано %
запланован
о.

Виконано %
заплановано.

Виконано %
заплановано.

Виконано %
заплановано.

Виконано %
запланован
о.

Виконано %
запланован
о.

Виконано %
запланован
о.

Виконано %
запланован
о.

Виконано %
заплановано.

Виконано %
запланован
о.

Виконано %
запланован
о.

Виконано %
запланован
о.

89,77%

52,48%

67,49%

94,28%

71,33%

86,13%

96,49%

78,48%

89,13%

97,05%

69,19%

90,33%

87,38%

67,90%

76,43%

97,96%

86,37%

93,77%

98,98%

86,29%

93,71%

99,21%

73,05%

93,70%

81,16%

72,38%

76,64%

92,41%

86,82%

88,44%

91,65%

84,38%

85,51%

99,48%

59,57%

85,18%

Разом
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Додаток 1. Таблиця. ІІ.2. Видатки державного бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
КБ
К

05
12

05
13
05
20

05
30

05
40
05
00

ПОКАЗНИ
КИ
природних
ресурсів
Утилізація
відходів
Ліквідація
іншого
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Збереження
природнозаповідного
фонду
Фундаментальні та
прикладні
дослідження і
розробки у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища
Інша діяльність у
сфері охорони
навколишнього
природного
середовища
Охорона
навколишнього
природного
середовища

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

2016

2016

2017

2017

2017

Разом

81,66%

62,65%

71,84%

97,83%

83,54%

95,04%

99,83%

75,45%

98,31%

99,60%

18,11%

79,59%

99,21%

65,63%

78,01%

99,23%

86,03%

96,84%

99,88%

97,76%

99,62%

99,07%

100,00%

99,22%

99,89%

82,92%

94,99%

99,95%

94,18%

97,68%

99,40%

93,89%

98,21%

99,39%

93,67%

98,32%

99,85%

68,28%

91,95%

99,29%

70,35%

91,05%

99,81%

88,38%

96,62%

99,88%

86,51%

96,62%

98,41%

16,51%

37,30%

80,98%

13,60%

58,13%

79,23%

31,57%

58,24%

82,64%

54,01%

71,19%

89,77%

52,48%

67,49%

94,28%

71,33%

86,13%

96,49%

78,48%

89,13%

97,05%

69,19%

90,33%
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Додаток 2. Таблиця. ІІ.1. Видатки місцевих бюджетів за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.
2014
2014
2014
2015
2015
2015
СпеціПОКАЗЗагальний
альний
КБК
НИКИ
фонд
фонд
Разом
План на
План на
План на
План на
План на
2014 рік
2014 рік з
2014 рік з
2015 рік з
2015 рік з
з урахуурахуурахуурахуурахуПлан на 2015
ванням
ванням
ванням
ванням
ванням
рік з урахувнесени
внесених
внесених
внесених
внесених
ванням
0
0
х змін
змін
змін
змін
змін
внесених змін
4
7
10
1
2
4
7
10

0500

0510

0511
0512

0513
0520

0530
0540

Охорона
навколишнього
природного
середовища
Запобігання та
ліквідація
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Охорона та
раціональне
використання
природних
ресурсів
Утилізація відходів
Ліквідація іншого
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Збереження
природнозаповідного фонду
Фундаментальні та
прикладні
дослідження і
розробки у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища
Інша діяльність у
сфері охорони
навколишнього

2016
Загальний
фонд
План на
2016 рік з
урахуванням
внесених
змін
4

2016
Cпеціальний
фонд

2016

План на 2016
рік з урахуванням
внесених змін
7

2017

Разом
План на
2016 рік з
урахуванням
внесених
змін
10

4

2017
Спеціальний
фонд
План на
2017 рік з
урахуванням
внесених
змін
7

37 809 010

440796478
7

4445773797

Загальний
фонд
План на
2017 рік з
урахуванням
внесених
змін

2017
Разом
План на
2017 рік з
урахуванням
внесених
змін
10

1501332
3

276831974
7

278333306
9

113301147

2341 541 084

2454 842231

29 901 150

2729790 992

8734 657

228810919
5

229684385
2

8 706 807

1659 908 536

1668 615343

6 936 756

2116899 122

2123835 877

9 830 611

2
972325248

2982155859

8734 657

1710
298545

171903320
2

8 706 807

1204 948 342

1213 655149

6 936 756

1545952 683

1552889 438

9 830 611

2
266915330

2276745941

0

206 534415

206 534415

0

155 187 975

155 187 975

0

238 037 220

238 037 220

0

333 352680

333 352680

0

371 276235

371 276235

0

299 772 219

299 772 219

0

332 909 219

332 909 219

0

372 057238

372057238

3 590
236

64 373 125

67963361

16 182 471

55 867 390

72 049 862

5 264 688

68 366 171

73 630 859

8 787 218

80 473 449

89260667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 688
430

415 837
427

418525857

88 411 869

625 765 158

714 177 027

17 699 706

544 525 700

562 225 406

19 191 181

135516609
0

1374357 271

2759 692142
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Додаток 2. Таблиця. ІІ.1. Видатки місцевих бюджетів за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.
2014
2014
2014
2015
2015
2015
СпеціПОКАЗЗагальний
альний
КБК
НИКИ
фонд
фонд
Разом
природного
середовища

0500

0500

0510

0511
0512

0513
0520

0530

0540
0500

Охорона
навколишнього
природного
середовища
Охорона
навколишнього
природного
середовища
Запобігання та
ліквідація
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Охорона та
раціональне
використання
природних
ресурсів
Утилізація відходів
Ліквідація іншого
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Збереження
природнозаповідного фонду
Фундаментальні та
прикладні
дослідження і
розробки у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища
Інша діяльність у
сфері охорони
навколишнього
природного
середовища
Охорона
навколишнього

2016
Загальний
фонд

2016
Cпеціальний
фонд

2016

2017

Разом

Загальний
фонд

2017
Спеціальний
фонд

Разом

1501332
3

2
768319747

278333306
9

113301 147

2341 541 084

2454 842231

29 901 150

2729790 992

1146481
7

873 247983

884 712800

75 508 502

1401 215 969

1476 724 471

23 658 439

1460137 347

1483 795785

32 940 303

2
576372339

2 609 312
641

6 408157

743 105131

749 513288

7 977 342

955 660 262

963 637 604

5 878 169

1173897 770

1179 775938

7 991 923

180565080
6

1 813 642
729

6408 157
0

597 633532
57 349 058

604 041689
57 349 058

7 977 342
0

759 289 112
97 283 186

767 266 454
97 283 186

5 878 169
0

847 990 012
136 888 049

853 868 180
136 888 049

7 991 923
0

1
344746364
236670 634

1352738 287
236 670 634

0

88 122 541

88 122 541

0

99 087 964

99 087 964

0

189 019 710

189 019 710

0

224233 808

224 233 808

3260 162

22 999 180

26 259 342

14 389 094

45 066 343

59 455 437

5 039 230

44 629 366

49 668 596

8 497 238

58 142 455

66 639 692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 796
498
11 464
817

107 143
672
873 247
983

108 940
170
884 712
800

53 142 066

400 489 363
1 401 215
969

453 631 430

12 741 040

241 610 211

254 351 251

16 451 142

1476 724 471

23 658 439

1460137 347

1483795 785

32 940 303

712 579
078
2 576
372339

729 030 220
2 609 312
641

75 508 502

2759692 142

37 809 010

440796478
7

2017

4 445773797
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Додаток 2. Таблиця. ІІ.1. Видатки місцевих бюджетів за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.
2014
2014
2014
2015
2015
2015
СпеціПОКАЗЗагальний
альний
КБК
НИКИ
фонд
фонд
Разом
природного
середовища

КБК

0500

0510

0511
0512

0513
0520

0530
0540

ПОКАЗНИК
И

Охорона
навколишнього
природного
середовища
Запобігання та
ліквідація
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Охорона та
раціональне
використання
природних
ресурсів
Утилізація відходів
Ліквідація іншого
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Збереження
природнозаповідного фонду
Фундаментальні та
прикладні
дослідження і
розробки у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища
Інша діяльність у
сфері охорони
навколишнього

2 014
Виконан
о-%
заплано
вано.

2 014
Виконано
-%
запланова
но.

2 014
Виконано
-%
запланова
но.

2 015
Виконано %
заплановано
.

2 015
Виконано %
заплановано
.

5

8

11

5

76,364%

31,544%

31,786%

73,365%

32,477%

73,365%

2 015

2016
Загальний
фонд

2016
Cпеціальний
фонд

2016

2017

Разом

2 016

Загальний
фонд

2017
Спеціальний
фонд

2017
Разом

2 017
Виконано %
заплановано
.

2 017
Виконано
-%
запланова
но.

2 017
Виконано %
запланован
о.

Виконано - %
заплановано.

2 016
Виконано
-%
запланова
но.

Виконано - %
заплановано.

2 016
Виконано %
заплановано
.

8

11

5

8

11

5

8

11

66,644%

59,842%

60,156%

79,122%

53,489%

53,767%

87,123%

58,448%

58,692%

32,632%

91,622%

57,573%

57,751%

84,739%

55,454%

55,549%

81,296%

60,749%

60,816%

34,943%
27,767%

35,138%
27,767%

91,622%

63,014%
62,687%

63,219%
62,687%

84,739%

54,852%
57,507%

54,986%
57,507%

81,296%

59,321%
70,997%

59,415%
70,997%

23,735%

23,735%

33,054%

33,054%

56,778%

56,778%

60,269%

60,269%

90,806%

35,728%

38,637%

88,918%

80,667%

82,520%

95,718%

65,280%

67,456%

96,700%

72,250%

74,657%

66,823%

25,766%

26,029%

60,107%

64,000%

63,518%

71,984%

44,371%

45,240%

85,722%

52,582%

53,045%
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Додаток 2. Таблиця. ІІ.1. Видатки місцевих бюджетів за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.
2014
2014
2014
2015
2015
2015
СпеціПОКАЗЗагальний
альний
КБК
НИКИ
фонд
фонд
Разом
природного
середовища

0500

Охорона
навколишнього
природного
середовища

76,364%

31,544%

31,786%

66,644%

59,842%

60,156%

2016
Загальний
фонд

79,122%

2016
Cпеціальний
фонд

53,489%

2016
Разом

53,767%

2017
Загальний
фонд

87,123%

2017
Спеціальний
фонд

58,448%

2017
Разом

58,692%

102

Додаток 3 Таблиця. ІІ.1. Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету.
2014

Загальний
фонд

КБК

2400
000
2401
000
2401
010

2401
040

2401
090
2401
160
2401
270

2401
500

ПОКАЗНИКИ

Міністерство екології
та природних
ресурсів України
Апарат Міністерства
екології та природних
ресурсів України
Загальне керівництво
та управління у сфері
екології та природних
ресурсів
Прикладні наукові та
науково-технічні
розробки, виконання
робіт за державними
цільовими програмами
і державним
замовленням у сфері
природоохоронної
діяльності, фінансова
підтримка підготовки
наукових кадрів
Підвищення
кваліфікації та
перепідготовка у сфері
екології та природних
ресурсів, підготовка
наукових та науковопедагогічних кадрів
Збереження природнозаповідного фонду
Здійснення
природоохоронних
заходів
Здійснення заходів
щодо реалізації
пріоритетів розвитку
сфери охорони
навколишнього

2014

Спеціальний
фонд

2014

Усього

2015

2015

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

2015

2016

2016

2017

2016

2017

2017

План на 2017
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2017
рік з
урахуванням
внесених змін

Усього

План на 2014
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2014
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2014
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2015
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2015
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2015
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2016
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2016
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2016
рік з
урахуванням
внесених змін

Направлено
відкритих
асигнувань на
здійснення
видатків за
січеньгрудень

2172 231 000

2500 340 463

4 672571 463

3535 740 300

2692 345 767

6228 086 067

3 685358100

3 433 001802

7 118 359902

4779126177

3279650125

8088663025

148 257 600

693 015 083

841 272 683

559 971 600

1133 440 479

1 693412 079

412 472 200

1 803814 682

2 216 286882

651 869 577

634299944

1316056244

19 797 600

17 335 800

37 133 400

21 655 000

16 778 427

38 433 427

31 712 300

18 315 000

50 027 300

49 435 400

21 088 400

70 523 800

5 324 800

6 624 264

11 949 064

12 732 100

15 767 100

28 499 200

13 855 300

13 308 749

27 164 049

19 277 146

14 597 658

33 943 258

8 683 800

2 880 450

11 564 250

9 408 700

2 245 109

11 653 809

9 926 500

3 995 976

13 922 476

15 365 600

16 123 161

31 488 761

133 916 100

25 515 372

159 431 472

246 731 300

37 737 633

284468933

114 451 400

443 968 809

558 420 209

514 672 400

34 535 096

549 207 496

221 727 000

10 628 000

232 355 000

200 483 431

126488900

356790600

0

222 205 760

222 205 760

0

289 494 423

289 494 423

0

289 494 423

289 494 423

0

201058580

201058580
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2014

Загальний
фонд

2014

Спеціальний
фонд

2014

Усього

2015

2015

Загальний
фонд

2015

Спеціальний
фонд

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Усього

природного
середовища

2401
510

2401
520

2401
530
2402
000
2402
010
2404
000
2404
010
2404
020
2405
000

Внески України до
бюджетів Рамкової
конвенції ООН про
зміну клімату,
Кіотського протоколу
та Міжнародного
журналу транзакцій
Забезпечення
діяльності
Національного центру
обліку викидів
парникових газів
Державна підтримка
заходів, спрямованих
на зменшення обсягів
викидів (збільшення
абсорбції) парникових
газів, у тому числі на
утеплення приміщень
закладів соціального
забезпечення, розвиток
міжнародного
співробітництва з
питань зміни клімату
Державне агентство
екологічних інвестицій
України
Керівництво та
управління у сфері
екологічних інвестицій
Державна служба
геології та надр
України
Керівництво та
управління у сфері
геологічного вивчення
та використання надр
Розвиток мінеральносировинної бази
Державна екологічна
інспекція України

213 700

0

213 700

1 289 700

0

1 289 700

1 335 000

534 000

1 869 000

2 076 700

114 405

2 191 105

0

774 620 323

774 620 323

0

1442 023 162

1442 023 162

118 500 000

217091206

335591206

1 953 500

725 365

2 678 865

0

0

0

1 953 500

725 365

2 678 865

0

0

0

100 645 100

42 306 882

142 951 982

110 343 800

32 195 593

142 539 393

80 937 000

17 194 800

98 131 800

118 964 000

21 776 000

140740000

7 635 900

42 306 882

49 942 782

10 343 800

32 195 593

42 539 393

12 110 700

17 194 800

29 305 500

18 964 000

21 776 000

40 740 000

93 009 200

0

93 009 200

100 000 000

0

100 000 000

68 826 300

0

68 826 300

100 000 000

0

100000000

94 717 500

8 222 562

102 940 062

126 017 500

447 475

126 464 975

150 479 600

471 728

150 951 328

242 425 600

1 112 566

243538166

104

2014

Загальний
фонд
2405
010

2405
020
2406
000
2406
010
2407
000
2407
010

2407
020
2407
040

2407
050

2407
070

Керівництво та
управління у сфері
екологічного контролю
Зміцнення
матеріально-технічної
бази і методологічне
забезпечення
Державної екологічної
інспекції України та її
територіальних органів
Національна комісія з
радіаційного захисту
населення України
Керівництво та
управління у сфері
радіаційного захисту
населення
Державне агентство
водних ресурсів
України
Керівництво та
управління у сфері
водного господарства
Прикладні наукові та
науково-технічні
розробки, виконання
робіт за державним
замовленням у сфері
розвитку водного
господарства
Підвищення
кваліфікації кадрів у
сфері водного
господарства
Експлуатація
державного
водогосподарського
комплексу та
управління водними
ресурсами
Захист від шкідливої
дії вод сільських
населених пунктів та
сільськогосподарських
угідь, в тому числі в
басейні р. Тиса у
Закарпатській області

2014

Спеціальний
фонд

2014

Усього

94 717 500

132 862

94 850 362

0

8 089 700

8 089 700

647 500

0

647 500

2015

Загальний
фонд

2015

2015

Спеціальний
фонд

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Усього

126 017 500

447 475

126 464 975

150 479 600

471 728

150 951 328

242 425 600

1 112 566

243538166

647 500

652 800

0

652 800

688 700

0

688 700

815 000

0

815 000

0

647 500

652 800

0

652 800

688 700

0

688 700

815 000

0

815 000

1414 438 100

1 095 158693

2509 596 793

1 144 121200

1 260 519695

2 404 640895

1157414 800

1370 825 859

2528 240 659

2 099349071

3658786471

9 953 400

0

9 953 400

10 049 300

0

10 049 300

10 598 700

0

10 598 700

18 754 900

0

18 754 900

81 300

0

81 300

147 800

0

147 800

168 200

0

168 200

196 100

0

196 100

2 575 300

1 560 200

4135 500

2 545 300

1 644 400

4 189 700

2 714 100

1 593 900

4 308 000

3 971 500

1 015 700

4 987 200

977 675 100

1054 598 493

2032 273 593

976 273 700

1258 875 295

2235 148 995

1089171 900

1353 591 959

2442 763 859

1468919900

0

39 000 000

39 000 000

71 697 000

0

71 697 000

200 000

15 640 000

15 840 000

200 000

1559437400

2098333371

3567253271

0

200 000
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2014

Загальний
фонд

2407
120

2407
130

2407
800
2408
000
2408
010

2408
040

2408
070

2408
080

2408
090

Розвиток та
поліпшення
екологічного стану
зрошуваних та
осушених систем
Виконання боргових
зобов'язань за
кредитом, залученим
ДП "Львівська обласна
дирекція з
протипаводкового
захисту" під державну
гарантію
Реконструкція
гідротехнічних споруд
захисних масивів
дніпровських
водосховищ
Державне агентство
України з управління
зоною відчуження
Керівництво та
управління діяльністю
у зоні відчуження
Внески України до
Чорнобильського
фонду "Укриття" та до
рахунку ядерної
безпеки ЄБРР
Радіологічний захист
населення та
екологічне
оздоровлення
території, що зазнала
радіоактивного
забруднення
Наукове забезпечення
робіт та інформаційні
системи щодо
ліквідації наслідків
Чорнобильської
катастрофи
Виконання робіт у
сфері поводження з
радіоактивними
відходами неядерного
циклу, будівництво

424 153 000

2014

Спеціальний
фонд

0

2014

Усього

424 153 000

2015

Загальний
фонд

83 408 100

2015

2015

Спеціальний
фонд

0

2016

2016

2016

2017

2017

2017

30 000 000

0

30 000 000

Усього

83 408 100

54 561 900

0

54 561 900

37 395 000

0

37 395 000

413 525 200

661 637 243

1075 162 443

1592 679 900

265 017 160

1 857697 060

1883365 800

240 694 733

2124 060 533

2205614600

523112544

2728727144

5 617 000

0

5 617 000

5 442 900

0

5 442 900

6 188 200

0

6 188 200

8 453 300

0

8 453 300

50 084 000

0

50 084 000

601 800 000

0

601 800 000

601 189 600

147 036 815

748 226 415

886 989 600

299 434 624

1 186 424
224

1 376 000

0

1 376 000

2 014 100

6 192 145

8 206 245

2 110 600

26 278

2 136 878

2 795 500

60 000

2 855 500

2 792 200

287 043

3 079 243

3 468 700

150 815

3 619 515

3 610 700

54 240

3 664 940

4 616 100

0

4 616 100

3 924 000

57 217 800

61 141 800

61 249 400

5 976 000

67 225 400

56 049 400

0

56 049 400

56 433 500

105692220

162125720
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2014

Загальний
фонд

2014

Спеціальний
фонд

2014

2015

2015

Загальний
фонд

Усього

2015

Спеціальний
фонд

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Усього

пускового комплексу
"Вектор" та
експлуатація його
об'єктів

2408
110

2408
120

2408
800

Підтримка екологічно
безпечного стану у
зонах відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення
Підтримка у
безпечному стані
енергоблоків та об'єкта
"Укриття" та заходи
щодо підготовки до
зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС
Реалізація державних
інвестиційних проектів
закриття сховищ ПЗРВ
«ІІІ черга ЧАЕС» та
консервація сховища
№29 ПЗРВ
«Буряківка»

15 507 600

194 109 000

209 616 600

209 016 600

33 267 600

242 284 200

208 016 600

93 577 400

301 594 000

348 016 600

20 153 900

368170500

334 224 400

410 023 400

744 247 800

709 688 200

219 430 600

929 118 800

997 814 800

0

997 814 800

898 310 000

97 771 800

996081800

8 385 900

0

8 385 900
2017

2017

2014

Загальний
фонд
Код
бюд
жетн
ої
клас
ифік
ації
2400
000
2401
000
2401
010

ПОКАЗНИКИ
Міністерство екології
та природних ресурсів
України
Апарат Міністерства
екології та природних
ресурсів України
Загальне керівництво
та управління у сфері
екології та природних
ресурсів

2014

Спеціальний
фонд

2014

Усього

2015

2015

2015

2016

2016

2016

0

0

0

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2016 рік

Виконано
за 2016 рік

Виконано
за 2016 рік

2017

Загальний
фонд

Спеціальни
й фонд

Усього

Виконано
за січеньгрудень

Виконано
за січеньгрудень

Виконано
за січеньгрудень

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2014 рік

2047 673 293

1538 684 338

3586 357 631

3358 485 990

2200 491 554

5 558977 544

3572187 391

2883 460 955

6455 648 346

4 697 417
817

2 790 730
097

7 488 147
914

146 785 724

113 177 695

259 963 419

433 962 229

725 771 741

1 159 733
970

329 114 089

1359 079 711

1688 193 800

587 724 671

368 552 242

956 276 913

19 720 602

9 568 939

29 289 541

21 610 106

13 201 324

34 811 430

31 540 101

8 224 207

39 764 307

49 340 336

10 600 251

59 940 587
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2014

Загальний
фонд

2401
040

2401
090
2401
160
2401
270

2401
500

2401
510

2401
520

Прикладні наукові та
науково-технічні
розробки, виконання
робіт за державними
цільовими програмами
і державним
замовленням у сфері
природоохоронної
діяльності, фінансова
підтримка підготовки
наукових кадрів
Підвищення
кваліфікації та
перепідготовка у сфері
екології та природних
ресурсів, підготовка
наукових та науковопедагогічних кадрів
Збереження природнозаповідного фонду
Здійснення
природоохоронних
заходів
Здійснення заходів
щодо реалізації
пріоритетів розвитку
сфери охорони
навколишнього
природного
середовища
Внески України до
бюджетів Рамкової
конвенції ООН про
зміну клімату,
Кіотського протоколу
та Міжнародного
журналу транзакцій
Забезпечення
діяльності
Національного центру
обліку викидів
парникових газів

2014

Спеціальний
фонд

2014

Усього

2015

2015

Загальний
фонд

2015

Спеціальний
фонд

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Усього

5 320 522

3 599 914

8 920 436

12 718 554

9 655 471

22 374 024

13 852 336

12 677 727

26 530 063

19 256 084

13 049 699

32 305 783

8 648 776

2 761 527

11 410 303

9 358 438

2 244 544

11 602 982

9 915 011

3 925 969

13 840 980

14 786 497

15 032 568

29 819 065

132 939 990

23 176 386

156 116 376

244 910 023

34 578 046

279 488 070

420 992 644

139 538 280

3 318 644

142 856 925

140 129 880

62 115 998

202 245 878

0

88 435 843

88 435 843

0

115 036 954

115 036 954

1 328 372

419 595

1 747 966

2 072 215

102 065

2 174 280

113 095 824

96 129 618

209 225 442

388 849 923

0

1 117 697

1 117 697

0

0

166 311

166 311

1 258 898

32 142 721

0

1 258 898

108

2014

Загальний
фонд

2401
530
2402
000
2402
010
2404
000
2404
010
2404
020
2405
000
2405
010

2405
020
2406
000
2406
010

Державна підтримка
заходів, спрямованих
на зменшення обсягів
викидів (збільшення
абсорбції) парникових
газів, у тому числі на
утеплення приміщень
закладів соціального
забезпечення, розвиток
міжнародного
співробітництва з
питань зміни клімату
Державне агентство
екологічних інвестицій
України
Керівництво та
управління у сфері
екологічних інвестицій
Державна служба
геології та надр
України
Керівництво та
управління у сфері
геологічного вивчення
та використання надр
Розвиток мінеральносировинної бази
Державна екологічна
інспекція України
Керівництво та
управління у сфері
екологічного контролю
Зміцнення
матеріально-технічної
бази і методологічне
забезпечення
Державної екологічної
інспекції України та її
територіальних органів
Національна комісія з
радіаційного захисту
населення України
Керівництво та
управління у сфері
радіаційного захисту
населення

