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ВСТУП 
 
 

Навчальна дисципліна «Організація природокористування» забезпечує 

формування цілісних (системних) знань та практичних умінь з майбутньої 

професії. В основу дисципліни покладені наукові методи, пов’язані з теорією та 

практикою раціонального природокористування та охорони навколишнього 

природного середовища, застосування цих знань на практиці. 

         Центральними питаннями, що вивчає ця навчальна дисципліна, є такі: 

бережливе та ефективне використання природних ресурсів та формування 

надійної   системи охорони навколишнього природного середовища; 

можливості гармонійного співіснування економіки виробництва й 

оточувального навколишнього середовища, теоретичні підходи щодо 

екологізації соціально-економічного розвитку. 

           Метою навчальної дисципліни «Організація природокористування» є 

формування у студентів еколого-економічного світогляду і  надання їм такого 

рівня професійних знань і вмінь, які дозволяють  здійснювати ефективну 

природоохоронну діяльність, досягати гармонійного  поєднання еколого-

економічних складових під час виробничо - господарської діяльності, вивчення 

закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем 

для забезпечення конструктивного природокористування, ефективного 

впровадження природоохоронних заходів. 

        Ця навчальна дисципліна закладає засади формування у майбутніх 

спеціалістів ринкового мислення, озброює їх науковою методологією 

прийняття управлінських рішень, пов’язаних із природним механізмом 

функціонування народного господарства та перспективними напрямами 

соціально-економічного розвитку суспільства в умовах обмеженості природних 

ресурсів. 

       Навчальна дисципліна є вибірковою в циклі дисциплін підготовки фахівців  

освітнього ступеня «Магістра» зі спеціальності 183 − «Технології захисту 

навколишнього середовища».  
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       У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

          – оцінювати особливості природокористування у світі та в Україні; 

– класифікацію природних ресурсів, їх значення у розширеному 

відтворенні, у  розвитку та розміщенні виробничих сил держави;  

– класифікацію груп галузей народного господарства за  ступенем 

використання природних ресурсів та їх впливом на довкілля; 

– основні напрями раціонального природокористування в системі 

народногосподарського комплексу; 

– принципи та методи планування раціонального природокористування 

та охорони довкілля; 

– основні джерела фінансування природоохоронних заходів на 

підприємствах;  

– методи оцінкювання економічної ефективності капітальних вкладень у 

природоохоронні заходи; 

– правові основи охорони довкілля;  

– економічні стимули раціонального природокористування; 

– методи визначення економічної ефективності здійснених 

природоохоронних заходів та оцінки економічного збитку від забруднення 

довкілля; 

уміти:  

– визначати економічне оцінювання окремих видів природних ресурсів; 

– застосовувати показники економічного оцінювання природних 

ресурсів під час розрахунків ефективності природоохоронних заходів; 

– розраховувати показники загальної та порівняльної ефективності 

витрат на заходи з  охорони довкілля; 

– визначати економічний збиток від забруднення довкілля; 

– виконувати наукове обґрунтування оцінювання соціально-економічної 

ефективності здійснених природоохоронних заходів. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Методика визначення відновної вартості 

зелених насаджень 

Мета: визначити  механізм формування відновної вартості всіх видів 

зелених насаджень. 

Короткі теоретичні відомості 

         Методика визначення відновної вартості зелених насаджень розроблена 

відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

2006 року № 1045. Методика призначена для обґрунтування балансової 

вартості зелених насаджень і вартості робіт з відновлення посадок зелених 

насаджень за умови дотримання агротехнічних норм і правил створення 

зелених насаджень, технологічної послідовності виконання робіт, цінності 

ділянок міської території, функціонального призначення, норм витрат 

матеріалів, машин і механізмів, часу, установлених ресурсними кошторисними 

нормами та технологічними картами.  

Відновну вартість зелених насаджень розраховують за формулою  

Вв = Вб + Ввід,            (1.1) 

де Вв − відновна вартість зелених насаджень (дерево, кущ, газон, квітник);  

Вб −  балансова вартість зелених насаджень;  Ввід −  вартість відновлення 

зелених насаджень (комплекс робіт із садіння і догляду за зеленими 

насадженнями у період їх приживлення).  

