
Методологічні пояснення 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел – загальна кількість 

забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після проходження 

пилогазоочисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах 

забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення. Сюди не 

включаються викиди забруднюючих речовин у результаті ерозії ґрунтів (пилових бур),  лісових пожеж і т.і. 

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.  

Витрати на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення – це всі витрати 

звітного року, пов’язані з поліпшенням об’єкта, яке призводить до збільшення майбутньої економічної 

вигоди, в першу чергу очікуваної від використання об’єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість 

основного капіталу.  

Витрати на охорону навколишнього природного середовища – фактичні витрати на охорону 

навколишнього природного середовища, направлені  на запобігання або зведення до мінімуму збитку якості 

навколишнього природного середовища, а також необхідні витрати на усунення негативних наслідків 

(збитку) погіршення якості навколишнього природного середовища або компенсації за них. 

Витрати на природоохоронні заходи –капітальні вкладення та поточні витрати, пов'язані з певними 

заходами та технічними засобами, представлені за напрямами витрат на охорону навколишнього 

природного середовища. 

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробництва чи споживання, 

а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають 

подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник повинен позбутися  

шляхом утилізації чи видалення. 

Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в 

атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров’я людини та 

стан навколишнього природного середовища. 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища –інвестиції у придбання 

нових і тих, які були у використанні, або виготовлення власними силами для власного використання 

матеріальних і нематеріальних активів, витрати на капітальний ремонт  та модернізацію, що здійснюються з 

метою охорони навколишнього природного середовища. 

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які 

створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я 

людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними. 

Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості: токсичність, 

вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність, або містять збудники інфекційних 

хвороб.  

Поводження з відходами –дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 

операціями та нагляд за місцями видалення. 

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища – витрати, які здійснюються на 

підтримку (утримання й експлуатацію) об’єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в 

робочому стані та входять до складу витрат поточного періоду. 

Спалення відходів – регульований  процес спалення твердих, рідких чи газоподібних відходів при високих 

температурах. 

Спеціально відведені місця чи об’єкти – ділянки, спеціально призначені для накопичення, постійного 

зберігання відходів, на використання яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері 

поводження з відходами. 

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. 

 