2014

Спеціальний
фонд

2014

Усього

2015

2015

Загальний
фонд

2015

Спеціальний
фонд

2017

2016

2016

2016

2017

2017

117 229 637

118 036 660

235 266 297

Усього

0

668 527 681

668 527 681

0

1 218 901340

1218 901 340

1 848 976

725 365

2 574 341

0

0

0

1 848 976

725 365

2 574 341

0

0

0

97 991 222

5 311 805

103 303 028

100 204 485

28 828 591

129 033 075

80 920 960

8 887 525

89 808 485

118 938 299

11 302 795

130 241 093

7 633 822

5 311 805

12 945 628

10 320 585

28 828 591

39 149 175

12 094 660

8 887 525

20 982 185

18 938 299

11 302 795

30 241 093

90 357 400

0

90 357 400

89 883 900

0

89 883 900

68 826 300

0

68 826 300

100 000 000

0

100 000 000

92 484 071

5 608 452

98 092 523

125 328 360

428 546

125 756 906

148 522 634

456 695

148 979 328

241 541 801

1 092 762

242 634 563

92 484 071

122 391

92 606 463

125 328 360

428 546

125 756 906

148 522 634

456 695

148 979 328

241 541 801

1 092 762

242 634 563

0

5 486 060

5 486 060

814 826

0

814 826

646 865

0

646 865

649 668

0

649 668

688 606

0

688 606

814 826

0

814 826

646 865

0

646 865

649 668

0

649 668

688 606

0

688 606

1 556 344
353

1 972 945
677

3 529 290
030
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2014

Загальний
фонд
2407
000
2407
010

2407
020
2407
040

2407
050

2407
070

2407
120

2407
130
2407
800

Державне агентство
водних ресурсів
України
Керівництво та
управління у сфері
водного господарства
Прикладні наукові та
науково-технічні
розробки, виконання
робіт за державним
замовленням у сфері
розвитку водного
господарства
Підвищення
кваліфікації кадрів у
сфері водного
господарства
Експлуатація
державного
водогосподарського
комплексу та
управління водними
ресурсами
Захист від шкідливої
дії вод сільських
населених пунктів та
сільськогосподарських
угідь, в тому числі в
басейні р. Тиса у
Закарпатській області
Розвиток та
поліпшення
екологічного стану
зрошуваних та
осушених систем
Виконання боргових
зобов'язань за
кредитом, залученим
ДП "Львівська обласна
дирекція з
протипаводкового
захисту" під державну
гарантію
Реконструкція
гідротехнічних споруд
захисних масивів

2014

Спеціальний
фонд

2014

2015

2015

2015

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

2016

2016

2016

2017

2017

2017

1296 408 516

904 215 474

2200 623 990

1 115 875463

1 179 722008

2 295 597471

1131840 118

1274 342 578

2406 182 696

1 556 344
353

1 972 945
677

3 529 290
030

9 809 292

0

9 809 292

10 026 412

0

10 026 412

10 597 729

0

10 597 729

18 669 602

0

18 669 602

81 300

0

81 300

147 800

0

147 800

168 200

0

168 200

196 100

0

196 100

2 567 189

1 204 264

3 771 453

2 545 300

1 560 783

4 106 083

2 702 667

1 502 557

4 205 224

3 970 398

961 860

4 932 258

971 805 235

867 477 371

1839 282 606

974 137 844

1 178 161
225

2 152 299
069

1086532 706

1260 487 740

2347 020 446

1 467 068
084

1 971 983
818

3 439 051
902

0

35 533 838

35 533 838

65 611 676

0

65 611 676

200 000

12 352 282

12 552 282

200 000

0

200 000

29 473 981

0

29 473 981

36 766 188

0

36 766 188

312 145 500

0

312 145 500

63 406 431

0

63 406 431
31 638 815

0

31 638 815
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2014

Загальний
фонд

2014

Спеціальний
фонд

2014

Усього

2015

Загальний
фонд

2015

2015

Спеціальний
фонд

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Усього

дніпровських
водосховищ
2408
000
2408
010

2408
040

2408
070

2408
080

2408
090

2408
110

2408
120

Державне агентство
України з управління
зоною відчуження
Керівництво та
управління діяльністю
у зоні відчуження
Внески України до
Чорнобильського
фонду "Укриття" та до
рахунку ядерної
безпеки ЄБРР
Радіологічний захист
населення та
екологічне
оздоровлення
території, що зазнала
радіоактивного
забруднення
Наукове забезпечення
робіт та інформаційні
системи щодо
ліквідації наслідків
Чорнобильської
катастрофи
Виконання робіт у
сфері поводження з
радіоактивними
відходами неядерного
циклу, будівництво
пускового комплексу
"Вектор" та
експлуатація його
об'єктів
Підтримка екологічно
безпечного стану у
зонах відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення
Підтримка у
безпечному стані
енергоблоків та об'єкта
"Укриття" та заходи
щодо підготовки до

413 356 894

510 370 912

923 727 807

1580 616 808

265 015 304

1 845 632113

1881100 985

240 694 446

2121 795 431

2 192 053
868

436 836 620

2 628 890
488

5 566 918

0

5 566 918

5 408 342

0

5 408 342

5 968 090

0

5 968 090

8 441 261

0

8 441 261

50 054 806

0

50 054 806

601 168 415

0

601 168 415

601 182 281

147 036 815

748 219 096

886 945 119

299 434 624

1 186 379
743

1 368 637

0

1 368 637

2 002 021

6 192 145

8 194 165

2 102 609

26 278

2 128 887

2 779 380

60 000

2 839 380

2 784 039

186 994

2 971 033

3 029 957

150 793

3 180 751

3 534 663

54 240

3 588 903

4 615 259

0

4 615 259

3 850 494

46 650 712

50 501 206

61 211 161

5 975 947

67 187 108

56 040 736

0

56 040 736

56 431 103

19 416 296

75 847 399

15 507 600

166 160 424

181 668 024

209 016 237

33 267 549

242 283 786

208 016 499

93 577 113

301 593 612

339 015 479

20 153 900

359 169 379

334 224 400

297 372 782

631 597 182

698 780 675

219 428 870

918 209 546

995 908 839

0

995 908 839

893 826 267

97 771 800

991 598 067
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2014

Загальний
фонд

2014

Спеціальний
фонд

2014

Усього

2015

Загальний
фонд

2015

Спеціальний
фонд

2015

2016

2016

2016

8 347 268

0

8 347 268

2017

2017

2017

Усього

зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС

2408
800

2400
000
2401
000
2401
010

2401
040

2401
090
2401
160

Реалізація державних
інвестиційних проектів
закриття сховищ ПЗРВ
«ІІІ черга ЧАЕС» та
консервація сховища
№29 ПЗРВ
«Буряківка»

Міністерство екології
та природних ресурсів
України
Апарат Міністерства
екології та природних
ресурсів України
Загальне керівництво
та управління у сфері
екології та природних
ресурсів
Прикладні наукові та
науково-технічні
розробки, виконання
робіт за державними
цільовими програмами
і державним
замовленням у сфері
природоохоронної
діяльності, фінансова
підтримка підготовки
наукових кадрів
Підвищення
кваліфікації та
перепідготовка у сфері
екології та природних
ресурсів, підготовка
наукових та науковопедагогічних кадрів
Збереження природнозаповідного фонду

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

94,27%

61,54%

76,75%

94,99%

81,73%

89,26%

96,93%

83,99%

90,69%

98,29%

85,09%

92,58%

99,01%

16,33%

30,90%

77,50%

64,03%

68,49%

79,79%

75,34%

76,17%

90,16%

58,10%

72,66%

99,61%

55,20%

78,88%

99,79%

78,68%

90,58%

99,46%

44,90%

79,49%

99,81%

50,27%

84,99%

99,92%

54,34%

74,65%

99,89%

61,24%

78,51%

99,98%

95,26%

97,67%

99,89%

89,40%

95,18%

99,60%

95,87%

98,67%

99,47%

99,97%

99,56%

99,88%

98,25%

99,41%

96,23%

93,24%

94,70%

99,27%

90,83%

97,92%

99,26%

91,63%

98,25%
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2014

Загальний
фонд
2401
270

2401
500

2401
510

2401
520

2401
530
2402
000
2402
010
2404
000
2404
010

Здійснення
природоохоронних
заходів
Здійснення заходів
щодо реалізації
пріоритетів розвитку
сфери охорони
навколишнього
природного
середовища
Внески України до
бюджетів Рамкової
конвенції ООН про
зміну клімату,
Кіотського протоколу
та Міжнародного
журналу транзакцій
Забезпечення
діяльності
Національного центру
обліку викидів
парникових газів
Державна підтримка
заходів, спрямованих
на зменшення обсягів
викидів (збільшення
абсорбції) парникових
газів, у тому числі на
утеплення приміщень
закладів соціального
забезпечення, розвиток
міжнародного
співробітництва з
питань зміни клімату
Державне агентство
екологічних інвестицій
України
Керівництво та
управління у сфері
екологічних інвестицій
Державна служба
геології та надр
України
Керівництво та
управління у сфері
геологічного вивчення
та використання надр

98,82%

2014

Спеціальний
фонд

2014

2015

Загальний
фонд

Усього

21,65%

37,47%

0,50%

0,50%

75,55%

2015

Спеціальний
фонд

2015

2017

2016

2016

2016

2017

2017

62,93%

31,23%

61,48%

69,90%

49,11%

56,68%

30,55%

30,55%

57,22%

57,22%

78,58%

93,52%

99,78%

89,21%

99,23%

84,53%

84,53%

98,93%

54,37%

70,11%

Усього

93,07%

76,65%

0,00%

0,00%

77,82%

77,82%

97,61%

97,61%

86,30%

86,30%

94,65%

100,00%

96,10%

94,65%

100,00%

96,10%

99,50%

97,36%

12,56%

72,26%

90,81%

89,54%

90,52%

99,98%

51,69%

91,52%

99,98%

51,90%

92,54%

99,97%

12,56%

25,92%

99,78%

89,54%

92,03%

99,87%

51,69%

71,60%

99,86%

51,90%

74,23%
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2014

Загальний
фонд
2404
020
2405
000
2405
010

2405
020
2406
000
2406
010
2407
000
2407
010

2407
020
2407
040

2407
050

Розвиток мінеральносировинної бази
Державна екологічна
інспекція України
Керівництво та
управління у сфері
екологічного контролю
Зміцнення
матеріально-технічної
бази і методологічне
забезпечення
Державної екологічної
інспекції України та її
територіальних органів
Національна комісія з
радіаційного захисту
населення України
Керівництво та
управління у сфері
радіаційного захисту
населення
Державне агентство
водних ресурсів
України
Керівництво та
управління у сфері
водного господарства
Прикладні наукові та
науково-технічні
розробки, виконання
робіт за державним
замовленням у сфері
розвитку водного
господарства
Підвищення
кваліфікації кадрів у
сфері водного
господарства
Експлуатація
державного
водогосподарського
комплексу та
управління водними
ресурсами

2014

Спеціальний
фонд

97,15%

2014

Усього

2015

Загальний
фонд

97,15%

89,88%

2015

Спеціальний
фонд

2015

2016

2016

2016

2017

100,00%

100,00%

2017

2017

Усього

89,88%

100,00%

100,00%

97,64%

68,21%

95,29%

99,45%

95,77%

99,44%

98,70%

96,81%

98,69%

99,64%

98,22%

99,63%

97,64%

92,12%

97,63%

99,45%

95,77%

99,44%

98,70%

96,81%

98,69%

99,64%

98,22%

99,63%

67,82%

67,82%

99,90%

99,90%

99,52%

99,52%

99,99%

99,99%

99,98%

99,98%

99,90%

99,90%

99,52%

99,52%

99,99%

99,99%

190962,50%

433041,72%

87,69%

97,53%

95,47%

97,79%

95,17%

1,20%

98,55%

98,55%

99,77%

99,77%

99,99%

99,99%

1,05%

1,05%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2024,68%

2515,17%

91,66%

82,56%

93,59%

92,96%

0,00%

0,51%

99,69%

77,19%

91,20%

100,00%

94,92%

98,00%

99,58%

94,27%

97,61%

36939,90%

194150,22%

68957,57%

99,40%

82,26%

90,50%

99,78%

93,59%

96,29%

99,76%

93,12%

96,08%

0,01%

0,00%

0,01%
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2014

Загальний
фонд

2407
070

2407
120

2407
130

2407
800
2408
000
2408
010

2408
040

2408
070
2408
080

Захист від шкідливої
дії вод сільських
населених пунктів та
сільськогосподарських
угідь, в тому числі в
басейні р. Тиса у
Закарпатській області
Розвиток та
поліпшення
екологічного стану
зрошуваних та
осушених систем
Виконання боргових
зобов'язань за
кредитом, залученим
ДП "Львівська обласна
дирекція з
протипаводкового
захисту" під державну
гарантію
Реконструкція
гідротехнічних споруд
захисних масивів
дніпровських
водосховищ
Державне агентство
України з управління
зоною відчуження
Керівництво та
управління діяльністю
у зоні відчуження
Внески України до
Чорнобильського
фонду "Укриття" та до
рахунку ядерної
безпеки ЄБРР
Радіологічний захист
населення та
екологічне
оздоровлення
території, що зазнала
радіоактивного
забруднення
Наукове забезпечення
робіт та інформаційні
системи щодо
ліквідації наслідків

2014

Спеціальний
фонд

91,11%

73,59%

2014

Усього

91,11%

73,59%

2015

Загальний
фонд

2015

Спеціальний
фонд

91,51%

2015

2016

2016

2017

100,00%

78,98%

79,24%

14736,99%

14736,99%

122,55%

122,55%

57,99%

5861,89%

7030,06%

99,89%

0,38%

96,44%

10492,29%

Усього

91,51%

76,02%

76,02%

57,99%
99,96%

85,92%

99,24%

99,11%

99,11%

99,94%

99,46%

99,71%

77,14%

65,15%

2017

2017

2016

100,00%

99,35%

99,88%

100,00%

0,00%

0,31%

99,37%

99,37%

96,44%

99,94%

99,90%

99,90%

100,00%

100,00%

100,00%

0,31%

0,02%

0,24%

99,46%

99,40%

100,00%

99,85%

99,62%

100,00%

99,63%

165,10%

0,00%

161,63%

96,49%

87,35%

99,99%

87,88%

97,89%

100,00%

97,93%

1222,48%

#ДЕЛ/0!

1643,11%

14034,52%
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2014

Загальний
фонд

2014

Спеціальний
фонд

2014

Усього

2015

Загальний
фонд

2015

Спеціальний
фонд

2015

2016

2016

2017

2016

2017

2017

99,98%

600,73%

19,07%

221,54%

100,00%

256,83%

485,13%

269,33%

0,00%

0,00%

0,00%

Усього

Чорнобильської
катастрофи

2408
090

2408
110

2408
120

2408
800

Виконання робіт у
сфері поводження з
радіоактивними
відходами неядерного
циклу, будівництво
пускового комплексу
"Вектор" та
експлуатація його
об'єктів
Підтримка екологічно
безпечного стану у
зонах відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення
Підтримка у
безпечному стані
енергоблоків та об'єкта
"Укриття" та заходи
щодо підготовки до
зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС
Реалізація державних
інвестиційних проектів
закриття сховищ ПЗРВ
«ІІІ черга ЧАЕС» та
консервація сховища
№29 ПЗРВ
«Буряківка»

98,13%

81,53%

82,60%

99,94%

100,00%

99,94%

99,98%

100,00%

85,60%

86,67%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

72,53%

84,86%

98,46%

100,00%

98,83%

99,81%

99,81%

99,54%

99,54%

100,00%
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
Разом
План
на
2014
рік з
ураху
План на
План на
вання
2014 рік з
2014 рік з
м
урахуванн
урахуванн
внесен
ям
ям
их
внесених
внесених
КБК
ПОКАЗНИКИ
змін
змін
змін
321 99
3 5349
55 668 473
377 662 00
0 Усього
00
753
8 653
279 48
1000 Податкові
7 1140
13 101 746
292 588 86
0000 надходження
00
200
0 200

1901
0000

1901
0100

1901
0200

1901
0300

Екологічний
податок
Надходження від
викидів
забруднюючих
речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
Надходження від
скидів забруднюючих
речовин
безпосередньо у
водні об'єкти
Надходження від
розміщення відходів
у спеціально
відведених для цього
місцях чи на об'єктах,
крім розміщення
окремих видів
відходів як вторинної
сировини

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

План на 2015
рік з
урахуванням
внесених
змін

План на 2015
рік з
урахуванням
внесених
змін

План на 2015
рік з
урахуванням
внесених змін

План за
січеньгрудень з
урахування
м внесених
змін

План на
2017 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін

План на
2017 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін

491767 448
700

40 251 164
013

532 018 612 713

575613435100

55913756999

631527192099

702024121
800

943500641
95

796 374
185 995

409170 879
600

800 000 000

409 970 879 600

502554559600

0

502554559600

610864961
600

213373855
00

632 202
347 100

1 167 901 900

0

1 167 901 900

1 680 268
500

0

1 680 268
500

План на 2016
рік з
урахуванням
внесених змін

План на 2016
рік з
урахуванням
внесених
змін

План на 2016
рік з
урахуванням
внесених змін

3
00375
4 200

1 152 739
200

4 156 493
400

1 495 055
700

0

1 495 055 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
Екологічний податок,
який справляється за
утворення
радіоактивних
відходів (включаючи
вже накопичені)
та/або тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів їх
виробниками понад
установлений
1901 особливими умовами
0400 ліцензій строк
0
0
Надходження від
здійснення торгівлі
на митній території
України паливом
власного
виробництва та/або
виробленим з
давальницької
сировини
1901 податковими
0500 агентами
0
0
Надходження від
ввезення палива на
митну територію
1901 України податковими
0600 агентами
0
0
Екологічний податок,
який справляється
при ввезенні на
митну територію
України
транспортних засобів
та/або кузовів до них
(за винятком кузовів
товарної категорії
8707 10 10 згідно з
1901 УКТ ЗЕД) в митному
0700 режимі імпорту
0
0
Екологічний податок,
який справляється
при продажу на
1901 внутрішньому ринку
0800 України
0
0

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
транспортних засобів,
вироблених
(виготовлених) на
митній території
України
Екологічний податок,
який справляється
при придбанні
транспортних засобів
в осіб, які не є
платниками цього
податку згідно з
1901 Податковим
0900 кодексом України
0
0
Надходження для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених пунктом
33 розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні положення"
1902 Бюджетного кодексу
0000 України
Кошти, що
передаються до
1902 місцевих бюджетів з
0100 державного бюджету

1903
0000
1905
0000

Кошти для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених пунктом
22 статті 14 Закону
України "Про
Державний бюджет
України на 2017 рік"
Збір за забруднення
навколишнього
природного
середовища

0

0

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5 918 879
300

0

-5 918 879
300

0

0

0

0

0

0

-5 918 879
300

0

-5 918 879
300

-798 155
000

2 904
755 000

2 106 600
000

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
Разом
Надходження коштів
від
енергопідприємств до
Державного фонду
охорони
навколишнього
1905 природного
0100 середовища
0
0
0
Інші збори за
забруднення
навколишнього
природного
середовища до Фонду
охорони
навколишнього
1905 природного
0200 середовища
0
0
0
Надходження від
сплати збору за
забруднення
навколишнього
природного
1905 середовища
0300 фізичними особами
0
0
0
Збір на розвиток
виноградарства,
1 113
1906 садівництва і
989
1 113 989
0000 хмелярства
800
0
800
Збір на розвиток
виноградарства,
1906 садівництва і
0100 хмелярства
0
0
0
Надходження сум
реструктурованої
заборгованості зі
сплати збору на
розвиток
виноградарства,
1906 садівництва і
0200 хмелярства
0
0
0
Збір за користування
1 495
1907 радіочастотним
580
1 495 580
0000 ресурсом України
500
0
500
Податки та збори, не
1909 віднесені до інших
525
0000 категорій
000
0
525 000

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 000

0

280 000

123 000

0

123 000

169 000

0
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом
169 000

1909
0100

1909
0400

Кошти, що
передаються
(отримуються), як
компенсація із
загального фонду
державного бюджету
бюджетам місцевого
самоврядування
відповідно до вимог
пункту 43 розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні положення"
Бюджетного кодексу
України та постанови
Кабінету Міністрів
України від
08.02.2017 N 96
"Деякі питання
зарахування частини
акцизного податку з
виробленого в
Україні та ввезеного
на митну територію
України пального до
бюджетів місцевого
самоврядування"
Кошти, сплачені в
рахунок погашення
податкового боргу
відповідно до норм
Податкового кодексу
України за доходами,
визначеними
частиною другою
статті 29 Бюджетного
кодексу України,
зокрема за податками
і зборами
(обов'язковими
платежами), які
справлялися до 1
січня 2011 року та
встановлені

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
Податковим
кодексом України

0
1000
0000
0

Усього
Податкові
надходження
0

1901
0000

Екологічний
податок
Надходження від
викидів
забруднюючих
речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
Надходження від
скидів забруднюючих
речовин
безпосередньо у
водні об'єкти
Надходження від
розміщення відходів
у спеціально
відведених для цього
місцях чи на об'єктах,
крім розміщення
окремих видів
відходів як вторинної
сировини

1901
0100

1901
0200

1901
0300

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

55 668 473
753
13 101 746
200
0

40 251 164
013

532 018 612 713

800 000 000
0

409 970 879 600
0

575 613 435
100
502 554 559
600
0

55 913 756
999

0

491 767
448700
409 170
879600
0

631 527 192
099
502 554 559
600
0

702 024
121 800
610 864
961 600
0

94 350 064
195
21 337 385
500
0

1 152 739
200

4 156 493
400

1 495 055
700

0

1 495 055 700

1 167 901 900

0

1 167 901 900

1 680 268
500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
3 003
754
200

0
0

79
6 374 185
995
632 202
347 100
1 680 268
500
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
Екологічний податок,
який справляється за
утворення
радіоактивних
відходів (включаючи
вже накопичені)
та/або тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів їх
виробниками понад
установлений
1901 особливими умовами
0400 ліцензій строк
0
0
Надходження від
здійснення торгівлі
на митній території
України паливом
власного
виробництва та/або
виробленим з
давальницької
сировини
1901 податковими
0500 агентами
0
0
Надходження від
ввезення палива на
митну територію
1901 України податковими
0600 агентами
0
0
Екологічний податок,
який справляється
при ввезенні на
митну територію
України
транспортних засобів
та/або кузовів до них
(за винятком кузовів
товарної категорії
8707 10 10 згідно з
1901 УКТ ЗЕД) в митному
0700 режимі імпорту
0
0
Екологічний податок,
який справляється
при продажу на
1901 внутрішньому ринку
0800 України
0
0

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
транспортних засобів,
вироблених
(виготовлених) на
митній території
України
Екологічний податок,
який справляється
при придбанні
транспортних засобів
в осіб, які не є
платниками цього
податку згідно з
1901 Податковим
0900 кодексом України
0
0

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1902
0000

Надходження для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених пунктом
33 розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні положення"
Бюджетного кодексу
України

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5 918 879
300

0

-5 918 879
300

1902
0100

Кошти, що
передаються до
місцевих бюджетів з
державного бюджету

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5 918 879
300

0

-5 918 879
300

1903
0000

Кошти для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених пунктом
22 статті 14 Закону
України "Про
Державний бюджет
України на 2017 рік"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-798 155
000