Визначення балансової вартості (цінності) зелених насаджень. Цінність 

(балансова вартість) зелених насаджень – це всі витрати, за рахунок яких вони 

створені та прийняті на баланс експлуатувального суб’єкта 

(балансоутримувача) з урахуванням планових накопичень, а також інфляційних 

процесів. Балансову вартість визначають для всіх видів зелених насаджень з 

урахуванням якісного стану (добрий, задовільний, незадовільний), вікового 
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стану (молодняк, середньовікові, пристиглі, стиглі, перестиглі), породи 

(швидкоростучі, хвойні, повільноростучі), функціональної належності 

(загального і обмеженого користування, спеціального призначення, природний 

і заповідний фонд та інші), зони розташування – цінності ділянки міської 

території (ядро міста, центральна, середня, периферійна, приміська зони) і 

розраховують за формулою  

Вб = Вдм х Кв х Кп х Кя х Кф х Кз,        (1.2) 

де Вдм − кошторисна вартість догляду за деревом віком 20 років (молодняк), 

яка визначається за формулою  

Вдм = (Тпв + Тсз + Тзв + Тад) 20 грн.,       (1.3) 

де Тпв −  прямі витрати на комплекс робіт з догляду за зеленими 

насадженнями, розраховані за Ресурсними елементними кошторисними 

нормами (РЕКН-2000), затвердженими наказом Держбуду України від 

14.09.2000 № 201, що введені в дію з 01.10.2000;  Тсз −  відрахування на 

соціальні заходи здійснюються за нормами та порядком, установленими чиним 

законодавством; Тзв −  загальновиробничі витрати передбачають витрати на 

оплату праці загальновиробничого персоналу згідно з умовами колективного 

договору і відповідно до чинного законодавства та Галузевої угоди, 

відповідних відрахувань на соціальні заходи і решти загально-виробничих 

статей.  

Тзв = 0,088 Тпв х Т + Тсз + 0,85 Тпв,      (1.4) 

де 0,088 −  усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової 

кошторисної вартості трудомісткості робіт, яка передбачається у 

загальновиробничих витратах (наказ Держбуду України від 13.06.2005 № 94 

«Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат»);  

Т −  середня погодинна оплата праці загальновиробничого персоналу; Тпв −  

прямі витрати, люд/год; 0,85 грн − усереднений показник для визначення 

коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на 1 людино-

годину нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт 

(з догляду за зеленими насадженнями або роботами, пов’язаними з 
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відновленням посадок зелених насаджень); Тад − адміністративні витрати, що 

включають до складу вартості догляду за зеленими насадженнями, 

розраховують з використанням усередненого показника адміністративних 

витрат на 1 людино-годину планової нормативно-розрахункової трудомісткості 

комплексу робіт з догляду за зеленими насадженнями.   

         Тад = 0,73 Тпвде 0,73 грн/ люд год −  усереднений показник для 

визначення адміністративних витрат; 20 − розрахунковий базовий вік дерева, до 

якого застосовуються поправочні коефіцієнти; Кв − поправочний коефіцієнт до 

вікового стану дерева (табл. 1). 

 
         Таблиця 1  −  Значення поправочного коефіцієнта 
 

Віковий стан Кв 
молодняк до 20 років 

 
1 

середньовікові 20−50 років 
 

1,5 

пристиглі 50−80 років 
 

2,2 

стиглі та перестиглі 80 і більше років 
 

2,5 

 
 
        Контрольні питання 

1. Навести види зв’язків, які існують в еколого-економічній системі. 

2. Коли природокористування вважається раціональним, а коли нераціо-

нальним? 

3. Які характерні риси раціонального природокористування? 

4. У чому суть економічного механізму природокористування? 

            Література: [1, с. 128–156]. 
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Практична робота № 2 

Тема. Визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням  і 

засміченням природних земельних ресурсів  

Мета: вивчити методику визначення розмірів шкоди, зумовленої 

забрудненням  і засміченням природних земельних ресурсів. 

Короткі теоретичні відомості 

         Землі вважаються забрудненими, якщо в їх складі виявлені кількісні або 

якісні зміни, що сталися унаслідок господарської діяльності та інших 

антропогенних навантажень. При цьому зміни можуть бути зумовлені не тільки 

появою в зоні аерації речовин, яких раніше не було, а й збільшенням умісту 

речовин, що характерні для складу незабрудненого ґрунту, або  порівняно з 

даними агрономічного паспорта для земель сільськогосподарського 

призначення. 

         Визначення обсягу забруднення земельних ресурсів у кожному випадку є 

самостійним завданням через різноманітність геоморфологічних, морфо-

логічних, геологічних і гідрологічних умов, обмеженість інформації про них на 

конкретних ділянках. За наявності інформації про кількість забруднювальної 

речовини, яка проникла у певний шар землі чи засмітила її поверхню, 

визначають на місці площу, глибину проникнення та обсяги забруднення. 

