
Про внесення змін до державного 

статистичного спостереження за формою  

№ 1-екологічні витрати (річна) 

           „Звіт про витрати на охорону навколишнього  

природного середовища”  
 

Згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік проводиться 

державне статистичне спостереження (далі – ДСС) за ф.№1-екологічні витрати (річна) 

«Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища» за 2021 рік (далі – 

ф.№1-екологічні витрати (річна). 

.  Доводимо до Вашого відома, що з метою подальшого вдосконалення ДСС зі 

статистики навколишнього середовища й отримання повної, всебічної та об’єктивної 

статистичної інформації, наказом Держстату України від 25.06.2021р. №163 затверджено 

новий бланк ф.№1-екологічні витрати (річна).  

Форму №1-екологічні витрати (річна) подають юридичні особи, які мають очисні 

споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на 

навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають 

екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного 

спрямування, за переліком, визначеним на державному рівні. Термін подання форми  

не пізніше 28 лютого 2022 року. 

Слід відмітити, що відбулись зміни в бланку форми, зокрема, в адресній частині 

з’явились нові реквізити:  

– «Територіальна громада», де респонденту у місцезнаходженні за юридичною  

та фактичною адресою необхідно зазначити відповідну територіальну громаду; 

– «Код території», який заповнюється відповідно до нового Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад 

(КАТОТТГ), затвердженого наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами),  

або Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України 

(КОАТУУ), який діяв до набрання чинності постанови Верховної Ради України від 17 

липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів». 

Наголошуємо на тому, що в разі подання форм в електронному вигляді, код 

території визначається автоматично. Для цього при створенні звіту необхідно оновити 

програмне забезпечення, а при перегляді, переконатися, що два поля реквізиту бланку 

форми «Код території відповідно до:» заповнені.  

Підкреслюємо, що у разі відсутності даних за відповідний звітний період, при 

поданні звітності обов’язково має бути заповнений реквізит бланку форми «Інформація 

щодо відсутності даних», шляхом зазначення однієї з перелічених причин відсутності 

даних. 

При складанні звіту слід керуватись Роз’ясненнями щодо форми ДСС                            

№1-екологічні витрати «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного 

середовища», затвердженими Головою Держстату 21.08.2020р. №19.1.2-12/26-20, які Ви 

можете знайти на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці: Для респондентів/ 

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2022 рік/ Навколишнє природне 

середовище та статистика багатьох галузей: Навколишнє природне середовище/  

Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (25.06.2021 №163).  

Дані, які містить форма ДСС охоплюють сферу охорони навколишнього 

природного середовища, а саме види діяльності підприємств, головною метою яких  



є запобігання, скорочення чи ліквідація забруднення навколишнього природного 

середовища. 

Форма відображає показники, сформовані з використанням регістрів 

бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185 та № 893/4186 (зі змінами), Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 19 квітня 2001 року № 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 

2001 року за № 389/5580 (зі змінами), Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 

вересня 2017 року № 89, Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними 

нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 

Показники форми відображаються в тисячах гривень з одним десятковим знаком 

після коми. 

 За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми вміщують прочерки. 

 Показники форми не включають: 

– податок на додану вартість; 

         – витрати на заходи та види діяльності, що сприятливо впливають на навколишнє 

природне середовище, але слугують іншим цілям, ніж охорона навколишнього 

природного середовища, тобто на види діяльності, які, незважаючи на користь для 

довкілля, у першу чергу задовольняють технічні потреби або внутрішні вимоги гігієни 

або безпеки підприємства; 

– витрати на використання природних ресурсів (наприклад, водопостачання); 

– витрати на амортизацію;  

– екологічні податки, штрафи, пені за порушення природоохоронного    

законодавства, компенсаційні збори за шкоду, завдану навколишньому природному 

середовищу.  

Діяльність, пов'язана з економією ресурсів і енергозбереженням, може вважатися 

природоохоронною тільки в тому випадку, коли вона спрямована передусім на захист 

навколишнього природного середовища. Наприклад, діяльність щодо отримання енергії в 

процесі спалювання сміття, яка призводить до заміщення використання природного газу, 

можна вважати природоохоронною діяльністю, оскільки в результаті буде зменшено 

забруднення земельних ресурсів відходами. 

Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі               

ф.№1-екологічні витрати (річна) подавати на адресу ГУС у Вінницькій області: 

–  в електронному вигляді в т.ч. з використанням безкоштовного програмного 

забезпечення Держстату «Кабінет респондента»; 

–  в окремих випадках скановані копії на електрону пошту: vikno@vn.ukrstat.gov.ua;  

–  поштою на адресу ГУС у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 15,  

м. Вінниця, 21100). 

 

http://consultant.parus.ua/?doc=08Z8O4F2F5&abz=CE4GG
mailto:vikno@vn.ukrstat.gov.ua


Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форм можна отримати 

дистанційно:  

– в телефонному режимі ((0432) 52 57 78, (0432) 52 57 61);  

– електронною поштою (www.vn.ukrstat.gov.ua, vinstat@vn.ukrstat.gov.ua);  

– через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента»; 

– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам". 

  

Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної 

статистики в установлені терміни. 

 

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
mailto:vinstat@vn.ukrstat.gov.ua