2 904
755 000
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд

1905
0000

1905
0100

1905
0200

1905
0300
1906
0000
1906
0100

1906
0200

Збір за забруднення
навколишнього
природного
середовища
Надходження коштів
від
енергопідприємств до
Державного фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища
Інші збори за
забруднення
навколишнього
природного
середовища до Фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища
Надходження від
сплати збору за
забруднення
навколишнього
природного
середовища
фізичними особами
Збір на розвиток
виноградарства,
садівництва і
хмелярства
Збір на розвиток
виноградарства,
садівництва і
хмелярства
Надходження сум
реструктурованої
заборгованості зі
сплати збору на
розвиток

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 113
989
800

0

1 113 989
800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 017
Разом
2 106 600
000
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
виноградарства,
садівництва і
хмелярства
1907
0000

1909
0000

1909
0100

Збір за користування
радіочастотним
ресурсом України
Податки та збори, не
віднесені до інших
категорій
Кошти, що
передаються
(отримуються), як
компенсація із
загального фонду
державного бюджету
бюджетам місцевого
самоврядування
відповідно до вимог
пункту 43 розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні положення"
Бюджетного кодексу
України та постанови
Кабінету Міністрів
України від
08.02.2017 N 96
"Деякі питання
зарахування частини
акцизного податку з
виробленого в
Україні та ввезеного
на митну територію
України пального до
бюджетів місцевого
самоврядування"

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

1 495
580
500

0

1 495 580
500

0

0

0

0

0

0

0

0

525
000

0

525 000

280 000

0

280 000

123 000

0

123 000

169 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 000
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
Кошти, сплачені в
рахунок погашення
податкового боргу
відповідно до норм
Податкового кодексу
України за доходами,
визначеними
частиною другою
статті 29 Бюджетного
кодексу України,
зокрема за податками
і зборами
(обов'язковими
платежами), які
справлялися до 1
січня 2011 року та
встановлені
1909 Податковим
0400 кодексом України
0
0

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

2014

2015

2015

2015

2017

2017

2017

Спеціальн
ий фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2014 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за 2015 рік

Виконано
за січеньгрудень

Виконано
за січеньгрудень

Виконано
за січеньгрудень

46 430 996
954

357 084 24
3 665

503 758 659
894

30 936 152
308

534 694 812 202

574 659 279
481

41 623 940
085

616 283 219
566

698 405
315 292

94 859 728
196

793 265
043 489

13 335 081
883

280 178 26
1 468

408 675 023
540

742 515 630

409 417 539 170

503 875 837
157

3 595 606

503 879 432
763

605 647
000 761

21 506 685
417

627 153
686 178

2 585
908
870

1 028 572
114

3 614 480
984

1 105 413
818

0

1 105 413 818

1 720 789
044

0

1 720 789
044

1 071
838
934

230 395
313

1 302 234
247

237 074 147

0

237 074 147

512 550
072

0

512 550
072

I. Д о х о д и

КБК
0
1000
0000

1901
0000

1901
0100

ПОКАЗНИКИ
Усього
Податкові
надходження

Екологічний податок
Надходження від
викидів
забруднюючих
речовин в
атмосферне повітря

2014
Загаль
ний
фонд
Викон
ано
за
2014
рік
31065
32467
11
26684
31795
84

0
0
0

Виконано
за 2016 рік

0

Виконано
за 2016 рік

0

Виконано
за 2016 рік

1 619 170 127

0

1 619 170 127

626 406 752

0

626 406 752
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
стаціонарними
джерелами
забруднення

1901
0200

1901
0300

1901
0400

1901
0500
1901
0600

Надходження від
скидів забруднюючих
речовин
безпосередньо у
водні об'єкти
Надходження від
розміщення відходів
у спеціально
відведених для цього
місцях чи на об'єктах,
крім розміщення
окремих видів
відходів як вторинної
сировини
Екологічний податок,
який справляється за
утворення
радіоактивних
відходів (включаючи
вже накопичені)
та/або тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів їх
виробниками понад
установлений
особливими умовами
ліцензій строк
Надходження від
здійснення торгівлі
на митній території
України паливом
власного
виробництва та/або
виробленим з
давальницької
сировини
податковими
агентами
Надходження від
ввезення палива на
митну територію

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

28 969 479

0

28 969 479

65 650
029

14 111 691

79 761 719

22 365 762

0

22 365 762

28 462 727

0

28 462 727

459
619
140

98 796 655

558 415
795

136 966 666

0

136 966 666

187 196 799

0

187 196 799

202 892
804

0

202 892
804

46 378
965

628 867
454

675 246
419

709 005 726

0

709 005 726

777 103 849

0

777 103 849

976 376
689

0

976 376
689

13 256 962

74 930 655

43 144 039

243 857
612

61 673
692
200
713
573
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
України податковими
агентами

1902
0000

Екологічний податок,
який справляється
при ввезенні на
митну територію
України
транспортних засобів
та/або кузовів до них
(за винятком кузовів
товарної категорії
8707 10 10 згідно з
УКТ ЗЕД) в митному
режимі імпорту
Екологічний податок,
який справляється
при продажу на
внутрішньому ринку
України
транспортних засобів,
вироблених
(виготовлених) на
митній території
України
Екологічний податок,
який справляється
при придбанні
транспортних засобів
в осіб, які не є
платниками цього
податку згідно з
Податковим
кодексом України
Надходження для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених пунктом
33 розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні положення"
Бюджетного кодексу
України

1902
0100

Кошти, що
передаються до

1901
0700

1901
0800

1901
0900

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0

0

662
138
020

0

662 138
020

0

0

0

17 896
035

0

17 896 035

1 083

0

1 083

483

0

483

435

0

435

-546 443 239

0

-546 443 239

0

0

0

0

-546 443 239

-2 267 850 334

0

-2 267 850 334

-12 308 432
933

0

-12 308 432
933

-546 443 239

-2 267 850 334

0

-2 267 850 334

-12 308 432
933

0

-12 308 432
933
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
місцевих бюджетів з
державного бюджету

1906
0000

Кошти для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених пунктом
22 статті 14 Закону
України "Про
Державний бюджет
України на 2017 рік"
Збір за забруднення
навколишнього
природного
середовища
Надходження коштів
від
енергопідприємств до
Державного фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища
Інші збори за
забруднення
навколишнього
природного
середовища до Фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища
Надходження від
сплати збору за
забруднення
навколишнього
природного
середовища
фізичними особами
Збір на розвиток
виноградарства,
садівництва і
хмелярства

1906
0100

Збір на розвиток
виноградарства,

1903
0000
1905
0000

1905
0100

1905
0200

1905
0300

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

-2 904 755
000

2 904 755
000

0

1 865 732

1 865 732

0

2 616 173

2 616 173

0

3 595 606

3 595 606

0

584 666

0

-64

-64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 851 392

1 851 392

0

2 606 631

2 606 631

0

3 591 454

3 591 454

0

581 288

581 288

0

14 405

14 405

0

9 543

9 543

0

4 152

4 152

0

3 378

3 378

0

1 038 291
056

104 211 276

0

104 211 276

-843 572

0

-843 572

-548 703

0

-548 703

0

1 038 291
056

104 211 276

0

104 211 276

-843 572

0

-843 572

-548 703

0

-548 703

1 038
291
056
1 038
291
056

584 666
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
садівництва і
хмелярства

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0

0

0

0

0

383 705

0

383 705

-364 029
102

0

-364 641
563

0

0
1 338
180
127

0

0

1907
0000

Надходження сум
реструктурованої
заборгованості зі
сплати збору на
розвиток
виноградарства,
садівництва і
хмелярства
Збір за користування
радіочастотним
ресурсом України

0

1 338 180
127

1909
0000

Податки та збори, не
віднесені до інших
категорій

288
116

0

288 116

1909
0100

Кошти, що
передаються
(отримуються), як
компенсація із
загального фонду
державного бюджету
бюджетам місцевого
самоврядування
відповідно до вимог
пункту 43 розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні положення"
Бюджетного кодексу
України та постанови
Кабінету Міністрів
України від
08.02.2017 N 96
"Деякі питання
зарахування частини
акцизного податку з
виробленого в
Україні та ввезеного
на митну територію
України пального до
бюджетів місцевого
самоврядування"

1906
0200

0

0

0

95 314

0

95 314

-364 029
102
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

-364 641
563

1909
0400

Кошти, сплачені в
рахунок погашення
податкового боргу
відповідно до норм
Податкового кодексу
України за доходами,
визначеними
частиною другою
статті 29 Бюджетного
кодексу України,
зокрема за податками
і зборами
(обов'язковими
платежами), які
справлялися до 1
січня 2011 року та
встановлені
Податковим
кодексом України

1 452

0

1 452

5

0

5

50 120

0

50 120

1 989

0

1 989
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
100,00
1901 Екологічний
%
100,00%
0000 податок
Надходження від
викидів
забруднюючих
речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними
1901 джерелами
41,45
0100 забруднення
%
22,40%
Надходження від
скидів забруднюючих
речовин
1901 безпосередньо у
0200 водні об'єкти
2,54%
1,37%
Надходження від
розміщення відходів
у спеціально
відведених для цього
місцях чи на об'єктах,
крім розміщення
окремих видів
1901 відходів як вторинної
17,77
0300 сировини
%
9,61%
Екологічний податок,
який справляється за
утворення
радіоактивних
відходів (включаючи
вже накопичені)
та/або тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів їх
виробниками понад
установлений
1901 особливими умовами
0400 ліцензій строк
1,79%
61,14%
Надходження від
здійснення торгівлі
на митній території
України паливом
власного
виробництва та/або
1901 виробленим з
0500 давальницької
2,38%
1,29%

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

36,03%

21,45%

21,45%

38,69%

38,69%

29,79%

29,79%

2,21%

2,02%

2,02%

1,76%

1,76%

1,68%

1,68%

15,45%

12,39%

12,39%

11,56%

11,56%

11,79%

11,79%

18,68%

64,14%

64,14%

47,99%

47,99%

56,74%

56,74%

2,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
сировини
податковими
агентами

1901
0600

1901
0700

1901
0800

1901
0900

Надходження від
ввезення палива на
митну територію
України податковими
агентами
Екологічний податок,
який справляється
при ввезенні на
митну територію
України
транспортних засобів
та/або кузовів до них
(за винятком кузовів
товарної категорії
8707 10 10 згідно з
УКТ ЗЕД) в митному
режимі імпорту
Екологічний податок,
який справляється
при продажу на
внутрішньому ринку
України
транспортних засобів,
вироблених
(виготовлених) на
митній території
України
Екологічний податок,
який справляється
при придбанні
транспортних засобів
в осіб, які не є
платниками цього
податку згідно з
Податковим
кодексом України

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

7,76%

4,19%

6,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25,61
%

0,00%

18,32%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,69%

0,00%

0,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
Надходження для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених пунктом
33 розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні положення"
1902 Бюджетного кодексу
0000 України
0,00%
0,00%
Кошти, що
передаються до
1902 місцевих бюджетів з
0100 державного бюджету
0,00%
0,00%
Кошти для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених пунктом
22 статті 14 Закону
України "Про
1903 Державний бюджет
0000 України на 2017 рік"
0,00%
0,00%
Збір за забруднення
навколишнього
1905 природного
0000 середовища
0,00%
0,18%
Надходження коштів
від
енергопідприємств до
Державного фонду
охорони
навколишнього
1905 природного
0100 середовища
0,00%
0,00%
Інші збори за
забруднення
навколишнього
природного
середовища до Фонду
охорони
навколишнього
1905 природного
0200 середовища
0,00%
0,18%

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0,00%

-49,43%

-49,43%

-140,06%

-140,06%

-715,28%

-715,28%

0,00%

-49,43%

-49,43%

-140,06%

-140,06%

-715,28%

-715,28%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-168,80%

0,00%

0,05%

0,00%

0,24%

0,00%

0,22%

0,00%

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

0,00%

0,24%

0,00%

0,22%

0,00%

0,03%
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
Разом
Надходження від
сплати збору за
забруднення
навколишнього
природного
1905 середовища
0300 фізичними особами
0,00%
0,00%
0,00%
Збір на розвиток
виноградарства,
1906 садівництва і
40,15
0000 хмелярства
%
0,00%
28,73%
Збір на розвиток
виноградарства,
1906 садівництва і
40,15
0100 хмелярства
%
0,00%
28,73%
Надходження сум
реструктурованої
заборгованості зі
сплати збору на
розвиток
виноградарства,
1906 садівництва і
0200 хмелярства
0,00%
0,00%
0,00%
Збір за користування
1907 радіочастотним
51,75
0000 ресурсом України
%
0,00%
37,02%

1909
0000

1909
0100

Податки та збори, не
віднесені до інших
категорій
Кошти, що
передаються
(отримуються), як
компенсація із
загального фонду
державного бюджету
бюджетам місцевого
самоврядування
відповідно до вимог
пункту 43 розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні положення"
Бюджетного кодексу
України та постанови
Кабінету Міністрів

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9,43%

9,43%

-0,05%

-0,05%

-0,03%

-0,03%

9,43%

9,43%

-0,05%

-0,05%

-0,03%

-0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-21,15%

0,01%

0,00%

0,01%

0,03%

0,03%

0,01%

0,01%

-21,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-21,19%
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
України від
08.02.2017 N 96
"Деякі питання
зарахування частини
акцизного податку з
виробленого в
Україні та ввезеного
на митну територію
України пального до
бюджетів місцевого
самоврядування"

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

-21,19%

1909
0400

Кошти, сплачені в
рахунок погашення
податкового боргу
відповідно до норм
Податкового кодексу
України за доходами,
визначеними
частиною другою
статті 29 Бюджетного
кодексу України,
зокрема за податками
і зборами
(обов'язковими
платежами), які
справлялися до 1
січня 2011 року та
встановлені
Податковим
кодексом України

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

0,00%

0

0
1901
0000

1901
0100

1901
0200

1901
0300

Викон
ано %
плану
96,48
%
95,48
%

Усього
Податкові
надходження

Виконано
% плану

Виконано
% плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано %
плану

Виконано
% плану

Виконано
% плану

Виконано
% плану

83,41%

94,55%

102,44%

76,86%

100,50%

99,83%

74,44%

97,59%

99,48%

100,54%

99,61%

101,78%

95,76%

99,88%

92,81%

99,87%

100,26%

#ДЕЛ/0!

100,26%

99,15%

100,79%

99,20%

89,23%

86,96%

73,94%

#ДЕЛ/0!

73,94%

138,64%

#ДЕЛ/0!

138,64%

102,41%

#ДЕЛ/0!

102,41%

0
Екологічний податок
Надходження від
викидів
забруднюючих
речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
Надходження від
скидів забруднюючих
речовин
безпосередньо у
водні об'єкти
Надходження від
розміщення відходів
у спеціально
відведених для цього
місцях чи на об'єктах,
крім розміщення
окремих видів
відходів як вторинної
сировини

86,09
%
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
Екологічний податок,
який справляється за
утворення
радіоактивних
відходів (включаючи
вже накопичені)
та/або тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів їх
виробниками понад
установлений
1901 особливими умовами
0400 ліцензій строк
Надходження від
здійснення торгівлі
на митній території
України паливом
власного
виробництва та/або
виробленим з
давальницької
сировини
1901 податковими
0500 агентами
Надходження від
ввезення палива на
митну територію
1901 України податковими
0600 агентами
Екологічний податок,
який справляється
при ввезенні на
митну територію
України
транспортних засобів
та/або кузовів до них
(за винятком кузовів
товарної категорії
8707 10 10 згідно з
1901 УКТ ЗЕД) в митному
0700 режимі імпорту
Екологічний податок,
який справляється
при продажу на
1901 внутрішньому ринку
0800 України

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
транспортних засобів,
вироблених
(виготовлених) на
митній території
України
Екологічний податок,
який справляється
при придбанні
транспортних засобів
в осіб, які не є
платниками цього
податку згідно з
1901 Податковим
0900 кодексом України
Надходження для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених пунктом
33 розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні положення"
1902 Бюджетного кодексу
0000 України
Кошти, що
передаються до
1902 місцевих бюджетів з
0100 державного бюджету
Кошти для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених пунктом
22 статті 14 Закону
України "Про
1903 Державний бюджет
0000 України на 2017 рік"
Збір за забруднення
навколишнього
1905 природного
0000 середовища
Надходження коштів
від
енергопідприємств до
1905 Державного фонду
0100 охорони

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
навколишнього
природного
середовища

1905
0200

1905
0300
1906
0000
1906
0100

1906
0200
1907
0000
1909
0000

Інші збори за
забруднення
навколишнього
природного
середовища до Фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища
Надходження від
сплати збору за
забруднення
навколишнього
природного
середовища
фізичними особами
Збір на розвиток
виноградарства,
садівництва і
хмелярства
Збір на розвиток
виноградарства,
садівництва і
хмелярства
Надходження сум
реструктурованої
заборгованості зі
сплати збору на
розвиток
виноградарства,
садівництва і
хмелярства
Збір за користування
радіочастотним
ресурсом України
Податки та збори, не
віднесені до інших
категорій

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

77,49%

215401,84
%

93,20
%

93,20%

89,48
%

89,48%

54,88
%

54,88%

137,04%

137,04%

77,49%

215401,84
%
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Додаток 4. Таблиця. Доходи Державного бюджету України.
2014
2014
Загаль
ний
Спеціальн
I. Д о х о д и
фонд
ий фонд
Кошти, що
передаються
(отримуються), як
компенсація із
загального фонду
державного бюджету
бюджетам місцевого
самоврядування
відповідно до вимог
пункту 43 розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні положення"
Бюджетного кодексу
України та постанови
Кабінету Міністрів
України від
08.02.2017 N 96
"Деякі питання
зарахування частини
акцизного податку з
виробленого в
Україні та ввезеного
на митну територію
України пального до
1909 бюджетів місцевого
0100 самоврядування"
Кошти, сплачені в
рахунок погашення
податкового боргу
відповідно до норм
Податкового кодексу
України за доходами,
визначеними
частиною другою
статті 29 Бюджетного
кодексу України,
зокрема за податками
і зборами
(обов'язковими
платежами), які
справлялися до 1
січня 2011 року та
встановлені
1909 Податковим
0400 кодексом України

2014

2015

2015

2015

2 016

2 016

2 016

2 017

2 017

2 017

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом
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Додаток 5. Доходи бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи
Загальни
й фонд

КБК
0
1000
0000
1900
0000
1901
0000

ПОКАЗ–
НИКИ

1901
0200

Всього
Податкові
надходження
Інші податки та
збори
Екологічний
податок
Надходження від
викидів
забруднюючих
речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
Надходження від
скидів
забруднюючих
речовин
безпосередньо у
водні об'єкти

1901
0300

Надходження від
розміщення
відходів у
спеціально
відведених для
цього місцях чи на
об'єктах, крім
розміщення
окремих видів
відходів як
вторинної
сировини

1901
0100

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

0

План на
2014 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін
44 908 366
792
8 892 120
425
1 201 729
438
1 198 976
535

Разом
План на
2014 рік
з
урахува
нням
внесени
х змін
253 006
792818
94 580
230 168
1 323
605 142
1 198
976 535

План на
2015 рік з
урахування
м внесених
змін
264 215 542
900
86 221 350
384
1 667 928
713
1 667 917
713

0

702 689 909

702 689
909

0

57 099 559

0

283 422 710

План на
2014 рік
з
урахува
нням
внесени
х змін
208 098
426 027
85 688
109 743
121 875
704

Спеціаль
ний фонд

План на
2015 рік
з
урахува
нням
внесени
х змін
20 003
066 909
447 874
202
447 798
467

2015
Разом

2016

2016

2016

2017

2017

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

План на 2016
рік з
урахуванням
внесених
змін
32810589302
4
12786043784
2

План на 2016
рік з
урахуванням
внесених
змін

План на 2016
рік з
урахуванням
внесених змін

22960491358

351066384382

3988551520

131848989362

План на 2017
рік з
урахуванням
внесених змін
448 169 045
393
176 474 982
464

390000

3988538691

3988928691

1 034 200

0

1849642378

1849642378

0

План на
2017 рік з
урахування
м внесених
змін
50 552 449
385
15 423 561
694
15 423 417
216
2 573 946
451

Разом

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

2017
Разом

0

План на
2015 рік з
урахуванн
ям
внесених
змін
284 218
609 809
86 669 224
586
2 115 727
179
1 667 917
713

1 070 681
627

0

1 070 681
627

0

1216161396

1216161396

0

1 780 378
361

1 780 378 361

57 099
559

87 645 438

0

87 645 438

0

94302738

94302738

0

98 680 565

98 680 565

283 422
710

509 590 647

0

509 590
647

0

539178244

539178244

0

694 887 525

694 887 525

План на 2017
рік з
урахуванням
внесених змін
498 721 494 778
191 898 544 159
15 424 451 416
2 573 946 451
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Додаток 5. Доходи бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи

1901
0600

Надходження від
здійснення торгівлі
на митній території
України паливом
власного
виробництва та/або
виробленим з
давальницької
сировини
податковими
агентами
Надходження від
ввезення палива на
митну територію
України
податковими
агентами

1902
0000

Надходження для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених
пунктом 33 розділу
VI "Прикінцеві та
перехідні
положення"
Бюджетного
кодексу України

1901
0500

1902
0200
1904
0000
1904
0100

Кошти, отримані
місцевими
бюджетами з
державного
бюджету
Фіксований
сільськогосподарсь
кий податок
Фіксований
сільськогосподарсь
кий податок,

Загальни
й фонд

Спеціальний
фонд

Разом

0

41 868 054

41 868
054

0

113 896 304

113 896
304

121 845
704

0

121 845
704

121 845
704

0

121 845
704

2015

2016
Загальний
фонд

2016
Спеціальний
фонд

2016

2017

2017

Спеціаль
ний фонд

Разом

0

447 515
178

447 515
178

0

2137557473

2137557473

0

12 849 408
798

12 849 408 798

0

447 515
178

447 515
178

0

2137557473

2137557473

0

12 849 408
798

12 849 408 798

Разом

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

2017

Загальний
фонд

Разом
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2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи
Загальни
й фонд

Спеціальний
фонд

0

2015

2016
Загальний
фонд

2016
Спеціальний
фонд

2016

2017

2017

Разом

Спеціаль
ний фонд

Разом

2 752 902

2 752
902

0

283 289

283 289

0

1338839

1338839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 743 921

2 743
921

0

281 361

281 361

0

1337870

1337870

0

61 486

61 486

0

8 981

8 981

0

1 928

1 928

0

969

969

0

481

481

30 000

0

30 000

11 000

0

11 000

390000

0

390000

1 034 200

Разом

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

2017

Загальний
фонд

Разом

нарахований після
1 січня 2001 року

1905
0000

1905
0100

1905
0200

1905
0300
1909
0000

Збір за
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Надходження
коштів від
енергопідприємств
до Державного
фонду охорони
навколишнього
природного
середовища
Інші збори за
забруднення
навколишнього
природного
середовища до
Фонду охорони
навколишнього
природного
середовища
Надходження від
сплати збору за
забруднення
навколишнього
природного
середовища
фізичними
особами
Податки та збори,
не віднесені до
інших категорій

61 967

61 967

0

1 034 200
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2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи
Загальни
й фонд

1909
0100

0
Код
бюд
жетн
ої
клас
ифік
ації

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціаль
ний фонд

2015
Разом

Кошти, що
передаються
(отримуються), як
компенсація із
загального фонду
державного
бюджету
бюджетам
місцевого
самоврядування
відповідно до
вимог пункту 43
розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні
положення"
Бюджетного
кодексу України та
постанови
Кабінету Міністрів
України від
08.02.2017 N 96
"Деякі питання
зарахування
частини акцизного
податку з
виробленого в
Україні та
ввезеного на митну
територію України
пального до
бюджетів
місцевого
самоврядування"

2016
Загальний
фонд

2016
Спеціальний
фонд

2016
Разом

2017
Загальний фонд

2017
Спеціальний
фонд

1 034 200

2017
Разом

1 034 200

I. Доходи
Спеціальний
фонд
0

2014

2014

2014

2015

2015

2015

Загальний
фонд

0
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2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи
Загальни
й фонд

0
0
1000
0000
1900
0000
1901
0000

ПОКАЗНИК
И

1901
0200

Всього
Податкові
надходження
Інші податки та
збори
Екологічний
податок
Надходження від
викидів
забруднюючих
речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
Надходження від
скидів
забруднюючих
речовин
безпосередньо у
водні об'єкти

1901
0300

Надходження від
розміщення
відходів у
спеціально
відведених для
цього місцях чи на
об'єктах, крім
розміщення
окремих видів
відходів як
вторинної
сировини

1901
0100

Спеціальний
фонд

Разом

0

Виконано
за 2014 рік
34 689 646
201
9 124 534
213
1 220 781
096
1 216 427
723

Викона
но
за 2014
рік
231 702
011 484
87 333
669 661
1 343
105 319
1 216
427 723

Виконано
за 2015 рік
274 771 453
816
97 667 933
806
1 585 643
873
1 585 626
323

0

701 138 391

701 138
391

0

42 948 627

0

300 685 482

Викона
но
за 2014
рік
197 012
365 283
78 209
135 448
122 324
223

Загальний
фонд

Спеціаль
ний фонд

Викона
но
за 2015
рік
19 688
774 146
550 426
703
552 547
643

2015
Разом

2016
Загальний
фонд

2016
Спеціальний
фонд

2016
Разом

2017
Загальний фонд

2017
Спеціальний
фонд

Виконано
за 2016 рік

Виконано
за 2016 рік

24788633904

366143119476
146902245805
5 644 517 870

364 782 058

0

5644585382
5 644 505
199
3 368 265
119

Виконано
за січеньгрудень
453 949 987
107
185 717 227
063

3 368 265 119

0

Виконано
за січеньгрудень
48 143 936
080
15 287 907
404
15 287 446
569
2 977 649
417

Виконано
за 2016 рік
34135448557
3
14125766042
3

2017
Разом

Виконано
за січень-грудень

0

Виконано
за 2015 рік
294 460
227 962
98 218 360
509
2 138 191
516
1 585 626
323

948 296 602

0

948 296
602

0

2 505 627
024

2 505 627 024

0

2 050 200
298

2 050 200 298

42 948
627

89 463 048

0

89 463 048

0

113 850 908

113 850 908

0

115 877 914

115 877 914

300 685
482

547 866 673

0

547 866
673

0

748 787 187

748 787 187

0

811 571 204

811 571 204

12 671

502 093 923 187
201 005 134 467
15 652 228 626
2 977 649 417
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2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи

1901
0500

1901
0600

1902
0000

1902
0200
1904
0000

1904
0100

1905
0000

Надходження від
здійснення торгівлі
на митній території
України паливом
власного
виробництва та/або
виробленим з
давальницької
сировини
податковими
агентами
Надходження від
ввезення палива на
митну територію
України
податковими
агентами
Надходження для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених
пунктом 33 розділу
VI "Прикінцеві та
перехідні
положення"
Бюджетного
кодексу України
Кошти, отримані
місцевими
бюджетами з
державного
бюджету
Фіксований
сільськогосподарсь
кий податок
Фіксований
сільськогосподарсь
кий податок,
нарахований після
1 січня 2001 року
Збір за
забруднення
навколишнього
природного
середовища

Загальни
й фонд

Спеціальний
фонд

Разом

0

40 347 276

40 347
276

0

131 307 947

131 307
947

122 244
025

0

122 244
025

122 244
025

0

122 244
025

0

4 353 373

4 353
373

2015

2016
Загальний
фонд

2016
Спеціальний
фонд

2016

2017

2017

Спеціаль
ний фонд

Разом

0

546 443
239

546 443
239

0

2 267 850
334

2 267 850 334

0

12 308 432
933

12 308 432 933

0

546 443
239

546 443
239

0

2 267 850
334

2 267 850 334

0

12 308 432
933

12 308 432 933

0

6 104
404

6 104 404

0

8 389 747

8 389 747

0

1 364 219

1 364 219

Разом

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

2017

Загальний
фонд

Разом
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2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи

1905
0100

1905
0200

1905
0300
1909
0000

1909
0100

Надходження
коштів від
енергопідприємств
до Державного
фонду охорони
навколишнього
природного
середовища
Інші збори за
забруднення
навколишнього
природного
середовища до
Фонду охорони
навколишнього
природного
середовища
Надходження від
сплати збору за
забруднення
навколишнього
природного
середовища
фізичними
особами
Податки та збори,
не віднесені до
інших категорій
Кошти, що
передаються
(отримуються), як
компенсація із
загального фонду
державного
бюджету
бюджетам
місцевого
самоврядування
відповідно до
вимог пункту 43
розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні
положення"
Бюджетного
кодексу України та
постанови

Загальни
й фонд

Спеціальний
фонд

0

2015

2016
Загальний
фонд

2016
Спеціальний
фонд

2016

2017

2017

Разом

Спеціаль
ний фонд

Разом

-150

-150

0

0

0

0

1

1

0

0

4 319 912

4 319
912

0

6 082
137

6 082 137

0

8 380 058

8 380 058

0

1 356 338

1 356 338

0

33 611

33 611

0

22 266

22 266

0

9 687

9 687

0

7 882

7 882

80 198

0

80 198

17 550

0

17 550

12 671

0

12 671

364 782 058

364 782 058

364 641 563

364 641 563

Разом

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

2017

Загальний
фонд

Разом

0
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2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи
Загальни
й фонд

Спеціальний
фонд

Виконан
о%
плану
94,67%

2015

2016
Загальний
фонд

2016
Спеціальний
фонд

2016

2017

2017

Разом

Спеціаль
ний фонд

Разом

Виконано
% плану
77,25%

Виконан
о%
плану
91,58%

Виконано %
плану
104,00%

Виконан
о%
плану
98,43%

Виконано
% плану
103,60%

Виконано %
плану
104,04%

Виконано %
плану
107,96%

Виконано %
плану
104,29%

Виконано %
плану
101,29%

Виконано %
плану
95,24%

Виконано %
плану
100,68%

91,27%

102,61%

92,34%

113,28%

122,90%

113,33%

110,48%

141,52%

111,42%

105,24%

99,12%

104,75%

100,37%

101,59%

101,47%

95,07%

123,39%

101,06%

3,25%

141,52%

141,50%

35271,91%

99,12%

101,48%

101,46%

101,46%

95,07%

95,07%

182,10%

182,10%

115,68%

115,68%

99,78%

99,78%

88,57%

88,57%

206,03%

206,03%

115,16%

115,16%

75,22%

75,22%

102,07%

102,07%

120,73%

120,73%

117,43%

117,43%

106,09%

106,09%

107,51%

107,51%

138,88%

138,88%

Разом

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

2017

Загальний
фонд

Разом

Кабінету Міністрів
України від
08.02.2017 N 96
"Деякі питання
зарахування
частини акцизного
податку з
виробленого в
Україні та
ввезеного на митну
територію України
пального до
бюджетів
місцевого
самоврядування"

0
1000
0000
1900
0000
1901
0000

1901
0100

1901
0200

1901
0300

Всього
Податкові
надходження
Інші податки та
збори
Екологічний
податок
Надходження від
викидів
забруднюючих
речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
Надходження від
скидів
забруднюючих
речовин
безпосередньо у
водні об'єкти
Надходження від
розміщення
відходів у
спеціально
відведених для
цього місцях чи на

116,79%
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2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи
Загальни
й фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціаль
ний фонд

2015
Разом

2016
Загальний
фонд

2016
Спеціальний
фонд

2016
Разом

2017
Загальний фонд

2017
Спеціальний
фонд

2017
Разом

об'єктах, крім
розміщення
окремих видів
відходів як
вторинної
сировини
116,79%

1901
0500

1901
0600

1902
0000

1902
0200
1904
0000
1904
0100

Надходження від
здійснення торгівлі
на митній території
України паливом
власного
виробництва та/або
виробленим з
давальницької
сировини
податковими
агентами
Надходження від
ввезення палива на
митну територію
України
податковими
агентами
Надходження для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів,
визначених
пунктом 33 розділу
VI "Прикінцеві та
перехідні
положення"
Бюджетного
кодексу України
Кошти, отримані
місцевими
бюджетами з
державного
бюджету
Фіксований
сільськогосподарсь
кий податок
Фіксований
сільськогосподарсь
кий податок,

96,37%

96,37%

115,29%

115,29%

100,33%

100,33%

100,33%

100,33%

122,11%

122,11%

106,10%

106,10%

95,79%

95,79%

122,11%

122,11%

106,10%

106,10%

95,79%

95,79%
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2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи
Загальни
й фонд

Спеціальний
фонд

Разом

158,14%

Загальний
фонд

2015

2016
Загальний
фонд

2016
Спеціальний
фонд

2016

2017

2017

Разом

158,14%

2154,83
%

2154,83%

626,64%

626,64%

2201,51%

2201,51%

157,44%

157,44%

2161,69
%

2161,69%

626,37%

626,37%

2205,91%

2205,91%

374,24%

374,24%

1154,90
%

1154,90%

999,73%

999,73%

1638,60%

1638,60%

Разом

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

2017

Спеціаль
ний фонд

Разом

нарахований після
1 січня 2001 року

1905
0000

1905
0100

1905
0200

1905
0300
1909
0000

1909
0100

Збір за
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Надходження
коштів від
енергопідприємств
до Державного
фонду охорони
навколишнього
природного
середовища
Інші збори за
забруднення
навколишнього
природного
середовища до
Фонду охорони
навколишнього
природного
середовища
Надходження від
сплати збору за
забруднення
навколишнього
природного
середовища
фізичними
особами
Податки та збори,
не віднесені до
інших категорій
Кошти, що
передаються
(отримуються), як
компенсація із
загального фонду
державного
бюджету
бюджетам
місцевого
самоврядування
відповідно до
вимог пункту 43

267,33%

267,33%

159,55%

159,55%

3,25%

3,25%

35271,91%

35271,91%

35258,32%

35258,32%
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2014
2014
2014
2015
2015
I. Доходи
Загальни
й фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціаль
ний фонд

2015
Разом

2016
Загальний
фонд

2016
Спеціальний
фонд

2016
Разом

2017
Загальний фонд

2017
Спеціальний
фонд

2017
Разом

розділу VI
"Прикінцеві та
перехідні
положення"
Бюджетного
кодексу України та
постанови
Кабінету Міністрів
України від
08.02.2017 N 96
"Деякі питання
зарахування
частини акцизного
податку з
виробленого в
Україні та
ввезеного на митну
територію України
пального до
бюджетів
місцевого
самоврядування"
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Додаток 6. Функції та завдання Міністерства екології та природних ресурсів України та юридичні механізми їх реалізації.
Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)
3. Основними завданнями Мінприроди є:
1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень,
передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки;

Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII “Про охорону навколишнього природного
середовища”.

геологічного вивчення
та раціонального використання надр;

Кодекс України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР “Про надра”.
Закон України від 04.11.1999 № 1216-XIV "Про державну геологічну службу України".
Закон України від 05.03.1998 року № 187/98-ВР “Про відходи“.

поводження з відходами, у тому числі радіоактивними;
поводження з пестицидами та агрохімікатами;
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

Закон України від 2 березня 1995 року N 86/95-ВР “Про пестициди і агрохімікати”.
Постанова КМУ від 22 жовтня 2014 р. № 564 "Про затвердження Положення про Державне
агентство України з управління зоною відчуження"
(http://dazv.gov.ua).
Закон України "Про видобування і переробку уранових руд"

радіаційного захисту;
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
охорони та раціонального використання земель;

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III.
Закон України вiд 19 червня 2003 року № 963-IV “Про державний контроль за
використанням та охороною земель”.
Закон України вiд 19 червня 2003 року № 962-IV “Про охорону земель”.

збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та
ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання
екологічної мережі;

Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України".

організації, охорони та використання природно-заповідного фонду;

Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII “Про охорону атмосферного повітря”. Постанова
КМУ від 09.03.1999 № 343 “Про затвердження Порядку організації та проведення
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря”.

охорони атмосферного повітря;
Постанова КМУ від 20.07.1996 № 815 “Про затвердження Порядку здійснення державного
моніторингу вод”.
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Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV “Про меліорацію земель”.
розвитку водного господарства
і меліорації земель;

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III.
Постанова КМУ від 20.08.1993 № 661 “Про затвердження Положення про моніторинг
земель”.

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про
раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів,
відтворення та охорону земель,

Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України".

Закон України від 05.03.1998 року № 187/98-ВР “Про відходи“.
екологічну та радіаційну безпеку,
охорону та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду,
збереження, відтворення і невиснажливе використання біологічного та
ландшафтного різноманіття,
формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань
поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами),
небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами,
дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів
природного середовища під час створення, дослідження та практичного
використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі;

Закон України від 05.04.2007 № 877-V "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності".
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1294 “ Порядку
здійснення державного геологічного контролю” (скасована).
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 березня 2013 року №
133.

здійснення державного геологічного контролю,

а також у сфері збереження озонового шару,

Угода між Україною та МБРР Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар,
Закон України від 4 березня 1999 року № 473-ХІV;
Програма припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнівних речовин
(постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 року № 1274);
Лондонська поправка до Монреальського протоколу (Закон України від 22 листопада 1996
року № 545/96 - ВР);
Постанова КМУ від 30 березня 1998 року № 393 “До питання регулювання експорту та
імпорту озоноруйнуючих речовин і продукції, що їх містить”;
Копенгагенська поправка до Монреальського протоколу (Закон України від 2 листопада
2000 року № 2083-ІІІ);
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Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Постанова КМУ від 16 травня 2002 року №624 “Про посилення державного регулювання
стосовно ввезення в Україну та вивезення з України озоноруйнуючих речовин”;
Постанова КМУ від 04 березня 2004 року №256 “Про затвердження Програми припинення
в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин на 2004 – 2030 роки”;

Постанова КМУ від 17.10.1996 № 1274 “Про Програму припинення в Україні
виробництва та використання озоноруйнуючих речовин”.
Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не
регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар,
затверджена Постановою КМУ від 21 квітня 2006 р. № 554 .
Рамкова конвенції ООН про зміну клімату, ратифікована Законом N 435/96-ВР від 29.10.96
р., і Кіотський протокол, ратифікований ЗУ N 1430-IV від 04.02.2004 р.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. N 346 “Про затвердження
Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату”.
Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII “Про охорону навколишнього природного
середовища”.

регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та
адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

Кодекс України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР “Про надра”.
Закон України "Про державну геологічну службу України"
Закон України від 05.03.1998 року № 187/98-ВР “Про відходи“.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III.
Постанова КМУ від 20.08.1993 № 661 “Про затвердження Положення про моніторинг
земель”.

2) реалізація державної політики у сфері
охорони навколишнього природного середовища,
екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і
генетичної безпеки,

Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України".
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року №1655 “Про порядок
здійснення державного обліку у галузі охорони атмосферного повітря”.
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Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)

геологічного вивчення та раціонального використання надр,
поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами),
небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів,
охорони та раціонального використання земель,

збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та
ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання
екологічної мережі,
організації, охорони та використання природно-заповідного фонду,

охорони атмосферного повітря,

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 299 “Про Порядок
розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1598 “Про затвердження
Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в
атмосферне повітря підлягають регулюванню”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року №1780 “Про порядок
розробки та затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих
речовин стаціонарних джерел”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 299 “Про Порядок
розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 300 “Про Порядок
розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та
біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 301 “Про затвердження
Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов`язаної із штучними
змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302 “Про затвердження
Порядку проведення та оплати робіт, пов`язаних з видачею дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку
підприємств, установ, організацій та громадян – суб`єктів підприємницької діяльності, які
отримали такі дозволи”.
Монреальський протокол до Віденської конвенції (18 лютого 1988 р. підписаний
Україною і ратифікований Верховною Радою України 20 вересня 1988 року).
Національний план заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату затверджено Розпорядженням
КМУ від 18 серпня 2005 р. N 346-р.
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Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Закон України від 23 травня 2017 року № 2059-VIII “Про оцінку впливу на довкілля”
Закон України від 05.03.1998 року № 187/98-ВР “Про відходи“.
а також збереження озонового шару,
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та
адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

Законом України від 05.03.1998 року № 187/98-ВР “Про відходи“

4. Мінприроди відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
його компетенції,

Кодекс цивільного захисту України.
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Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку
вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань,
що належать до його компетенції;
3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на
погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади,
готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до
проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд
Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд
Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи,
нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Закон України від 2 березня 1995 року N 86/95-ВР “Про пестициди і агрохімікати”.

Закон України від 23 травня 2017 року № 2059-VIII “Про оцінку впливу на довкілля” .

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і
пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на
підпис Президентові України;
5) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері

Закон України від 05.04.2007 № 877-V "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності".

екологічної безпеки,

Закон України від 2 березня 1995 року N 86/95-ВР “Про пестициди і агрохімікати”.
https://ecomapa.gov.ua.

поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, небезпечними
хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, державної оцінки
впливу на довкілля, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з питань
щодо:
ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами,

Закон України від 2 березня 1995 року N 86/95-ВР “Про пестициди і агрохімікати”.

виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та порядків контролю
за їх дотриманням;
Закон України від 23 травня 2017 року № 2059-VIII “Про оцінку впливу на довкілля”.
ведення реєстрів місць видалення відходів та об’єктів утворення, оброблення
та утилізації відходів;
контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх
утилізацією/видаленням;
ведення паспорта відходу;

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".
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Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

екологічної безпеки під час перевезення небезпечних вантажів і ліквідації
наслідків аварій, що відбуваються під час їх перевезення;
переліку небезпечних властивостей відходів;
переліку пестицидів та агрохімікатів, використання яких дозволяється в
Україні;
визначення відповідності пестицидів та агрохімікатів сертифікатам якості,
визначення залишкових кількостей пестицидів та агрохімікатів;
проведення оцінки впливу на довкілля;
6) розробляє і вводить у дію нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу
фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного
середовища;
7) проводить ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та здійснює
контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
8) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів
дозвільного характеру на:
транскордонне перевезення небезпечних відходів;
ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів та
агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових
досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
9) погоджує місця розміщення небезпечних об’єктів поводження з відходами;
10) здійснює державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів;
11) веде перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання, і
щорічні доповнення до нього, затверджує регламенти їх застосування;
12) здійснює акредитацію підприємств, установ та організацій, які проводять
державні випробування пестицидів та агрохімікатів;
13) затверджує план державних випробувань пестицидів та агрохімікатів;
14) проводить відповідно до законодавства державну екологічну експертизу
стосовно об’єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається
Кабінетом Міністрів України;
15) затверджує відомчі норми і правила з фізичного захисту
ядерних установок,
ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів,

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1598 “Про затвердження
Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в
атмосферне повітря підлягають регулюванню”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року №1655 “Про порядок
здійснення державного обліку у галузі охорони атмосферного повітря”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року №1780 “Про порядок
розробки та затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих
речовин стаціонарних джерел”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 299 “Про Порядок
розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 300 “Про Порядок
розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та
біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 301 “Про затвердження
Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов`язаної із штучними
змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях”.
Закон України від 05.04.2007 № 877-V "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності".
Озоноруйнівний потенціал.
Потенціал глобального потепління.
Закону України від 6 вересня 2005 року № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності”.
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інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ;
16) здійснює формування та ведення Державного реєстру суб’єктів
господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних
засобів, що утилізуються;
17) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері охорони
атмосферного повітря з питань:
затвердження правил, нормативів, норм, методик;
проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря;
визначення вимог до оформлення документів для отримання дозволів та
встановлення форми дозволів;
установлення порядку та критеріїв взяття на державний облік об’єктів, які
справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан
атмосферного повітря,
визначення видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в
атмосферне повітря;
ведення переліку установ та організацій, яким надається право розробляти
документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ,
організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності;
визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі;
визначення переліків фізичних та біологічних факторів, а також критеріїв
визначення стаціонарних джерел забруднення, для яких розробляються
нормативи гранично допустимого рівня впливу фізичних і біологічних
факторів на стан атмосферного повітря;
визначення переліків типів устаткування, для яких розробляються нормативи
гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
із стаціонарних джерел;
визначення показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин;

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Національний кадастр антропогенних викидів з джерел та абсорбції поглиначами
парникових газів в Україні за 1990-2013 рр. розміщено за адресою:
http://www.menr.gov.ua/klimatychna-polityka/4077-dlia-.
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 13.03.2002 № 300 “Про Порядок
розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та
біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря”.
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 13.03.2002 № 303 “Про затвердження
Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення
атмосферного повітря”.

Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 13.03.2002 № 299 “Про Порядок
розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря”.

Рамкова конвенції ООН про зміну клімату, ратифікована Законом N 435/96-ВР від 29.10.96
р., і Кіотський протокол, ратифікований ЗУ N 1430-IV від 04.02.2004 р.
Постанова КМУ від 30.03.1998 № 391 “Про затвердження Положення про державну
систему моніторингу довкілля”.
Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не
регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар,
затверджена Постановою КМУ від 21 квітня 2006 р. № 554.

18) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів
дозвільного характеру на:
провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях;
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Положення про Мінприроди України”)
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами для об’єктів першої групи;
викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних
нормативів екологічної безпеки для об’єктів першої групи;
19) веде державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря;

20) веде перелік установ та організацій, яким надано право розробляти
документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ,
організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності;
21) реєструє звіти з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря для об’єктів першої групи;
22) здійснює взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть
справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря,
видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне
повітря;
23) узагальнює практику застосування законодавства з питань регулювання
негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його
змін, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів
центральних органів виконавчої влади;
24) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері регулювання
негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його
змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про
зміну клімату та Кіотського протоколу до неї з питань щодо:
національних стандартів і процедур моніторингу, звітності та перевірки даних
про викиди та абсорбцію (поглинання) парникових газів;
вимог до підготовки проектів спільного впровадження та їх реалізації;
вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів
та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником
джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного
впровадження;

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 221 “Про затвердження
Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених)
інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів
і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 348 “Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових
газів”.

Рамкова конвенції ООН про зміну клімату, ратифікована Законом N 435/96-ВР від 29.10.96
р., і Кіотський протокол, ратифікований ЗУ N 1430-IV від 04.02.2004 р.

строків подання та форм звітності про викиди парникових газів;
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правил роботи національної системи торгівлі вуглецевими одиницями;
методик розрахунку антропогенних викидів джерелами та абсорбції
(поглинання) поглиначами парникових газів;
критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та
заходів, пов’язаних із реалізацією таких проектів;

25) забезпечує виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних
Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, в тому числі
впровадження механізмів за Кіотським протоколом, та вносить на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення їх виконання;
26) здійснює функції уповноваженого органу виконавчої влади, який від імені
держави бере участь у Рамковій конвенції Організації Об’єднаних Націй про
зміну клімату, в роботі Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату та Наради Сторін Кіотського протоколу,
а також їх органів і робочих сесій;
27) готує, затверджує і подає до Секретаріату Рамкової конвенції Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату інформацію на виконання Рішень
Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про
зміну клімату та Наради Сторін Кіотського протоколу;
28) організовує роботу щодо залучення міжнародної фінансової та технічної
допомоги, грантів та інших міжнародних програм у сфері регулювання
негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його
змін;
29) здійснює сплату внесків до бюджету Рамкової конвенції Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, а також
до Міжнародного журналу транзакцій;
30) укладає в межах повноважень, передбачених законом, міжнародні
договори України, забезпечує виконання зобов’язань, взятих Україною за
міжнародними договорами, з питань, що належать до його компетенції у
сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та
адаптації до його змін;

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не
регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар,
затверджена Постановою КМУ від 21 квітня 2006 р. № 554
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 221 “Про затвердження
Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених)
інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів
і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. N 346 “Про затвердження
Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату”.
Національний кадастр антропогенних викидів з джерел та абсорбції поглиначами
парникових газів в Україні за 1990-2013 рр. розміщено за адресою:
http://www.menr.gov.ua/klimatychna-polityka/4077-dlia-.
Кадастр підготовлено Міністерством екології та природних ресурсів України та
бюджетною установою «Національний центр обліку викидів парникових газів», м. Київ,
вул. Василя Липківського, 35. Зауваження та пропозиції можна надсилати на адресу
Департаменту кліматичної політики Міністерства екології та природних ресурсів України
(climate@menr.gov.ua).

Кабінет Міністрів України Постановою КМУ від 23 березня 2011 р. № 348 затвердив
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових
газів.

Закон України вiд 13 грудня 2001 року № 2894 “Про тваринний світ”.
Закон України вiд 15 грудня 1993 року № 3691 “Про племінну справу у тваринництві”.
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Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

31) забезпечує:
розгляд та прийняття рішення про схвалення і затвердження або про відмову
у схваленні і затвердженні проектів, спрямованих на скорочення обсягу
антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, та
здійснює моніторинг реалізації таких проектів;
розгляд та прийняття в установленому порядку рішення про схвалення,
реалізацію і фінансування або про відмову у схваленні, реалізації і
фінансуванні проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів,
пов’язаних з реалізацією таких проектів, і затверджує плани заходів щодо
реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

Закон України вiд 9 квітня 1999 року № 591-XIV “Про рослинний світ”.
Закон України вiд 14 жовтня 1998 року № 180-XIV “Про захист рослин”.
Закон України вiд 30 червня 1993 року № 3348-XII “Про карантин рослин”.
Закон України вiд 21 квітня 1993 року № 3116-XII “Про охорону прав на сорти рослин”
Облік тварин здійснюється державним підприємством “Агентство з ідентифікації та
реєстрації тварин:
www.agro-id.gov.ua.

підготовку, затвердження та подання національного повідомлення про зміну
клімату згідно із зобов’язаннями за Рамковою конвенцією Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї;
інвентаризацію антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами
парникових газів на національному рівні з метою підготовки національного
кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також
затвердження і подання до Секретаріату Рамкової конвенції Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату Національного звіту (кадастру)
антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових
газів;
32) формує, веде та забезпечує функціонування Національного електронного
реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;
33) здійснює акредитацію незалежних органів - резидентів України, що мають
право здійснювати детермінацію та верифікацію проектів, що реалізуються за
механізмом спільного впровадження;
34) укладає угоди з продажу частин установленої кількості викидів
парникових газів на підставі рішення Кабінету Міністрів України;
35) створює та веде базу даних новітніх технологій у сфері скорочення
викидів парникових газів;
Український інститут експертиз рослин: http://sops.gov.ua.
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Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

36) створює та забезпечує функціонування національної системи обігу та
торгівлі вуглецевими одиницями;
37) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері раціонального
використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного і рослинного світу,
біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та
використання екологічної мережі та у межах повноважень, передбачених
законом, біологічної та генетичної безпеки, охорони та раціонального
використання земель з питань:
охорони, використання та відтворення тваринного і рослинного світу;

Українська державна насіннева інспекція: http://udni.inf.ua.

ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, ведення державного
кадастру тваринного світу;
ведення державного обліку чисельності об’єктів тваринного світу та обліку
обсягів їх добування;
встановлення лімітів, норм використання об’єктів тваринного світу (крім
водних біоресурсів);
спеціального використання об’єктів тваринного світу (крім водних
біоресурсів);
реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища
з метою надання їм допомоги;
реалізації об’єктів тваринного світу, конфіскованих або безоплатно
вилучених внаслідок порушення законодавства в частині ввезення в Україну
та вивезення за її межі диких тварин та інших об’єктів тваринного світу;
встановлення правил добування диких тварин, а також їх утримання і
розведення у напіввільних умовах чи в неволі;
регулювання заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин у разі
виникнення або загрози виникнення епізоотій та в разі виникнення
небезпечних ситуацій;
затвердження переліків дикорослих видів рослин, поширення і чисельність
яких підлягають регулюванню;
ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного і рослинного
світу, крім генетично модифікованих організмів;
загального використання і відтворення природних рослинних ресурсів;

Закон України № 1103-V “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”.

Державне агентство лісових ресурсів України (http://dklg.kmu.gov.ua) координується через
Міністра Міністра аграрної політики та продовольства України.
Закону України від 6 вересня 2005 року № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності”.
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Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)
затвердження нормативів спеціального використання природних рослинних
ресурсів, затвердження розрахункових лісосік;
визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до
Зеленої книги України, затвердження переліків рідкісних і таких, що
перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних
угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України;
ведення Червоної та Зеленої книг України;
створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державного
обліку зоологічних і ботанічних колекцій, торгівлі ними, а також ввезення в
Україну, пересилання та вивезення за її межі;
затвердження переліків видів тварин, рослин та грибів, що заносяться до
Червоної книги України, видів тварин, рослин та грибів, що виключені з
Червоної книги України;
державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги
України;
оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на
навколишнє природне середовище;
встановлення переліку земель, на яких застосовується обмеження щодо
вирощування генетично модифікованих сортів рослин;
визначення і занесення видів тварин, які не занесені до Червоної книги
України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, до
переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні, та встановлення
порядку їх охорони, використання і відтворення;
затвердження типових конструкцій засобів перевезення диких тварин;
38) здійснює погодження ліміту використання лісових ресурсів під час
здійснення побічних лісових користувань та лісових ресурсів під час заготівлі
другорядних лісових матеріалів;
39) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів
дозвільного характеру на:
спеціальне використання об’єктів тваринного світу;
спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни
України видів диких тварин, а також на проведення заходів щодо
схрещування диких тварин;
утримання диких тварин у неволі;

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Закон України № 1103-V «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

Постанова КМУ від 20.08.1993 № 661 “Про затвердження Положення про моніторинг
земель”.
Державне підприємство “Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин” (http://agroid.gov.ua).
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Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)
імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори,
сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря
зазначених зразків (крім осетрових риб і виробленої з них продукції, які є
об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення);
спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів, які занесені до
Червоної книги України;
право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин,
які занесені до Червоної книги України;
проведення державних апробацій (випробувань) генетично модифікованих
організмів у відкритій системі;
вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично
модифікованих організмів;
40) здійснює процедуру надання попередньої обґрунтованої згоди щодо
можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих
організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне
середовище відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку та
Конвенції про біологічне різноманіття;
41) затверджує нормативи спеціального використання природних рослинних
ресурсів та розрахункові лісосіки заготівлі деревини, погоджує матеріали
лісовпорядкування;
42) здійснює погодження поділу лісів на категорії та виділення особливо
захисних лісових ділянок;
43) формує мережу дослідних земельних ділянок та ділянок з еталонними
ґрунтами для ведення моніторингу земель на національному рівні;
44) веде державний облік і кадастр рослинного і тваринного світу;
45) веде Червону та Зелену книги України;
46) здійснює управління формуванням, збереженням і використанням
національної екологічної мережі;
47) забезпечує у сфері організації охорони та використання природнозаповідного фонду нормативно-правове регулювання з питань:
спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів
природно-заповідного фонду;
ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного
фонду;

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України".
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Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду;
наукової, рекреаційної, еколого-освітньої діяльності природних та біосферних
заповідників та національних природних парків;
економічного обґрунтування розвитку природно-заповідного фонду, а також
економічної оцінки природних комплексів і об’єктів, які входять до його
складу;
ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення;
48) встановлює ліміти на використання природних ресурсів у межах
територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного
значення;
49) веде державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного
фонду;
50) бере участь у проведенні науково-технічної політики у сфері організації,
охорони та використання природно-заповідного фонду, а саме:
узагальненні наукових досліджень на територіях природних та біосферних
заповідників, національних природних парків;
затвердженні порядку підготовки та програми Літопису природи;
здійсненні наукових досліджень на територіях та об’єктах природнозаповідного фонду;
затвердженні програм і планів науково-дослідних робіт;
51) здійснює:
управління охороною і використанням територій та об’єктів природнозаповідного фонду, службою державної охорони природно-заповідного
фонду;
підготовку і подання пропозицій щодо створення, оголошення нових
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також розширення,
зміни меж, категорії та скасування статусу існуючих територій та об’єктів
природно-заповідного фонду;
52) затверджує положення про території та об’єкти природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення, а також положення про території та
об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а
також історико-культурну цінність;
53) затверджує проекти організації території природних та біосферних
заповідників, національних природних парків, ботанічних садів
загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкції парків пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;
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54) погоджує проекти організації територій дендрологічних, зоологічних
парків та ботанічних садів загальнодержавного значення, проекти утримання
та реконструкції парків - пам’яток садово-паркового мистецтва
загальнодержавного значення, що не належать до сфери управління
Мінприроди;
55) затверджує положення про екологічні фонди природних, біосферних
заповідників, національних природних парків, ботанічних садів,
дендрологічних парків і зоологічних парків;
56) погоджує призначення керівників спеціальних адміністрацій природних
та біосферних заповідників,
національних природних парків,
ботанічних садів,
дендрологічних та зоологічних парків загальнодержавного значення,
а також регіональних ландшафтних парків;
57) забезпечує розроблення проектів створення, оголошення, зміни меж,
категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного
фонду;
проектів резервування цінних для заповідання природних територій та
об’єктів;
58) організовує встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та
об’єктів природно-заповідного фонду;
59) забезпечує у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні,
морські), раціонального використання водних ресурсів нормативно-правове
регулювання з питань:
затвердження правил, нормативів, норм з охорони та відтворення вод
(поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів,
аналізує практику їх застосування;
встановлення лімітів забору, використання води та лімітів скиду
забруднюючих речовин у водні об’єкти;
методик та методичних вказівок щодо встановлення технологічних
нормативів;
встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування,
днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших
комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та
затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Постанова КМУ від 20.07.1996 № 815 “Про затвердження Порядку здійснення державного
моніторингу вод”.

Постанова КМУ № 413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного
кадастру» від 8 квітня 1996 р.
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водні об’єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки
забруднення підземних горизонтів водних об’єктів;
встановлення критеріїв визначення екстремально високого рівня забруднення
вод;
60) забезпечує у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель
нормативно-правове регулювання з питань щодо:
правил, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства і меліорації
земель, аналізує практику їх застосування;
організації та проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель;
ведення державного водного кадастру за розділом “Водокористування”;
61) забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо:
обліку робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр;
обліку нафтових і газових свердловин та обліку обсягу погашених і
видобутих корисних копалин, їх втрат, а також форм звітності щодо обліку
запасів корисних копалин для ведення державного обліку родовищ, запасів і
проявів корисних копалин;
порядку обліку, зберігання та користування матеріалами державного
інформаційного геологічного фонду;

змісту, оформлення і порядку подання на розгляд в установленому порядку
геолого-економічної оцінки родовищ металічних і неметалічних корисних
копалин;
виконання робіт із стандартизації, метрології, за результатами проведення
сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр, у

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Кодекс України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР “Про надра”.
Закон України "Про державну геологічну службу України".
Стаття 34. Фінансування геологічного вивчення нафтогазоносних надр Закону України від
12.07.2001 року № 2665-ІІІ "Про нафту і газ".
Державна комісія України по запасах корисних копалин.
Відповідно до абзацу першого пункту 7 Постанови КМУ № 423 "Про затвердження
Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" , "геологічна
інформація, створена (придбана) на кошти державного бюджету і передана до Геоінформу,
надається у користування на договірній основі, причому органам державної влади та
органам місцевого самоврядування, державним і комунальним підприємствам, установам і
організаціям, державним органам у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр іноземних держав - безоплатно."
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117 "Про затвердження
методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки
надр, що надаються у користування".
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 "Про перелік видів діяльності
та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку".
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 423 "Про затвердження
Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією".
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 "Про затвердження Порядку
надання спеціальних дозволів на користування надрами".
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 423 "Про затвердження
Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією".
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 "Про затвердження переліків
корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення".
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 432 «Про затвердження
Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр».
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. № 75 «Про затвердження
Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин».
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Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
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тому числі щодо правил нормативного забезпечення геологічного вивчення
надр;

порядку погодження надання надр у користування;
грошової винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що
мають промислове значення;

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень,
пов’язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і
методичних основ прогнозування, пошуком та розвідкою родовищ корисних
копалин, прогнозуванням змін геологічного середовища та іншими потребами
геологічного вивчення надр, зокрема щодо:
- стадій геологорозвідувальних робіт;

Наказ Комітету України з питань геології та використання надр від 31.12.1999 № 328
«Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ» (ГСТУ41-00032626-00-011-99).
Галузевий стандарт України від 01.07.2000 «Дослідно-промислова розробка нафтових,
газових і газоконденсатних родовищ. Порядок проведення» (ГСТУ41-00032626-00-0162000).
Пункт 1.15 Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України, затверджених
чинним Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду від 06.05.2008 N 95 , визначив, що: “експлуатація об'єктів
нафтогазодобувної промисловості стосовно питань охорони навколишнього природного
середовища здійснюється згідно з вимогами:
стандарту "Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних
свердловин на нафту та газ на суші. Правила проведення робіт" (ГСТУ 41-00032626-00007-97),
Стандарт "Охорона довкілля. Рекультивація земель під час спорудження
свердловин" (ГСТУ
41-00032626-00-023-2000),
державних будівельних норм "Проектування,Склад і зміст матеріалів оцінки впливів
на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і
споруд" (ДБН А.2.2-1-2003 ),
Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти,
газа и воды нефтяных месторождений (ВНТП 3-85).

- порядку організації та здійснення розробки родовищ корисних копалин
загальнодержавного значення;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 "Про затвердження
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.

- ведення Державної еколого-геологічної карти;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 995"Про утворення
територіальних органів Державної екологічної інспекції".
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Стягнення за скиди, викиди та розміщення відходів поза межами лімітів:
отримувати до селищного бюджету 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів,
бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, та ще 20 відсотків – до обласних
бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим (відповідно до пункту 4 частини
першої статті 69-1 БКУ).
Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.03.2013
р. № 133, складається Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування
корисних копалин (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини),.

62) забезпечує у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням
природоохоронного законодавства нормативно-правове регулювання з питань
щодо:
організації та проведення перевірок оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення;
розрахунків розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок
порушення природоохоронного законодавства;

173

Функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені
законодавчими актами, та способи їх реалізації.
(Витяг з Постанови КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження
Положення про Мінприроди України”)

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

технічної експлуатації установок очистки газу;
взаємодії з Держгеонадрами та іншими органами державного контролю;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог
природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та
відтворення лісів, мисливського впорядкування;
переміщення (перевезення), експорту (реекспорту), імпорту, вилучення,
набуття у власність, користування, оренди об’єктів тваринного світу, торгівлі
ними, в тому числі тими, що занесені до Червоної книги України та
перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
проведення екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і
вантажів, у тому числі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, у пунктах
пропуску через державний кордон та на митній території України;
визначення переліків товарів, які підлягають радіологічному та екологічному
контролю у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території
України;
63) готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції
до проектів законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження
від інших органів;
64) визначає пріоритетні напрями розвитку з питань, що належать до
компетенції Мінприроди;
65) проводить моніторинг та оцінку впливу державної політики у відповідній
сфері;
66) встановлює порядок планування і контролю за виконанням науководослідних та дослідно-конструкторських робіт у визначеній сфері та
впровадженням їх результатів;

Постанова КМУ від 20.08.1993 № 661 “Про затвердження Положення про моніторинг
земель”.
Постанова КМУ від 20.07.1996 № 815 “Про затвердження Порядку здійснення державного
моніторингу вод”.
Постанова КМУ від 09.03.1999 № 343 “Про затвердження Порядку організації та
проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря”.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 квітня 2007 року № 184 “Про
затвердження методичних рекомендацій “Оцінка ризику для здоров’я населення від
забруднення атмосферного повітря”.
Постанова КМУ від 30.03.1998 № 391 “Про затвердження Положення про державну
систему моніторингу довкілля”.
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67) організовує моніторинг навколишнього природного середовища,
забезпечує функціонування загальнодержавної інформаційно-аналітичної
системи моніторингу навколишнього природного середовища;

68) визначає екологічні показники для оцінки стану навколишнього
природного середовища та методичні вказівки щодо їх застосування;
69) визначає реєстри складових мережі спостережень системи моніторингу
навколишнього природного середовища;
70) розробляє методики проведення моніторингу навколишнього природного
середовища, зокрема суб’єктами господарювання, діяльність яких призводить
або може призвести до погіршення стану навколишнього природного
середовища;
71) готує і подає на розгляд Верховної Ради України щорічну Національну
доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні;
72) забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що
належать до компетенції Мінприроди;
73) організовує, координує та контролює проведення оцінки впливу на
навколишнє природне середовище, зокрема у транскордонному контексті;
74) здійснює технічне регулювання у сфері охорони навколишнього
природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки;
75) видає сертифікати на право проведення екологічного аудиту, веде реєстр
екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на проведення
екологічного аудиту;
76) затверджує положення про сертифікацію екологічних аудиторів та про
ведення реєстру екологічних аудиторів;
77) розробляє стратегічні, програмно-планові документи та забезпечує їх
реалізацію;
78) забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до
компетенції Мінприроди;

Положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, затверджене Постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 409.
Міжнародним нормативно-правовим актом щодо участі громадськості є Орхуська
конвенція "Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля".
Порядок залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які
можуть впливати на стан довкілля, затверджено Постановою КМУ від 29 червня 2011 р. N
771.
Також, відповідно до пункту "л" статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища", наказом Міністерства охорони навколишнього природного
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79) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до
законодавства ЄС;
80) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію
виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами,
укладає міжнародні договори України, забезпечує міжнародне
співробітництво, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду;
81) організовує роботу із залучення міжнародної фінансової та технічної
допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначеній сфері;
82) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у плануванні та
здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру і реагування на них;

середовища України від 18.12.2003 N 168 затверджене Положення про участь
громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля

83) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства,
забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної
політики з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

84) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику
у сфері волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов’язаних з
охороною навколишнього природного середовища;
85) забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію
державної політики з питань, що належать до компетенції Мінприроди;
86) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з
питань, що належать до компетенції Мінприроди, сприяє розвитку
екологічної освіти та екологічному вихованню населення;
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87) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю
Мінприроди, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління;
88) затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони
навколишнього природного середовища;
89) встановлює порядок надання інформації про стан навколишнього
природного середовища і порядок організації та проведення публічних
слухань або відкритих засідань з питань впливу запланованої діяльності на
навколишнє природне середовище;
90) здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що
належать до сфери його управління;
91) бере участь у формуванні, збереженні та використанні екологічної мережі,
у формуванні національної системи науково-технічної інформації;
92) сприяє залученню інвестицій у сферу охорони навколишнього природного
середовища, зміни клімату, екологічної та в межах своєї компетенції
біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, охорони та раціонального
використання земель, заповідної справи та оцінки впливу на навколишнє
природне середовище, зокрема у транскордонному контексті;
93) подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань, що належать до
компетенції Мінприроди;
94) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну,
видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє
створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та
комп’ютерних мереж з питань, що належать до компетенції Мінприроди;
95) передає відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали
про виявлені правопорушення;
96) виступає замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до
його компетенції;
97) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Мінприроди з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення
заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті
Мінприроди, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до
сфери його управління;
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2) здійснює добір кадрів в апарат Мінприроди та на керівні посади на
підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його
управління,
формує кадровий резерв на відповідні посади,
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців та працівників апарату Мінприроди, а також осіб,
включених до кадрового резерву;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінприроди, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його
управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних
ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію
державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з
обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її
збереженням;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання
завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів
відповідно до встановлених правил.
6. Мінприроди для виконання покладених на нього завдань має право в
установленому порядку:
1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками),
вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для
розгляду питань, що належать до компетенції Мінприроди;
2) одержувати безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання
покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від
органів статистики - статистичні дані;
3) скликати наради, утворювати в установленому порядку комісії та робочі
групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до
його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних
органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними
засобами.
7. Мінприроди у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в
установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними
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органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими
консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами,
утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками,
профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами
іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами,
установами та організаціями.
8. Мінприроди в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на
виконання Конституції та законів України, актів Президента України та
постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та
законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує
та контролює їх виконання.
Накази Мінприроди, які відповідно до закону є регуляторними актами,
розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням
вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”.
Нормативно-правові акти Мінприроди підлягають державній реєстрації в
установленому порядку.
Накази Мінприроди, видані в межах повноважень, передбачених законом, є
обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх
територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності
та громадянами.
9. Мінприроди очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням
Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади
Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України
відповідно до пропозицій Міністра.
10. Міністр:
1) очолює Мінприроди, здійснює керівництво його діяльністю;
2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінприроди;
3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів
України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

Cпособи реалізації функцій та завдань органу влади, визначених Постановою КМУ від 21
січня 2015 р. № 32 “ Про затвердження Положення про Мінприроди України”.

Постанова КМУ від 30.03.1998 № 391 “Про затвердження Положення про державну
систему моніторингу довкілля”.
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забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює
її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовує і координує Міністр;
погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені
центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і
координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України;
визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання
покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних
органів виконавчої влади;
вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур для
призначення на посаду керівників центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і за пропозицією керівників
зазначених органів - пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду
їх заступників;
погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади,
діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань,
що належать до компетенції таких органів;
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і
заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує
Міністр;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує
Міністр, повністю чи в окремій частині;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до
дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;
ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності
керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, а також керівників
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких
органів;
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ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно
керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і
координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і
працівників апарату таких центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;
приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої
влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх
роботи;
визначає структурний підрозділ апарату Мінприроди, що відповідає за
взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовує і координує Міністр;
визначає посадових осіб Мінприроди, які включаються до складу колегії
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує
Міністр;
визначає порядок обміну інформацією між Мінприроди та центральними
органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр,
періодичність її подання;
вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує
Міністр;
4) визначає пріоритети роботи Мінприроди та шляхи виконання покладених
на нього завдань, затверджує плани роботи Мінприроди, звіти про їх
виконання;
5) організовує та контролює виконання в апараті Мінприроди Конституції та
законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Мінприроди;
7) представляє в установленому порядку проекти законів України,
розробником яких є Мінприроди та центральні органи виконавчої влади,
діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань,
що належать до компетенції Мінприроди, під час їх розгляду на пленарних
засіданнях Верховної Ради України;
8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих
йому повноважень;
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9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату
Мінприроди;
10) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку
керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів,
працівників патронатної служби, присвоює їм ранги державних службовців,
приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної
відповідальності;
11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку
державних службовців та працівників апарату Мінприроди, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери його управління, до
відзначення державними нагородами;
12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;
13) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди;
14) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації,
що належать до сфери управління Мінприроди, затверджує їх положення
(статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади
їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші
функції з управління об’єктами державної власності;
15) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра та
заступника Міністра - керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між
першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони
здійснюють за його відсутності;
16) дає обов’язкові для виконання працівниками апарату Мінприроди
доручення;
17) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінприроди;
18) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх
здійснення в Мінприроди та бюджетних установах, що належать до сфери
його управління;
19) представляє Мінприроди у відносинах з іншими органами,
підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
21) підписує накази Мінприроди;
22) здійснює інші повноваження, визначені законом.
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11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Мінприроди, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у
Міністерстві може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу
Мінприроди.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з
основних питань діяльності у Мінприроди можуть утворюватися інші
постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх
кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністр.
12. Граничну чисельність державних службовців і працівників апарату
Мінприроди затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру апарату Мінприроди затверджує Міністр.
Штатний розпис та кошторис Мінприроди затверджує заступник Міністра керівник апарату за погодженням з Мінфіном.
13. Мінприроди є юридичною особою публічного права, має печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні
бланки, рахунки в органах Казначейства.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 січня 2015 р. № 32
Київ
Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
Затвердити Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, що додається.
Прем'єр-міністр України
Інд. 33

А.ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 січня 2015 р. № 32
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство екології та природних ресурсів України
1. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
Мінприроди є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища та екологічної безпеки.
2. Мінприроди у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Мінприроди є:
1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної
і генетичної безпеки; геологічного вивчення та раціонального використання надр; поводження з відходами, у тому числі радіоактивними; поводження з пестицидами та агрохімікатами;
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; радіаційного захисту; раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; охорони та раціонального використання
земель; збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі; організації,
охорони та використання природно-заповідного фонду; охорони атмосферного повітря; розвитку водного господарства і меліорації земель; державного нагляду (контролю) за
додержанням вимог законодавства про раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону земель, екологічну та радіаційну безпеку, охорону
та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливе використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування,
збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами
та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання
генетично модифікованих організмів у відкритій системі; здійснення державного геологічного контролю, а також у сфері збереження озонового шару, регулювання негативного
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антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до
неї;
2) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної
безпеки, геологічного вивчення та раціонального використання надр, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами,
пестицидами та агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, охорони та раціонального використання земель, збереження, відтворення та
невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, організації, охорони та використання
природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, а також збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до
його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.
4. Мінприроди відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) розробляє проекти законів та інших норматиквно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень,
передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на
розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
5) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами,
пестицидами та агрохімікатами, державної оцінки впливу на довкілля, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з питань щодо:
ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних
речовин та порядків контролю за їх дотриманням;
ведення реєстрів місць видалення відходів та об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням;
ведення паспорта відходу;
екологічної безпеки під час перевезення небезпечних вантажів і ліквідації наслідків аварій, що відбуваються під час їх перевезення;
переліку небезпечних властивостей відходів;
переліку пестицидів та агрохімікатів, використання яких дозволяється в Україні;
визначення відповідності пестицидів та агрохімікатів сертифікатам якості, визначення залишкових кількостей пестицидів та агрохімікатів;
проведення оцінки впливу на довкілля;
6) розробляє і вводить у дію нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища;
7) проводить ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та здійснює контроль за додержанням
суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
8) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів дозвільного характеру на:
транскордонне перевезення небезпечних відходів;
ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів та агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також
обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
9) погоджує місця розміщення небезпечних об’єктів поводження з відходами;
10) здійснює державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів;
11) веде перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання, і щорічні доповнення до нього, затверджує регламенти їх застосування;
12) здійснює акредитацію підприємств, установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів;
13) затверджує план державних випробувань пестицидів та агрохімікатів;
14) проводить відповідно до законодавства державну екологічну експертизу стосовно об’єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів
України;
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15) затверджує відомчі норми і правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ;
16) здійснює формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються;
17) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері охорони атмосферного повітря з питань:
затвердження правил, нормативів, норм, методик;
проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
визначення вимог до оформлення документів для отримання дозволів та встановлення форми дозволів;
установлення порядку та критеріїв взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря,
визначення видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
ведення переліку установ та організацій, яким надається право розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян суб’єктів підприємницької діяльності;
визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
визначення переліків фізичних та біологічних факторів, а також критеріїв визначення стаціонарних джерел забруднення, для яких розробляються нормативи гранично допустимого
рівня впливу фізичних і біологічних факторів на стан атмосферного повітря;
визначення переліків типів устаткування, для яких розробляються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел;
визначення показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин;
18) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів дозвільного характеру на:
провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи;
викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки для об’єктів першої групи;
19) веде державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
20) веде перелік установ та організацій, яким надано право розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів
підприємницької діяльності;
21) реєструє звіти з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єктів першої групи;
22) здійснює взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
23) узагальнює практику застосування законодавства з питань регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;
24) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової
конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї з питань щодо:
національних стандартів і процедур моніторингу, звітності та перевірки даних про викиди та абсорбцію (поглинання) парникових газів;
вимог до підготовки проектів спільного впровадження та їх реалізації;
вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому
планується реалізація проекту спільного впровадження;
строків подання та форм звітності про викиди парникових газів;
правил роботи національної системи торгівлі вуглецевими одиницями;
методик розрахунку антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів;
критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних із реалізацією таких проектів;
25) забезпечує виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, в тому числі впровадження механізмів за
Кіотським протоколом, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення їх виконання;
26) здійснює функції уповноваженого органу виконавчої влади, який від імені держави бере участь у Рамковій конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, в роботі
Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Наради Сторін Кіотського протоколу, а також їх органів і робочих сесій;
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27) готує, затверджує і подає до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату інформацію на виконання Рішень Конференції Сторін Рамкової
конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Наради Сторін Кіотського протоколу;
28) організовує роботу щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у сфері регулювання негативного антропогенного
впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;
29) здійснює сплату внесків до бюджету Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, а також до Міжнародного журналу
транзакцій;
30) укладає в межах повноважень, передбачених законом, міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, з
питань, що належать до його компетенції у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;
31) забезпечує:
розгляд та прийняття рішення про схвалення і затвердження або про відмову у схваленні і затвердженні проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів або
збільшення абсорбції парникових газів, та здійснює моніторинг реалізації таких проектів;
розгляд та прийняття в установленому порядку рішення про схвалення, реалізацію і фінансування або про відмову у схваленні, реалізації і фінансуванні проектів цільових
екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів, і затверджує плани заходів щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;
підготовку, затвердження та подання національного повідомлення про зміну клімату згідно із зобов’язаннями за Рамковою конвенцією Організації Об’єднаних Націй про зміну
клімату та Кіотським протоколом до неї;
інвентаризацію антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових газів на національному рівні з метою підготовки національного кадастру антропогенних
викидів та абсорбції парникових газів, а також затвердження і подання до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату Національного звіту
(кадастру) антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових газів;
32) формує, веде та забезпечує функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;
33) здійснює акредитацію незалежних органів - резидентів України, що мають право здійснювати детермінацію та верифікацію проектів, що реалізуються за механізмом спільного
впровадження;
34) укладає угоди з продажу частин установленої кількості викидів парникових газів на підставі рішення Кабінету Міністрів України;
35) створює та веде базу даних новітніх технологій у сфері скорочення викидів парникових газів;
36) створює та забезпечує функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями;
37) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біологічного та ландшафтного
різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі та у межах повноважень, передбачених законом, біологічної та генетичної безпеки, охорони та раціонального
використання земель з питань:
охорони, використання та відтворення тваринного і рослинного світу;
ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, ведення державного кадастру тваринного світу;
ведення державного обліку чисельності об’єктів тваринного світу та обліку обсягів їх добування;
встановлення лімітів, норм використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів);
спеціального використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів);
реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги;
реалізації об’єктів тваринного світу, конфіскованих або безоплатно вилучених внаслідок порушення законодавства в частині ввезення в Україну та вивезення за її межі диких
тварин та інших об’єктів тваринного світу;
встановлення правил добування диких тварин, а також їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі;
регулювання заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин у разі виникнення або загрози виникнення епізоотій та в разі виникнення небезпечних ситуацій;
затвердження переліків дикорослих видів рослин, поширення і чисельність яких підлягають регулюванню;
ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного і рослинного світу, крім генетично модифікованих організмів;
загального використання і відтворення природних рослинних ресурсів;
затвердження нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів, затвердження розрахункових лісосік;
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визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги України, затвердження переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України;
ведення Червоної та Зеленої книг України;
створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державного обліку зоологічних і ботанічних колекцій, торгівлі ними, а також ввезення в Україну, пересилання та
вивезення за її межі;
затвердження переліків видів тварин, рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України, видів тварин, рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України;
державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;
оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище;
встановлення переліку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифікованих сортів рослин;
визначення і занесення видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, до переліків видів тварин, які
підлягають особливій охороні, та встановлення порядку їх охорони, використання і відтворення;
затвердження типових конструкцій засобів перевезення диких тварин;
38) здійснює погодження ліміту використання лісових ресурсів під час здійснення побічних лісових користувань та лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових
матеріалів;
39) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів дозвільного характеру на:
спеціальне використання об’єктів тваринного світу;
спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на проведення заходів щодо схрещування диких тварин;
утримання диких тварин у неволі;
імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків (крім осетрових риб і виробленої з
них продукції, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення);
спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів, які занесені до Червоної книги України;
право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України;
проведення державних апробацій (випробувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів;
40) здійснює процедуру надання попередньої обґрунтованої згоди щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для
умисного введення в навколишнє природне середовище відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку та Конвенції про біологічне різноманіття;
41) затверджує нормативи спеціального використання природних рослинних ресурсів та розрахункові лісосіки заготівлі деревини, погоджує матеріали лісовпорядкування;
42) здійснює погодження поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;
43) формує мережу дослідних земельних ділянок та ділянок з еталонними ґрунтами для ведення моніторингу земель на національному рівні;
44) веде державний облік і кадастр рослинного і тваринного світу;
45) веде Червону та Зелену книги України;
46) здійснює управління формуванням, збереженням і використанням національної екологічної мережі;
47) забезпечує у сфері організації охорони та використання природно-заповідного фонду нормативно-правове регулювання з питань:
спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду;
наукової, рекреаційної, еколого-освітньої діяльності природних та біосферних заповідників та національних природних парків;
економічного обґрунтування розвитку природно-заповідного фонду, а також економічної оцінки природних комплексів і об’єктів, які входять до його складу;
ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення;
48) встановлює ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
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49) веде державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
50) бере участь у проведенні науково-технічної політики у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, а саме: узагальненні наукових досліджень на
територіях природних та біосферних заповідників, національних природних парків; затвердженні порядку підготовки та програми Літопису природи; здійсненні наукових досліджень
на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду; затвердженні програм і планів науково-дослідних робіт;
51) здійснює:
управління охороною і використанням територій та об’єктів природно-заповідного фонду, службою державної охорони природно-заповідного фонду;
підготовку і подання пропозицій щодо створення, оголошення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також розширення, зміни меж, категорії та скасування
статусу існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
52) затверджує положення про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також положення про території та об’єкти, які мають особливу
екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність;
53) затверджує проекти організації території природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів загальнодержавного значення, проекти
утримання та реконструкції парків - пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;
54) погоджує проекти організації територій дендрологічних, зоологічних парків та ботанічних садів загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкції парків пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, що не належать до сфери управління Мінприроди;
55) затверджує положення про екологічні фонди природних, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків і зоологічних
парків;
56) погоджує призначення керівників спеціальних адміністрацій природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних та
зоологічних парків загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків;
57) забезпечує розроблення проектів створення, оголошення, зміни меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду; проектів резервування
цінних для заповідання природних територій та об’єктів;
58) організовує встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
59) забезпечує у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів нормативно-правове регулювання з питань:
затвердження правил, нормативів, норм з охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів, аналізує практику їх
застосування;
встановлення лімітів забору, використання води та лімітів скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти;
методик та методичних вказівок щодо встановлення технологічних нормативів;
встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного
фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання
яких у водні об’єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об’єктів;
встановлення критеріїв визначення екстремально високого рівня забруднення вод;
60) забезпечує у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель нормативно-правове регулювання з питань щодо:
правил, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, аналізує практику їх застосування;
організації та проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель;
ведення державного водного кадастру за розділом “Водокористування”;
61) забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо:
обліку робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр;
обліку нафтових і газових свердловин та обліку обсягу погашених і видобутих корисних копалин, їх втрат, а також форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин для
ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин;
порядку обліку, зберігання та користування матеріалами державного інформаційного геологічного фонду;
змісту, оформлення і порядку подання на розгляд в установленому порядку геолого-економічної оцінки родовищ металічних і неметалічних корисних копалин;
виконання робіт із стандартизації, метрології, за результатами проведення сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр, у тому числі щодо правил
нормативного забезпечення геологічного вивчення надр;
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порядку погодження надання надр у користування;
грошової винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення;
проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов’язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування,
пошуком та розвідкою родовищ корисних копалин, прогнозуванням змін геологічного середовища та іншими потребами геологічного вивчення надр, зокрема щодо:
- стадій геологорозвідувальних робіт;
- порядку організації та здійснення розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
- ведення Державної еколого-геологічної карти;
62) забезпечує у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням природоохоронного законодавства нормативно-правове регулювання з питань щодо:
організації та проведення перевірок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;
розрахунків розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства;
технічної експлуатації установок очистки газу;
взаємодії з Держгеонадрами та іншими органами державного контролю;
здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, мисливського
впорядкування;
переміщення (перевезення), експорту (реекспорту), імпорту, вилучення, набуття у власність, користування, оренди об’єктів тваринного світу, торгівлі ними, в тому числі тими, що
занесені до Червоної книги України та перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
проведення екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і вантажів, у тому числі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, у пунктах пропуску через державний
кордон та на митній території України;
визначення переліків товарів, які підлягають радіологічному та екологічному контролю у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України;
63) готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від інших органів;
64) визначає пріоритетні напрями розвитку з питань, що належать до компетенції Мінприроди;
65) проводить моніторинг та оцінку впливу державної політики у відповідній сфері;
66) встановлює порядок планування і контролю за виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у визначеній сфері та впровадженням їх результатів;
67) організовує моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи моніторингу
навколишнього природного середовища;
68) визначає екологічні показники для оцінки стану навколишнього природного середовища та методичні вказівки щодо їх застосування;
69) визначає реєстри складових мережі спостережень системи моніторингу навколишнього природного середовища;
70) розробляє методики проведення моніторингу навколишнього природного середовища, зокрема суб’єктами господарювання, діяльність яких призводить або може призвести до
погіршення стану навколишнього природного середовища;
71) готує і подає на розгляд Верховної Ради України щорічну Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні;
72) забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що належать до компетенції Мінприроди;
73) організовує, координує та контролює проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище, зокрема у транскордонному контексті;
74) здійснює технічне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
75) видає сертифікати на право проведення екологічного аудиту, веде реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на проведення екологічного аудиту;
76) затверджує положення про сертифікацію екологічних аудиторів та про ведення реєстру екологічних аудиторів;
77) розробляє стратегічні, програмно-планові документи та забезпечує їх реалізацію;
78) забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Мінприроди;
79) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
80) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, укладає міжнародні договори
України, забезпечує міжнародне співробітництво, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду;
81) організовує роботу із залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначеній сфері;
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82) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у плануванні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру і реагування на них;
83) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до
компетенції Мінприроди;
84) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього
природного середовища;
85) забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Мінприроди;
86) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінприроди, сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному
вихованню населення;
87) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Мінприроди, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
88) затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;
89) встановлює порядок надання інформації про стан навколишнього природного середовища і порядок організації та проведення публічних слухань або відкритих засідань з
питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище;
90) здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
91) бере участь у формуванні, збереженні та використанні екологічної мережі, у формуванні національної системи науково-технічної інформації;
92) сприяє залученню інвестицій у сферу охорони навколишнього природного середовища, зміни клімату, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної, генетичної та
радіаційної безпеки, охорони та раціонального використання земель, заповідної справи та оцінки впливу на навколишнє природне середовище, зокрема у транскордонному контексті;
93) подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань, що належать до компетенції Мінприроди;
94) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню
сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж з питань, що належать до компетенції Мінприроди;
95) передає відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення;
96) виступає замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції;
97) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Мінприроди з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінприроди, на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Мінприроди та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на
відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Мінприроди, а також осіб, включених до
кадрового резерву;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінприроди, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за
використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також
технічний захист інформації, контроль за її збереженням;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.
6. Мінприроди для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів
громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Мінприроди;
2) одержувати безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань
інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;
3) скликати наради, утворювати в установленому порядку комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.
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7. Мінприроди у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами,
утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а
також з підприємствами, установами та організаціями.
8. Мінприроди в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради
України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.
Накази Мінприроди, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Нормативно-правові акти Мінприроди підлягають державній реєстрації в установленому порядку.
Накази Мінприроди, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами,
місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності та громадянами.
9. Мінприроди очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.
10. Міністр:
1) очолює Мінприроди, здійснює керівництво його діяльністю;
2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінприроди;
3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:
забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує
Міністр;
погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань,
затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;
вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і
координує Міністр, і за пропозицією керівників зазначених органів - пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду їх заступників;
погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до
компетенції таких органів;
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в
окремій частині;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;
ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовує і координує Міністр, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;
ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх
заступників, інших державних службовців і працівників апарату таких центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;
приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх роботи;
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визначає структурний підрозділ апарату Мінприроди, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
визначає посадових осіб Мінприроди, які включаються до складу колегії центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
визначає порядок обміну інформацією між Мінприроди та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання;
вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
4) визначає пріоритети роботи Мінприроди та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінприроди, звіти про їх виконання;
5) організовує та контролює виконання в апараті Мінприроди Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінприроди;
7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінприроди та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує
Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінприроди, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;
9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінприроди;
10) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів, працівників патронатної служби,
присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Мінприроди, підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери його управління, до відзначення державними нагородами;
12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;
13) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди;
14) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінприроди, затверджує їх положення (статути), в установленому
порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності;
15) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра - керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником
Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють за його відсутності;
16) дає обов’язкові для виконання працівниками апарату Мінприроди доручення;
17) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінприроди;
18) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінприроди та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;
19) представляє Мінприроди у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
21) підписує накази Мінприроди;
22) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінприроди, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінприроди.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінприроди можуть утворюватися інші постійні або тимчасові
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад,
положення про них затверджує Міністр.
12. Граничну чисельність державних службовців і працівників апарату Мінприроди затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру апарату Мінприроди затверджує Міністр.
Штатний розпис та кошторис Мінприроди затверджує заступник Міністра - керівник апарату за погодженням з Мінфіном.
13. Мінприроди є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах
Казначейства.
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Додаток 7. Перелік діючих регіональних природоохоронних програм і тих, що розроблялись в областях у 2017 році.
Територіальні управління Мінприроди України були ліквідовані Постановою Кабінету Міністрів України від 13. 03.2013 року № 159 “Про ліквідацію територіальних органів
Міністерства охорони навколишнього природного середовища”. Відповідні структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади були створені розпорядженнями голів ОДА та
КМДА на виконання Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VI “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої
влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 18. 04. 2012 № 606 “Про затвердження рекомендаційних
переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій” та Постанови Кабінету
Міністрів України від 15. 03. 2013 року № 338 “Про збільшення граничної чисельності працівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”.
Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджені Наказом Міністерства
економіки України від 04.12.2006 р. № 367:
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=51d6772b-8a40-4e58-8576592cfd8cc31c&title=MetodichnikhRekomendatsiiSchodoPoriadkuRozroblenniaRegionalnikhTsilovikhProgramMonitoringuTaZvitnostiProYikhVikonannia .
Упродовж 2017 року затверджено регіональні програми охорони навколишнього природного середовища у 13 областях: Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Київській,
Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Херсонській областях.
Розроблялись регіональні природоохоронні програми та перебували на різних стадіях погодження у 6 регіонах:
Житомирській, Запорізькій, Луганській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
№
п/п
1

Діючі регіональні природоохоронні програми
Регіональні природоохоронні програми, які розробляються
Відповідальний
Назва програми
Орган, яким прийнята
Замовник
Назва програми
Примітка
виконавець програми
(затверджена програма)
Вінницька область
Управління
Регіональна програма
Рішення обласної ради від
облдержадміністрації,
охорони навколишнього
18.12. 2012
підприємства, установи та природного середовища та
організації, сільські,
використання природних
селищні та міські ради
ресурсів на 2013-2018 роки
Вінницьке обласне
Обласна програма
Рішення обласної ради від
управління лісового та
досягнення оптимального
23.12.2011
мисливського
рівня
господарства
лісистості у Вінницькій
області на 2012-2025 роки
Вінницьке обласне
комунальне
Програма розвитку лісового Рішення обласної ради від
спеціалізоване
і мисливського господарства 30.06.2017
лісогосподарське
в лісах, які надані в
підприємство
постійне користування
“Віноблагроліс”
вінницькому обласному
комунальному
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Головне управління
житлово-комунального
господарства, енергетики,
транспорту та зв’язку,
Головне управління
економіки,
Головне управління
агропромислового
розвитку,
Басейнове управління
водними ресурсами річки
Південний Буг,
Обласна санітарноепідеміологічна служба
Головне управління
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
Басейнове управління
водних ресурсів річки
Південний Буг

спеціалізованому
лісогосподарському
підприємству
«Віноблагроліс»,
підвищення лісистості і
озеленення населених
пунктів області та
використання об’єктів
твариного світу у
культурно-освітніх та
виховних цілях на 2017-2021
р
Обласна програма «Питна
вода» на 2008-2020 роки

Програма розвитку рибного
господарства у Вінницькій
області на 2013-2017 роки

Рішення обласної ради
18.12.2012

Комплексна цільова
програма розвитку водного
господарства у Вінницькій
області на період до 2021
року

Рішення обласної ради від
08.11.2013

2
Управління екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
3

Рішення обласної ради від
16.01.2008 (із змінами)

Регіональна екологічна
програма «Екологія 20162020»

Волинська область
Рішення обласної ради від
10.02.2016
Дніпропетровська область
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Департамент екології та
природних ресурсів
Дніпропетровської
облдержадміністрації

Дніпропетровська обласна
комплексна програма
(стратегія) екологічної
безпеки та запобігання
змінам клімату на 2016 −
2025 роки

Донецька обласна рада,
Департамент екології та
природних ресурсів
Донецької
облдержадміністрації
Департамент екології та
природних ресурсів
Донецької
облдержадміністрації,
КП «Донецький
регіональний центр
поводження з відходами»
Департамент екології та
природних ресурсів
Донецької
облдержадміністрації

Програма розвитку
регіональних ландшафтних
парків Донецької області на
період до 2015 року та
прогноз до 2020 року
Програма поводження з
відходами в Донецькій
області на 2016-2020 роки

Управління екології та
природних ресурсів
Житомирської
облдержадміністрації

Обласна комплексна
програма охорони
навколишнього природного
середовища в
Житомирській області на
2014-2017 роки

Департамент екології та
природних ресурсів
Закарпатської
облдержадміністрації

Програма перспективного
розвитку природнозаповідної справи та
екологічної мережі в
Закарпатській області на
2006-2020 роки

4

План дій з охорони
навколишнього природного
середовища Донецької
області на 2013-2020 роки

5

6

Рішення обласної ради від
21.10.2015 (із змінами)

Донецька область
Рішення обласної ради від
24.12.2012

Розпорядження голови ОДА
від 22.09.2016

Рішення обласної ради від
30.05.2013
Житомирська область
Рішення обласної ради від
Управління екології та
20.11.2014
природних ресурсів
Житомирської
облдержадміністрації

Обласна
комплексна
програма
охорони
навколишнього
природного середовища в
Житомирській області на
2018-2022 роки (рішення
обласної
ради
від
21.12.2017 № 880)

Закарпатська область
Рішення обласної ради від
12.01.2006
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Департамент екології та
природних ресурсів
Закарпатської
облдержадміністрації
Департамент екології та
природних ресурсів
Закарпатської
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
виконкоми сільських та
селищних рад

Програма моніторингу
довкілля Закарпатської
області на 2014-2018 роки

Рішення обласної ради від
31.10.2014

Програма
охорони
навколишнього природного
середовища Закарпатської
області на 2016-2018 роки

Рішення обласної ради від
22.12.2015 (із змінами)

7
Департамент екології та
природних ресурсів
Запорізької
облдержадміністрації
Запорізьке обласне
управління водних
ресурсів,
Департамент екології та
природних ресурсів
Запорізької
облдержадміністрації
Департамент екології та
природних ресурсів
Запорізької
облдержадміністрації

Обласна комплексна
програма охорони довкілля,
раціонального
використання природних
ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки
Регіональна програма
розвитку водного
господарства та
екологічного оздоровлення
басейну річки Дніпро у
Запорізькій області на
період до 2021 року
Програма штучного
розведення (відтворення)
водних біоресурсів
Запорізької області на 20172021 роки

8
Управління екології та
природних ресурсів ІваноФранківської
облдержадміністрації

Обласна програма з
охорони навколишнього
природного середовища до
2020 року

Департамент екології та
природних ресурсів
Київської
облдержадміністрації

Програма поводження з
твердими побутовими
відходами у Київській
області на 2017-2020 роки

9

Запорізька область
Рішення обласної ради від
Департамент екології та
28.03.2013
природних ресурсів
Запорізької
облдержадміністрації

Розробка програми
відновлення і підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму та
санітарного стану річок
Запорізької області

Рішення обласної ради від
28.03.2013

Рішення обласної ради від
06.04.2017

Івано–Франківська область
Рішення обласної ради від
25.12.2015
Київська область
Рішення обласної ради від
19.05.2017
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Департамент екології та
природних ресурсів
Київської обласної
державної адміністрації
Департамент екології та
природних ресурсів
Київської
облдержадміністрації
Департамент екології та
природних ресурсів
Київської
облдержадміністрації

Департамент
агропромислового
розвитку Київської
облдержадміністрації
Департамент житловокомунального
господарства і паливноенергетичного комплексу
Київської
облдержадміністрації

Обласна цільова програма
розвитку водного
господарства та екологічне
оздоровлення басейну р.
Дніпро на період до 2021
року
Програма охорона довкілля
та раціонального
використання природних
ресурсів Київської області
на 2017-2018 роки
Регіональна програма
розвитку мережі
природно-заповідного
фонду Київської області
«КИЇВЩИНА
ЗАПОВІДНА»
на 2017-2020 роки
Програма збереження та
раціонального відтворення
родючості ґрунтів
еродованих орних земель у
Київській області на 20172021 роки
Програма забезпечення
населення Київської області
якісною питною водою в
достатній кількості на 20112020 роки

10
Департамент екології та
природних
ресурсів
Кіровоградської
облдержадміністрації
Департамент
інфраструктури та
промисловості
Кіровоградської
облдержадміністрації

Комплексна
програма
охорони
навколишнього
природного середовища в
Кіровоградській області на
2016 – 2020 роки
Комплексна
обласна
програма захисту населення
Кіровоградської області від
впливу
іонізуючого

Рішення обласної ради від
17.09.2013

Рішення обласної ради від
19.05.2017

Рішення обласної ради від
19.05.2017

Розпорядження в. о. голови
Київської
облдержадміністрації від
21.04.2017
Рішення обласної ради від
24.03.2011

Кіровоградська область
Рішення обласної ради від
25.03.2016 (із змінами)

Рішення обласної ради від
21.03.2014
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Департамент житловокомунального
господарства
Кіровоградської
облдержадміністрації
Управління водних
ресурсів у Кіровоградській
області

Кіровоградське обласне
управління лісового та
мисливського
господарства
Головне управління
Держгеокадастру в
Кіровоградській області

випромінювання на 20142018 роки
Обласна цільова програма
"Питна вода
Кіровоградської області" на
2012-2020 роки
Обласна цільова програма
розвитку водного
господарства та
екологічного оздоровлення
басейну річки Дніпро на
період до 2021 року
Регіональна екологічна
програма Ліси
Кіровоградщини на 2016 2020 роки
Обласна програма розвитку
земельних відносин у
Кіровоградській області на
2016 -2020 роки

11
Департамент екології та
природних
ресурсів
Луганської
облдержадміністрації
Департамент
житловокомунального
господарства
та
будівництва
Луганської
облдержадміністрації
Департамент
житловокомунального
господарства
та
будівництва
Луганської
облдержадміністрації

Регіональна цільова
програма формування та
розвитку екологічної
мережі Луганської області
на 2010 – 2020 роки (із
змінами)
Регіональна комплексна
програма захисту від
підтоплення територій міст
і селищ Луганської області
на 2010-2019 роки
Регіональна програма
поводження з твердими
побутовими відходами у
Луганській області (термін
реалізації з 2009 по 2020
роки) ( в редакції
розпорядження голови
облдержадміністрації –

Рішення обласної ради від
17.02.2011

Рішення обласної ради від
23.11.2012

Рішення обласної ради від
25.03.2016
Рішення обласної ради від
26.08.2016
Луганська область
Рішення обласної ради від
Український науково03.12.2009
дослідний
інститут
екологічних
проблем
спільно
з
ФОП
Лебьодніним О.І.

Програма
системи
довкілля
області

створення
моніторингу
Луганської

Рішення обласної ради від
03.12.2009

Рішення обласної ради від
29.01.2009
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Департамент екології та
природних
ресурсів
Луганської
облдержадміністрації
Луганське
управління
ресурсів

обласне
водних

керівника обласної
військово-цивільної
адміністрації від 31.03.2017
№ 195 (із змінами)
Регіональна програма з
охорони навколишнього
природного середовища
Луганської області на 2016
– 2018 роки
Регіональна програма
розвитку водного
господарства Луганської
області на період до 2021
року

12
Департамент екології та
природних ресурсів
Львівської
облдержадміністрації
Департамент екології та
природних ресурсів, ДП
«НДП «Екотрансенерго»,
Роздільське ДГХП «Сірка»
Львівська
облдержадміністрація,
районні органи виконавчої
влади
Департамент житловокомунального
господарства
облдержадміністрації

Підприємствазабруднювачі
області

Програма охорони
навколишнього природного
середовища на 2016-2020
роки
Регіональна програма
стабілізації екологічної
рівноваги внаслідок
діяльності гірничо-хімічних
підприємств Львівщини на
2015-2019 роки
Регіональна програма
розвитку заповідної справи
у Львівській області на
2009-2020 роки
Регіональна програма
«Питна вода України» у
Львівській області на 20122020 роки
Програма скорочення
викидів забруднюючих
речовин в атмосферне
повітря стаціонарними
джерелами підприємств
забруднювачів Львівської
області на 2009-2017 роки

Розпорядження голови
Луганської
облдержадміністрації від
03.06.2016
Рішення обласної ради від
31.01.2014

Львівська область
Рішення обласної ради від
26.04.2016
Рішення обласної ради від
17.03.2015 (із змінами від
28.04.2015)

Рішення обласної ради від
02.12.2008
Рішення обласної ради від
03.07.2012
Розпорядження голови
Львівської
облдержадміністрації від
26.11.2009
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Департамент екології та
природних ресурсів
Львівської
облдержадміністрації,
спеціальні адміністрації
регіональних ландшафтних
парків

Обласна програма
забезпечення діяльності
регіональних ландшафтних
парків Львівщини на 20172021 роки

Управління житловокомунального
господарства
Миколаївської
облдержадміністрації
Управління житловокомунального
господарства
Миколаївської
облдержадміністрації

Обласна Програма «Питна
вода Миколаївщини» на
період до 2020 року

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської
облдержадміністрації

Комплексна програма
охорони довкілля,
раціонального
використання природних
ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки в
Одеській області на 20142019 роки (із змінами)
Регіональна програма
збереження та відновлення
водних ресурсів у басейні
Куяльницького лиману на
2012-2018 роки
Регіональна програма
«Питна вода Одеської
області на 2010-2013 і на
період до 2020 року»

13

Програма поводження з
твердими побутовими
відходами в Миколаївській
області на період до 2020
року

14

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської
облдержадміністрації
Департамент розвитку
інфраструктури та
житлово-комунального
господарства Одеської
облдержадміністрації
Департамент розвитку
інфраструктури та
житлово-комунального

Програма поводження з
твердими побутовими
відходами в Одеській
області на 2013-2017 роки

Рішення обласної ради від
31.01.2017

Миколаївська область
Рішення обласної ради від
Управління екології та
28.03.2008
природних
ресурсів
Миколаївської
облдержадміністрації

Комплексна
програма
охорони
довкілля
Миколаївської області на
2018-2020 роки

Рішення обласної ради
від 21.12.2017

Рішення обласної ради від
21.11.2008

Одеська область
Рішення обласної ради від
21.02.2014

Рішення обласної ради від
28.10.2011

Рішення обласної ради від
10.09.2010

Рішення обласної ради від
04.07.2013
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господарства Одеської
облдержадміністрації
Управління водних
ресурсів в Одеській
області
Головне управління
Держгеокадастру в
Одеській області
Одеське обласне
управління лісового та
мисливського
господарства спільно з
Департаментом екології та
природних ресурсів ОДА

Регіональна програма
розвитку водного
господарства Одеської
області на період до 2021
року
Регіональна програма
розвитку земельних
відносин та охорони земель
на 2016-2018 роки
Регіональна програма "Ліси
Одещини на 2016-2020
роки"

15
Департамент житловокомунального
господарства Полтавської
облдержадміністрації
Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

Департамент житловокомунального
господарства Полтавської
облдержадміністрації
Полтавське обласне
управління водних
ресурсів

Комплексна програма
поводження з твердими
побутовими відходами у
Полтавській області на 2017
– 2021 роки
Регіональна цільова
програма охорони довкілля,
раціонального
використання природних
ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки з
урахуванням регіональних
пріоритетів Полтавської
області на 2017-2021 роки
Програма розвитку та
збереження зелених
насаджень у Полтавській
області на 2013 – 2017 роки
Регіональна цільова
програма розвитку водного
господарства та
екологічного оздоровлення
басейну річки Дніпро в

Рішення обласної ради від
18.09.2013

Рішення обласної ради від
21.12.2015
Рішення обласної ради від
20.10.2016

Полтавська область
Рішення обласної ради від
14.07.2017

Рішення обласної ради від
06.03.2017

Рішення обласної ради від
21.12.2012
Рішення обласної ради від
23.05.2013
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Полтавське обласне
управління розвитку
лісового та мисливського
господарства

Полтавській області на
період до 2021 року
Цільова Програма розвитку
лісового господарства «Ліси
Полтавщини на 2016-2025
роки»

16
Департамент екології та
природних ресурсів
Рівненської
облдержадміністрації

Департамент екології та
природних ресурсів
Рівненської
облдержадміністрації

Регіональна програма
розвитку природозаповідного фонду та
формування регіональної
екологічної мережі
Рівненської області на 20102020 роки
Обласна програма охорони
навколишнього природного
середовища на 2017-2021
роки

17
Управління
житловокомунального
господарства
Сумської
облдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування
Сумське
обласне
управління
водних
ресурсів,
управління
житлово-комунального
господарства
Сумської
облдержадміністрації
Управління
житловокомунального
господарства
Сумської
облдержадміністрації
Департамент екології та
охорони природних
ресурсів Сумської
обласної державної
адміністрації
18

Обласна програма «Питна
вода України» на 2006-2020
роки

Регіональна програма
розвитку водного
господарства та
екологічного оздоровлення
басейну річки Дніпро на
період до 2021 року
Комплексна програма
поводження з відходами в
Сумській області на 20162020 роки
Програма охорони
навколишнього природного
середовища Сумської
області на 2016-2018 роки

Рішення обласної ради від
29.04.2016
Рівненська область
Рішення обласної ради від
25.09.2009

Рішення обласної ради від
17.03.2017
Сумська область
Рішення обласної ради від
29.09.2006

Рішення обласної рада від
16.08.2013

Рішення обласної ради від
10.08.2016
Рішення обласної ради від
10.08.2016

-

Тернопільська область
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Управління екології та
природних ресурсів
Тернопільської
облдержадміністрації
Тернопільське обласне
управління водних
ресурсів

Департамент
агропромислового
розвитку Тернопільської
облдержадміністрації

Програма охорони
навколишнього природного
середовища в
Тернопільській області на
2014-2020 роки
Програма розвитку водного
господарства та водно –
екологічного оздоровлення
природного середовища
Тернопільської області на
період до 2021 року
Програма розвитку лісового
господарства
Тернопільщини на 20172021 роки

19
Департамент екології та
природних ресурсів
Харківської
облдержадміністрації
Департамент житловокомунального
господарства та розвитку
інфраструктури
Харківської
облдержадмііністрації
Управління водних
ресурсів у Харківській
області

Комплексна Програма
охорони навколишнього
природного середовища в
Харківській області на
2009-2013 роки та на
перспективу до 2020 року
Програма «Питна вода
Харківської області» на
2012-2020 роки

Комплексна Програма
розвитку водного
господарства Харківської
області до 2021 року

20
Структурні підрозділи
Херсонської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
міськвиконкоми,
підприємства
21

Програма економічного,
соціального та культурного
розвитку Херсонської
області на 2017 рік

Рішення обласної ради від
18.09.2014

Рішення обласної ради від
12.11. 2013

Рішення обласної ради від
10.05. 2017
Харківська область
Рішення обласної ради від
29.10 2009

Рішення обласної ради від
01.03.2012

Рішення обласної ради від
20.06.2013
Херсонська область
Рішення обласної ради від Структурні підрозділи
29.12.2016
Херсонської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
міськвиконкоми,
підприємства
Хмельницька область

Програма
економічного,
соціального та
культурного розвитку
Херсонської області на
2018 рік

Затверджена
рішенням
обласної
ради
від
22.12.2017
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Департамент екології та
природних ресурсів
Хмельницької
облдержадміністрації

Програма
охорони
навколишнього природного
середовища Хмельницької
області на 2016-2020 роки

Рішення обласної ради від
21.04.2016 (із змінами)

Хмельницьке обласне
управління водних
ресурсів

Програма розвитку водного
господарства Хмельницької
області на період до 2021
року
Програма «Питна вода
Хмельниччини на 20082020 роки»

Рішення обласної ради від
20.12.2012

Управління житловокомунального
господарства
облдержадміністрації
22
Управління водних
ресурсів у Черкаській
області
Управління житловокомунального
господарства Черкаської
облдержадміністрації,
місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого
самоврядування в межах
наданої їм компетенції
Управління житловокомунального
господарства Черкаської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
міськвиконкоми

Обласна екологічна
програма "Чистий Дніпро" в
розрізі обласної програми
"Будуємо нову Черкащину"
на період до 2021 року
Обласна програма "Питна
вода Черкащини" на 2006 2020 роки

Програма розвитку та
збереження зелених
насаджень у населених
пунктах області на 2013 –
2017 роки

Хмельницька обласна
державна адміністрація,
Управління житловокомунального
господарства
облдержадміністрації
(структурні підрозділи у
сфері ЖКГ), районні
державні адміністрації та
міськвиконкоми, ОТГ,
суб’єкти поводження з
відходами

Програма управління
Програма на стадії
побутовими відходами у розробки
Хмельницькій області на
2018-2023 роки

Рішення обласної ради від
11.06.2008
Черкаська область
Рішення обласної ради від
22.03.2013

Рішення обласної ради від
02.12.2005 та від 26.06.2012

Рішення обласної ради від
22.03.2013
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Департамент
регіонального розвитку
Черкаської
облдержадміністрації
Департамент
регіонального розвитку
Черкаської
облдержадміністрації
Управління охорони,
використання і
відтворення водних
біоресурсів та
регулювання рибальства у
Черкаській області
Управління екології та
природних ресурсів
Черкаської
облдержадміністрації

Управління екології та
природних ресурсів
Черкаської
облдержадміністрації
Департамент
містобудування,
архітектури, будівництва
та житло-комунального
господарства Черкаської
облдержадміністрації

Стратегія регіонального
розвитку Черкаської області
на період до 2020 року

Рішення обласної ради від
05.03.2015

План реалізації Стратегії
регіонального розвитку
Черкаської області на
період 2015 – 2017 роки
Програма розвитку рибного
господарства водойм
Черкаської області на 2014
– 2020 роки

Рішення обласної ради від
25.06.2015

Обласна програма
вилучення, утилізації,
знищення та знешкодження
непридатних або
заборонених до
використання пестицидів і
агрохімікатів та тари від
них на 2016 – 2018 роки
Обласна програма охорони
навколишнього природного
середовища на 2016-2020
роки
Програма регулювання
чисельності безпритульних
тварин гуманними
методами у Черкаській
області на 2016-2020 роки
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Управління екології та
природних ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації

Комплексна програма з
охорони навколишнього
природного середовища
«Екологія» у Чернівецькій
області на 2016-2018 роки

Рішення обласної ради від
20.01.2014

Рішення обласної ради від
25.03.2016

Рішення обласної ради від
03.06.2016
Рішення обласної ради від
07.10.2016

Чернівецька область
Рішення обласної ради від
Дністровсько-Прутське
15.03.2016
басейнове
управління
водних ресурсів

Регіональна програма
щодо
здійснення
розчистки
та
регулювання
русел
річок
Чернівецької
області
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Дністровсько-Прутське
басейнове управління
водних ресурсів

Комплексна програма
розвитку водного
господарства та
протипаводкового захисту в
Чернівецькій області на
період до 2021 року

Рішення обласної ради від
11.06.2014

Управління
житловокомунального
господарства
Чернівецької
облдержадміністрації

Дністровсько-Прутське
басейнове управління
водних ресурсів

Регіональна програма робіт
з розчистки та регулювання
русел річок Чернівецької
області на 2015-2019 роки

Розпорядження голови
Чернівецької
облдержадміністрації від
25.09.2015

Управління державного
агентства
рибного
господарства
у
Чернівецькій області

Департамент екології та
природних ресурсів
Чернігівської
облдержадміністрації
Департамент житловокомунального
господарства,
регіонального розвитку та
інфраструктури
Чернігівської
облдержадміністрації
Деснянське басейнове
управління водних
ресурсів

Програма охорони
навколишнього природного
середовища Чернігівської
області на 2014-2020 роки
Програма розвитку та
збереження зелених
насаджень населених
пунктів Чернігівської
області на 2013-2017 роки
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Департамент
агропромислового
розвитку Чернігівської
облдержадміністрації
Головне управління
Держгеокадастру у
Чернігівській області
Департамент житловокомунального

Регіональна цільова
Програма розвитку водного
господарства Чернігівської
області на період до 2021
року
Програма фінансової
підтримки органічного
виробництва в
Чернігівській області на
2016-2021 роки
«Програма використання та
охорони земель
Чернігівської області на
2011-2020 роки»
Програма стимулювання до
запровадження
енергоефективних заходів

Чернігівська область
Рішення обласної рада від
Чернігівське обласне
17.06.2014
управління лісового та
мисливського
господарства
Рішення обласної рада від
18.06.2013

Комплексна програма
захисту від шкідливої
дії вод та забруднень,
обумовленими
повеневими
небезпеками
на
території Чернівецької
області на 2018-2020
роки
Комплексна програма
розвитку
рибного
господарства
у
Чернівецькій області на
2018-2020 роки
Регіональна програма
комплексного розвитку
лісового господарства в
Чернігівській області

Рішення обласної рада від
29.03.2013

Рішення обласної рада від
29.04.2015

Рішення обласної рада від
25.03.2011
Рішення обласної рада від
27.01.2016
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господарства Чернігівської
облдержадміністрації

Департамент культури і
туризму, національностей
та релігій Чернігівської
облдержадміністрації
Департамент економічного
розвитку Чернігівської
облдержадміністрації

населення, об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків
та житлово-будівельних
кооперативів Чернігівської
області на 2016-2017 роки
Програма оновлення та
розвитку Менського
зоологічного парку
загальнодержавного
значення на 2016-2020 роки
Програма економічного і
соціального розвитку
області на 2017 рік
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Рішення обласної ради від
18.12.2015

Рішення обласної ради від
20.12.2016
м. Київ

Інформація відсутня
Джерело: https://menr.gov.ua/news/32202.html .
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Додаток 8. Перелік організацій, установ та підприємства, діяльність яких координується Міністерством екології та природніх ресурсів України (Постановою Кабінету
Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32 затверджено Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України"), зг. Розпорядження КМУ від 9 листопада
2011 р. № 1122-р "Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів".

ЄДРПОУ: 37552996. МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. 3035 М.КИЇВ,
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА
ЛИПКІВСЬКОГО, 35
206-31-00; 206-31-64 ; 206-31-07, secretar@menr.gov.ua
Включає 27 територіальних підрозділи,
що регулюються
- постановою Кабінету Міністрів України
від 14.09.2011 № 995"Про утворення
територіальних органів Державної
Державна екологічна
екологічної інспекції",
інспекція України
- наказом Міністерства екології та
(ЄДРПОУ: 05387386).
природних ресурсів України від
http://dei.gov.ua.
04.11.2011 р. № 429 “Про затвердження
положень про територіальні органи
Держекоінспекції України” :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z134711.

Заіка Андрій Миколайович, Голова.
01042, м.Київ, пров. Новопечерський 3, корп.2.
Контактні тел.: (044) 521-20-40, 521-20-56

Державна служба геології
та надр України
03680, Україна, Київ, вул.
Ежена Потьє, 16
Контактні тел.: (044) 536 13-17, 456-71-45

ЄДРПОУ: 25967766,
84500, Донецька обл., місто Бахмут, ВУЛИЦЯ О.СИБІРЦЕВА, будинок 17,
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
ФЛОРИНСЬКА ВІРА МИКОЛАЇВНА - підписант (НЕМАЄ);
ФЛОРИНСЬКА ВІРА МИКОЛАЇВНА - керівник.
Телефон 1: 440679, Телефон 2: 448681, Веб сторінка: dti@inca.donetsk.ua

Державна організація «Донецька
територіальна інспекція державного
геологічного контролю за веденням робіт
по геологічному вивченню та
використанню надр»
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Розклад роботи: з 9.00 до
18.00 понеділок-четвер та
п’ятниця з 9.00 до 16.45
Сайт:
http://www.geo.gov.ua/
sekretar@geomail.kiev.ua
Указ Президента від
6.04.2011 №391/2011 "Про
Положення про Державну
службу геології та надр
України".

Державна організація «Південна
територіальна інспекція державного
геологічного контролю за веденням робіт
по геологічному вивченню та
використанню надр»

Державна організація «Центральна
територіальна інспекція державного
геологічного контролю за веденням робіт
по геологічному вивченню та
використанню надр»

Державна організація «Західна
територіальна інспекція державного
геологічного контролю за веденням робіт
по геологічному вивченню та
використанню надр»

Державна організація «Північно-східна
територіальна інспекція державного
геологічного контролю за веденням робіт
по геологічному вивченню та
використанню надр»

Державна організація «Чорноморська
територіальна інспекція державного
геологічного контролю за веденням робіт
по геологічному вивченню та
використанню надр»

ЄДРПОУ: 24616094
49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок 11
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
Директор: МІКУНОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник з 27.01.2014.
Телефон 1: 7403371.
ЄДРПОУ: 20077619,
03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОФІЇ ПЕРОВСЬКОЇ, будинок 10,
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
ГРАСЕВИЧ ІГОР ІВАНОВИЧ - керівник з 05.02.2014;
НАБОК МИКОЛА ІВАНОВИЧ - підписант з 03.02.2014 (ПРАВО ПЕРШОГО ПІДПИСУ НА
ФІНАНСОВИХ І БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТАХ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРНОМАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ).
Телефон 1: 2852014.
ЄДРПОУ: 22360549,
79601, Львівська обл., місто Львів, ПЛ.МІЦКЕВИЧА, будинок 8,
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
НАКОНЕЧНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА - керівник з 06.02.2012;
НАКОНЕЧНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА - підписант з 06.02.2012.
Телефон 1: 0322723711
ЄДРПОУ: 25154767,
36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 149.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
НОГА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант з 26.03.2014 (призначений в.о. начальника
наказ 36-К від 26.03.2014 року).
Телефон 1: 593025
Телефон 2: 593025
Адреса електронної пошти: ptidgk@gmail.com.
ЄДРПОУ: 36115815,
95017, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ 51 АРМІЇ, будинок 55.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
ФЕДОРУК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ - керівник;
ФЕДОРУК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ - підписант.
Телефон 1: 0652-607-488,
Факс: 0652-607-488.
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Державне регіональне геологічне
підприємство «Донецькгеологія»

Казенне підприємство
«Південукргеологія»

Державна комісія України по запасах
корисних копалин
Державне геологічне підприємство
«Державна комісія з експертизи
геологічних проектів та кошторисів
«Геолекспертиза»

Державне геофізичне підприємство
«Укргеофізика»

ЄДРПОУ: 25119860,
84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ СИБІРЦЕВА, будинок 17.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
Розмір (грн.): 1916000.00
Дата закінчення формування: 06.03.1998.
Код КВЕД 06.20 Добування природного газу;
Код КВЕД 08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.;
Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах (основний);
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів.
ЖИКАЛЯК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ - підписант (НЕМАЄ); керівник.
Телефон 1: +380627448547 Факс: 20963.
ЄДРПОУ: 01432150 ,
49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО , будинок 11.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
ВСЕВОЛОДСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ - керівник з 26.12.2016.
Телефон 1: 056232-37-43
Телефон 2: 370-16-35.
ЄДРПОУ: 01432865,
01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 18/7,
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
РУДЬКО ГЕОРГІЙ ІЛЛІЧ - підписант; керівник.
Телефон 1: 2949227, Факс: 2949357.
ЄДРПОУ: 16394030,
01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 18/7, кімната 901, 909.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
ТКАЧЕНКО МАЙЯ ВОЛОДИМИРІВНА - керівник.
Телефон 1: 285-66-18, Телефон 2: 286-43-39, Факс: 285-66-18.
ЄДРПОУ: 01432761,
03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОФІЇ ПЕРОВСЬКОЇ, будинок 10.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
БЕГАЛЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ - керівник з 10.03.2010.
Телефон 1: 241-93-00, Адреса електронної пошти: geofiz@t.kiev.ua, Факс: 241-93-02.
СХІДНО- УКРАЇНСЬКА ГЕОФІЗИЧНА РОЗВІДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ. Код ЄДРПОУ ВП:
01432813. Місцезнаходження ВП: 38751, Полтавська обл., Полтавський район, село Розсошенці,
ВУЛИЦЯ ГЕОЛОГІЧНА
ЗАХІДНО- УКРАЇНСЬКА ГЕОФІЗИЧНА РОЗВІДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ. Код ЄДРПОУ ВП:
01432799. Місцезнаходження ВП: 79040, Львівська обл., місто Львів, Залізничний район, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛА АПОСТОЛА, будинок 9-А.
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ПРИДНІПРОВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА РОЗВІДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ. Код ЄДРПОУ ВП:
01432730. Місцезнаходження ВП: 51205, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, ВУЛИЦЯ
СПАСЬКА, будинок 17.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ДНІПРОГЕОФІЗИКА. Код ЄДРПОУ ВП:
01432747. Місцезнаходження ВП: 49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський
район, ВУЛИЦЯ ГЕОФІЗИЧНА, будинок 1.
НІЖИНСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ З ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СВЕРДЛОВИНАХ. Код ЄДРПОУ
ВП: 01432842. Місцезнаходження ВП: 16601, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ
НОСІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 19.
ПОЛТАВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ГЕОФІЗИЧНИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ У СВЕРДЛОВИНАХ. Код
ЄДРПОУ ВП: 21044912. Місцезнаходження ВП: 38751, Полтавська обл., Полтавський район, село
Розсошенці, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЧУЦЬКА, будинок 6.
ІВАНО - ФРАНКІВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ З ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СВЕРДЛОВИНАХ.
Код ЄДРПОУ ВП: 01432776. Місцезнаходження ВП: 76492, Івано-Франківська обл., місто ІваноФранківськ, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКИХ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 54.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ОБРОБКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕОФІЗИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. Код
ЄДРПОУ ВП: 01431989. Місцезнаходження ВП: 03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
СОФІЇ ПЕТРОВСЬКОЇ, будинок 10.
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДЕРЖАВНОГО ГЕОФІЗИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"УКРГЕОФІЗИКА" ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ДЕЛЬФІН". Код
ЄДРПОУ ВП: 25142296. Місцезнаходження ВП: 98431, Автономна Республіка Крим,
Бахчисарайський район, село Піщане.
Державне науково-виробниче
підприємство «Державний
інформаційний геологічний фонд
України» (ДНВП “Держгеоінформ”)

Казенне підприємство «Кіровгеологія»

ЄДРПОУ: 01432859,
03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА ПОТЬЄ, будинок 16.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2234000.00 грн.
ПРИМУШКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ - керівник з 18.06.2009 р.
Телефон 1: +380444566061, Телефон 2: +380444563461.
ЄДРПОУ: 14308279,
01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 8/9.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
НЕЛЬГА ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник з 30.06.2016.
Телефон 1: 044 2850633, Телефон 2: 044 2852070, Факс: 044 2852764.
ПАРТІЯ МАСОВИХ ПОШУКІВ №16 КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІРОВГЕОЛОГІЯ", Код
ЄДРПОУ ВП: 23494074, Місцезнаходження ВП: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
КІКВІДЗЕ, будинок 8/9, квартира 35.
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ №37 КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КІРОВГЕОЛОГІЯ". Код ЄДРПОУ ВП: 04746400. Місцезнаходження ВП: 25019, Кіровоградська
обл., місто Кіровоград, Ленінський район, СЕЛИЩЕ ГІРНИЧЕ, 5 ЛІНІЯ, будинок 26.
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Північне державне регіональне
геологічне підприємство
«Північгеологія»

Український державний
геологорозвідувальний інститут

ПОШУКОВО-ЗЙОМОЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ №46 КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КІРОВГЕОЛОГІЯ". Код ЄДРПОУ ВП: 04746417. Місцезнаходження ВП: 55200, Миколаївська обл.,
Первомайський район, селище міського типу Підгородна, П/С 3.
ПОШУКОВО-ЗЙОМОЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ №49 КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КІРОВГЕОЛОГІЯ". Код ЄДРПОУ ВП: 04746430. Місцезнаходження ВП: 12504, Житомирська обл.,
Коростишівський район, місто Коростишів, ВУЛИЦЯ БІЛЬШОВИЦЬКА, будинок 149.
ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОЛОГО-ПОШУКОВА ЕКСПЕДИЦІЯ КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КІРОВГЕОЛОГІЯ". Код ЄДРПОУ ВП: 19132046. Місцезнаходження ВП: 01103, м.Київ, Печерський
район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 8/9.
ПОШУКОВО-ЗЙОМОЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ №57 КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КІРОВГЕОЛОГІЯ". Код ЄДРПОУ ВП: 22802177. Місцезнаходження ВП: 20800, Черкаська обл.,
Кам'янський район, село Косарі.
ПОШУКОВО-ЗЙОМОЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ №60 КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КІРОВГЕОЛОГІЯ". Код ЄДРПОУ ВП: 20579284. Місцезнаходження ВП: 07400, Київська обл.,
місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 1.
ЦЕНТРАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІРОВГЕОЛОГІЯ". Код ЄДРПОУ
ВП: 23494418. Місцезнаходження ВП: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ,
будинок 8/9.
ГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ
"ГЕОМЕТРОЛОГІЯ" КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІРОВГЕОЛОГІЯ". Код ЄДРПОУ ВП:
26124449. Місцезнаходження ВП: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок
8/9.
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАЗЕННОГО
ПІДПРИЄМСТВА "КІРОВГЕОЛОГІЯ". Код ЄДРПОУ ВП: 33104171. Місцезнаходження ВП: 12503,
Житомирська обл., Коростишівський район, місто Коростишів, ВУЛИЦЯ БІЛЬШОВИЦЬКА,
будинок 149.
ЄДРПОУ: 25398506.
02088, м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
Розмір (грн.): 1000.00.
СТУДЕННІКОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 19.05.2015 (ВИКОНУЮЧИЙ
ОБОВ'ЯЗКИ).
Телефон 1: 0445648463, Телефон 2: 0445648462, Факс: 0445648462
ЄДРПОУ: 01432032,
04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 78-А.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
КРАСНОЖОН МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ - підписант;
ЗУР'ЯН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант;
ГОШОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник.
Телефон 1: 4307024
Телефон 2: 4327912
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Адреса електронної пошти: ukrdgri@ukrdgri.gov.ua
Факс: 4304176.

БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ГЕОЛОГ" УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГОРОЗВІУВАЛЬНОГО
ІНСТИТУТУ. Код ЄДРПОУ ВП: 25042672. Місцезнаходження ВП: 67772, Одеська обл., місто
Білгород-Дністровський, селище міського типу Затока, ВУЛИЦЯ ЛАЗУРНА №15.
НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ. Код ЄДРПОУ ВП: 36924420. Місцезнаходження ВП:
03680, м.Київ, Солом'янський район, ПРОВУЛОК РАДИЩЕВА, будинок 5.
КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНОГО
ІНСТИТУТУ. Код ЄДРПОУ ВП: 39940136. Місцезнаходження ВП: 01133, м.Київ, Печерський район,
ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 18/7.

Причорноморське державне регіональне
геологічне підприємство

Східне державне регіональне геологічне
підприємство

Казенне підприємство «Південний
еколого-геологічний центр» (КП
«Південекогеоцентр»)

ЄДРПОУ: 01432144
65070, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.25 ЧАПАЇВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 1.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
Розмір (грн.): . 8828.00 грн. Дата закінчення формування: 22.02.2001.
ОШАРІН СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ - керівник; підписант.
Телефон 1: 7154612.
ПІВДЕННО УКРАЇНСЬКА ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ
Код ЄДРПОУ ВП: 21294767
Місцезнаходження ВП: 73035, Херсонська обл., місто Херсон, Дніпровський район, ВУЛ.СХІДНА,
будинок 24.
ЄДРПОУ: 25361584,
84105, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 77.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1136700.00 грн.
МАЛАШКІН ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник з 02.07.2016 (тимчасово виконуючий обов'язки
до призначення генерального директора).
Телефон 1: 0642344387
Телефон 2: 0642522346
Факс: 0642344387 .
ЄДРПОУ: 23450378,
95007, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ БЕСПАЛОВА, будинок 47.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
ОРЛІВ СТЕПАН ІВАНОВИЧ - керівник з 23.12.2013;
ЮНУСОВА АДІЛЄ ЕДЕМІВНА - підписант з 15.05.2012;
ОРЛІВ СТЕПАН ІВАНОВИЧ - підписант;
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ОСМАНОВ ЕСКЕНДЕР МУСТАФАЙОВИЧ - підписант.
Телефон 1: 545075.

Державне підприємство «Бурштин
України»

Державне підприємство «Українська
геологічна компанія»

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННИЙ ЕКОЛОГОГЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" ПАРТІЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНОГО І ГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО
БУРІННЯ. Код ЄДРПОУ ВП: 38894608. Місцезнаходження ВП: 95017, Автономна Республіка Крим,
місто Сімферополь, Київський район, ВУЛИЦЯ 51 АРМІЇ, будинок 55.
ЄДРПОУ: 34112754.
33027, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 94.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 8867800,00 грн.
ТЯГЛІЙ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ - керівник з 18.06.2015 (виконуючий обов'язки генерального
директора, згідно статуту).
телефон 1: (0362)620645, Адреса електронної пошти: office@amber-gem.com.
Факс: 620645. Веб сторінка: amber-gem.com; amber.utel.net.ua.
ЄДРПОУ: 38078094,
02088, м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державна служба геології та надр України.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7016000.00 грн.
СЛОБОДЯН БОГДАН ІВАНОВИЧ - керівник з 05.02.2014.
Телефон 1: +380445648726
Телефон 2: +044 5648463, Факс: +044 5648462.
ПРАВОБЕРЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"
Код ЄДРПОУ ВП: 38265749
Місцезнаходження ВП: 09150, Київська обл., Білоцерківський район, село Фурси, ВУЛИЦЯ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 1А
ВОЛИНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРАЇНСЬКА
ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"
Код ЄДРПОУ ВП: 38833990
Місцезнаходження ВП: 45000, Волинська обл., місто Ковель, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 115

Публічне акціонерне товариство
«Національна акціонерна компанія
«Надра України»

ЄДРПОУ: 31169745,
03151, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 54.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
КЛИМОВИЧ ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ - керівник з 11.06.2014;
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 739295625,25 грн.
Телефон 1: +380445201741.
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ДП "Західукргеологія" (100%), м. Львів, відокр. підрозділи: Стрийська, Калуська
нафтогазорозвідувальні експедиції, Львівська геологорозвідувальна експедиція, Науковогеологічний центр.
ДП "Миргороднафтогазрозвідка" (100%), м. Миргород,
ДП "Чернігівнафтогазгеологія"(100%), відокр. підрозділи: Роменська нафтогазорозвідувальна
експедиція (Сумська область), Ніжинська нафтогазорозвідувальна експедиція з випробування
свердловин,
Прилуцька нафтогазорозвідувальна експедиція.
ДП "Центрукргеологія"(100%), м. Черкаси,
ДП "Укрнаукагеоцентр" (ДП "Український геологічний науково-виробничий центр"), м. Полтава.
Три відокремлені підрозділи: “Проектний інститут “Укргеолбудтехпроект”, “База виробничого
обслуговування” та “Учбово-курсовий комбінат”.
ДП “Агрогеофізика” (100%), м. Балаклія, Харківська область.
ДП “Полтаванафтогазгеологія” (100%, постанова господарського суду про визнання юридичної
особи ДП "Полтаванафтогазгеологія" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №18/117 від
18.07.2013),
ДП “Кримгеологія” (100%), постанова господарського суду Автономної Республіки Крим про
визнання ДП «Кримгеологія» визнано банкрутом відкриття ліквідаційної процедури від 25.12.2012
р.,
ДП “Надраресурс” (100%),
ТОВ “Надра Тунівська” (50%),
ТОВ “Надра Городоцьке” (50%),
ТОВ "Надра скіфська"(99%),
ТОВ "Надра шельф” (40%),
ТОВ "Надра Юзівська” (90%),
ТОВ “Західгазінвест” (34,99%),
ТОВ "Надра Олеська"(90%),
ТОВ “Інженерно-бурова група “Тритон” (50%),
ТОВ “Голден деррік” (33%),
ТОВ “Води України” (80%).
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Державне агентство
водних ресурсів України
(ЄДРПОУ: 37472104),
Положення про яке
затверджене Постановою
Кабінету Міністрів
України від 20 серпня
2014 року № 393
ОВЧАРЕНКО Ірина
Іванівна – виконувач
обов’язків Голови
Державного агентства
водних ресурсів України

Адреса Держводагентства:
01601, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 8.
Контактні тел.: 226-26-07,
226-25-08, 234-33-20
Розклад роботи: з 9.00 до
18.00 (в п'ятницю до
16.45), перерва на обід з
13.00 до 13.45.
Cайт:
http://www.scwm.gov.ua/
scwm@scwm.gov.ua
Графік прийому громадян:
В.о. Голови
Держводагентства –
середа з 17.30 до 19.00.

Державне підприємство «Прикарпатська
регіональна дирекція з
водогосподарського будівництва»

Державне підприємство «Львівська
обласна дирекція з протипаводкового
захисту»

Державне підприємство «Одеська
об’єднана дирекція будівництва
водогосподарських об’єктів»

ЄДРПОУ: 38208099
79017, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ РОДИНИ КРУШЕЛЬНИЦЬКИХ, будинок 14.
Перелік засновників: Державне агентства водних ресурсів України.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 52600,00 грн.
КОЗАК ВАСИЛЬ СЕРАФИМОВИЧ - керівник.
ЄДРПОУ: 36670377,
79017, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ РОДИНИ КРУШЕЛЬНИЦЬКИХ, будинок 14, кімната
21.
Перелік засновників: Державне агентства водних ресурсів України.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7991.00 грн.
САЧКО СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 24.09.2013;
ЄДРПОУ: 36849291
65078, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, будинок 13
Перелік засновників: Державне агентства водних ресурсів України.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 762811,00 грн.
БУЗІЯН ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ - керівник (згідно статуту);
БУЗІЯН ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ - підписант (згідно статуту).

Державне підприємство «Укрводсервіс»

Державний регіональний проектновишукувальний інститут
«Дніпродіпроводгосп»

ЄДРПОУ: 32765831
03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ"ЯНСЬКА, будинок 1.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4494288,00 грн.
ПОГОРІЛЬЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ - керівник з 18.03.2013 (виконуючий обов'язки).
Телефон 1: 226-29-39
Адреса електронної пошти: vodservice@uws.com.ua, Факс: 248-80-21.
ЄДРПОУ: 01035093,
49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА , будинок 39 А.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1308000,00 грн.
ГРИНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ - підписант; керівник.
Телефон 1: +380567447191, Факс: (0562)46-24-06.
КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНОГО
ІНСТИТУТУ "ДНІПРОДІПРОВОДГОСП", Код ЄДРПОУ ВП: 01039636, Місцезнаходження ВП:
25009, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ЯНОВСЬКОГО , будинок
151.
СУМСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНОГО
ІНСТИТУТУ "ДНІПРОДІПРОВОДГОСП". Код ЄДРПОУ ВП: 01035176. Місцезнаходження ВП:
40030, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА, будинок
27.
ДОНЕЦЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНОГО
ІНСТИТУТУ "ДНІПРОДІПРОВОДГОСП". Код ЄДРПОУ ВП: 34985413. Місцезнаходження ВП:
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83048, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ПРОСПЕКТ ЗВІЛЬНЕННЯ ДОНБАСУ ,
будинок 8 Б.
Державний регіональний проектновишукувальний інститут
«Запоріждіпроводгосп»

Державний регіональний проектновишукувальний інститут
«Львівдіпроводгосп»

Державне підприємство проектновишукувальний інститут
«Рівнедіпроводгосп»

Державний проектно-вишукувальний
інститут «Укрпівдендіпроводгосп»
Державне агентство
України з управління
зоною відчуження
(ЄДРПОУ: 37536183)
http://dazv.gov.ua.
Постанова КМУ від 22
жовтня 2014 р. № 564
"Про затвердження
Положення про Державне

Державне спеціалізоване підприємство
«Чорнобильська АЕС»

ЄДРПОУ: 01039228
69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 105.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0,
КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕКСАНДР АНДРОНОВИЧ - керівник.
Телефон 1: +380617876150, Телефон 2: +380617876597, Факс: +380617876149.
ЄДРПОУ: 01035130
79017, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ РОДИНИ КРУШЕЛЬНИЦЬКИХ, будинок 14
Перелік засновників: Державне агентства водних ресурсів України.
ЛЮНАС ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ - керівник;
ФЕСІК МИХАЙЛО МАРТИНОВИЧ - підписант.
Телефон 1: +380322750785.
ЄДРПОУ: 33167357
33013, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 7, кімната 312
Перелік засновників: Державне агентства водних ресурсів України.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 711000,00
ГОНТА РОМАН ІГОРОВИЧ - керівник (в.о. директора)
Телефон 1: 0362267913
Адреса електронної пошти: vodproekt@ukrwest.net.
ЄДРПОУ: 01037904
65078, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, будинок 13
Перелік засновників: Державне агентства водних ресурсів України.
ЧИЖИК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник з 10.07.2014 (згідно статуту).
Телефон 1: 7669065, Телефон 2: 7669059.
ЄДРПОУ: 14310862,
07100, Київська обл., місто Славутич, ВУЛИЦЯ 77-Ї ГВАРДІЙСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 7/1
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 645349545,87 грн.
ГРАМОТКІН ІГОР ІВАНОВИЧ - підписант; керівник.
Телефон 1: 0459343107, Телефон 2: 0459343109, Адреса електронної пошти:
kanc@chnpp.atom.gov.ua.
Факс: 0457925670
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агентство України з
управління зоною
відчуження".
Керівництво:
Голова - Петрук Віталій
Вікторович

Державне підприємство «Управління
забезпечення функціонування об’єктів
Чорнобильської АЕС»

Адреса: 01030, м. Київ,
вул. Олеся Гончара, 55а.
Адреса представництва у
м. Чорнобилі: 07270, м.
Чорнобиль, Київська
область, вул. Радянська, 14
Контактні тел.: (044) 58544-81, (044) 235-30-58

Державне підприємство «Центр
організаційно - технічного і
інформаційного забезпечення управління
зоною відчуження»

Державне спеціалізоване підприємство
«Чорнобильський спецкомбінат»

ЄДРПОУ: 36359955,
07100, Київська обл., місто Славутич, ВУЛИЦЯ ВІЙСЬКОВИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ , будинок 9.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2406000,00 грн.
МОРУГИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ - керівник з 24.03.2016 (контракт №22 від 24.03.2016 з 24.03.2016
до 24.03.2019).
Телефон 1: 095 2748357.
ЄДРПОУ: 38770852
07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ КАРЛА ЛІБКНЕХТА, будинок
10
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 50 000,00 грн.
КАПИШОН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ - керівник з 23.01.2015; підписант з 23.01.2015.
Телефон 1: +380505089993.
ЄДРПОУ: 37197165.
07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 70.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
ГРАБЧУК МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник з 08.06.2016.
Телефон 1: +38095 2748338.
СТАВИЩЕНСЬКА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ СПЕЦКОМБІНАТ"
Код ЄДРПОУ ВП: 37197406

Державне спеціалізоване підприємство з
управління капітальним будівництвом
зони відчуження

ЄДРПОУ: 37197046.
07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 10.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Міністерство надзвичайних ситуацій України.
Орган управління юридичної особи:
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 28164,34 грн.
ЮДЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ - керівник з 09.12.2010 (згідно статуту).
Телефон 1: 04593 52374.

Державна корпорація «Українське
державне об'єднання «Радон»

ЄДРПОУ: 22921083,
03083, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПРАПОРНА, будинок 50.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
МЕЛЬНИЧЕНКО ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ - керівник з 04.01.2011.
Телефон 1: 5252767, Телефон 2: 2595403, Факс: 5252767.
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Український радіологічний учбовий
центр

Державний науковий центр захисту
культурної спадщини від техногенних
катастроф

Державна науково-дослідна установа
«Чорнобильський центр з проблем
ядерної безпеки, радіоактивних відходів
та радіоекології»

Державне спеціалізоване підприємство
«Північна Пуща»

ЄДРПОУ: 21575242
03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 11/1
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 586 452,08 грн.
ЗИГАРЬ ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник.
Телефон 1: +380444282518. Адреса електронної пошти: urtc@i.kiev.ua. Факс: +380444282518.
ЄДРПОУ: 31282967
04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
ОМЕЛЯШКО РОСТИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ - керівник.
Телефон 1: +380445014459
Адреса електронної пошти: dnczkstk@ukr.net.
ЄДРПОУ: 21656124
07100, Київська обл., місто Славутич, ВУЛИЦЯ 77-Ї ГВАРДІЙСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 11
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
БОНДАРЬКОВ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ - керівник;
Телефон 1: 23016, Адреса електронної пошти: center@chornobyl.net, Факс: 28144.
Веб сторінка: www.chornobyl.net.
ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ І
РАДІОЕКОЛОГІЇ. Код ЄДРПОУ ВП: 25885867. Місцезнаходження ВП: 02090, м.Київ, Дніпровський
район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 17
ЄДРПОУ: 40247540.
07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 148.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3057507,98 грн.
БОНДАРЕНКО РОМАН БОРИСОВИЧ - керівник з 01.02.2016 (ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ).
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Державне спеціалізоване підприємство «
Екоцентр»

ЄДРПОУ: 40248151,
07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 6
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 6353146,07 грн.
КІРЄЄВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ - керівник з 05.04.2016;
Телефон 1: +380459352201, Адреса електронної пошти: s.kireev@ukr.net, Факс: +380459352064.

Державне агентство
екологічних інвестицій
України (ЄДРПОУ:
37552975). Відповідно до
ч. 2 постанови Кабінету
Міністрів України від
10.09.14 р. № 442 “Про
оптимізацію системи
центральних органів
виконавчої влади” було
вирішено ліквідувати
Державне агентство
екологічних інвестицій
України, поклавши його
функції на Міністерство
екології та природних
ресурсів України. Вебсторінка:
http://www.seia.gov.ua.
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