         Технічне завдання для виконання вишукувальних робіт (видає організація, 

яка замовляє роботу) та програма їх виконання (складається виконавцем робіт) 

підлягають погодженню з відповідними територіальними органами земельних 

ресурсів і Міністерством екології та природних ресурсів.  Відповідальність за 

порушення законодавства про охорону земельних ресурсів не настає, якщо 

шкода була зумовлена стихійними природними явищами (землетруси, повені, 

бурі, селі, зсуви тощо). Відшкодування шкоди державі за забруднення земель 

не звільняє порушника від необхідності здійснення заходів для локалізації 

осередку забруднення та ліквідації його наслідків у найкоротший строк.  У разі 

одночасного забруднення земель кількома забруднювальними речовинами 

загальний розмір відшкодування шкоди визначається як сума втрат від кожної 
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забруднювальної речовини. Грошове оцінювання одного гектара 

несільськогосподарських угідь (яри, піски, кам’янисті місця тощо) приймається 

рівною половиною грошового оцін одного гектара пасовищ у зоні 

розташування конкретної земельної ділянки. Розмірною одиницею для 

розрахунків величини шкоди приймається товща землі в 0,2 м (орний шар), 

тобто об’єм орного шару ґрунту 2000 м3 на одному гектарі поверхні землі. 

Витрати для здійснення заходів щодо зниження чи ліквідації забруднення 

земельних ресурсів збільшуються залежно від глибини просочування 

забруднювальної речовини у співвідношенні як 10:3 (тобто у разі збільшення 

глибини в 10 разів витрати для ліквідації забруднення збільшуються в 3 рази). 

         Забруднювальні речовини поділені на чотири групи небезпечності (табл. 

1.), підґрунтям для яких є показники гранично допустимих рівнів (ГДР) та 

орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) хімічних речовин у ґрунті (мг/кг) ( 

дод. А). 

 При обчисленні розміру шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок 

організації несанкціонованих звалищ побутових, промислових та інших 

відходів, уводиться коефіцієнт 10, а токсичних відходів – 100. 

 Розмір відшкодування шкоди Рвв визначають за формулою  

,       (2.1) 

де  А – питомі витрати на ліквідацію наслідків забруднення земельної ділянки, 

які визначаються як 0,5  Гд;   Гд – грошове оцінювання земельної ділянки до 

забруднення (засмічення), грн; Кз – коефіцієнт, що характеризує вміст 

забруднювальної речовини (м3) в об’ємі забрудненої землі (м3) залежно від 

глибини просочування;  Кн – коефіцієнт небезпечності забруднювальної 

речовини; Шегз – показник шкали еколого-господарського значення земель. 

       Грошове оцінкювання земельної ділянки до забруднення (Гд) визначають за 

формулою 

,       (2.2) 

де  Пагр – площа агро- виробничої групи ґрунтів (м2); Гагр – грошове оцінювання 

1 м2 агровиробничої групи ґрунтів (грн/м2), яку визначають за формулою  
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 ,                    (2.3) 

де Гу – грошове оцінювання 1 м2 відповідних угідь сільськогосподарського 

підприємства (грн/м2);  Багр – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів 

земельної ділянки; Бу – бал бонітету 1 га відповідних угідь 

сільськогосподарського підприємства. 

        Коефіцієнт забруднення землі (Кз) визначають за формулою (при К3 < 1 не 

враховується): 

  ,                                                          (2.4) 

де Oзр – об’єм забруднювальної  речовини (м3); Тз – товща земельного шару, що 

є розмірною одиницею для розрахунку витрат на ліквідацію забруднення 

залежно від глибини просочування і дорівнює 0,2 м (орний шар); Пд – площа 

забрудненої земельної ділянки (м2);  – індекс поправки до витрат. 

Таблиця 2.1. – Розрахунок відшкодування шкоди від забруднення земель 

сільськогосподарського призначення нафтою 

Показники 
Позна-
чення 

показника 

Джерела одержання 
або розрахунок 

показника 

Зна-
чення 
показ-
ника 

1 2 3 4 

Площа забрудненої ділянки, м2 Пд 

За актом з приводу 
забруднення 

земельних ресурсів 
та за матеріалами 

спеціальних 
вишукувань 

1200 

Вид земельного угіддя - рілля 

Глибина просочування 
забруднювальної речовини, м Гп 1,7 

Забруднювальна речовина - нафта 

Вага забруднювальнуї речовини, т Взр 180 

у тому 
числі 

залишилося на поверхні - - 

проникло в землю - 180 

Відносна щільність 
забруднювальної речовини, т/м3 Щзр - 1,04 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 4 
Об’єм забруднювальної речовини, м3 Озр За актом з приводу 

забруднення 
земельних ресурсів, 

або  

173 

у тому 
числі 

залишилось на поверхні - - 

проникло в землю - 173 

Площі агровиробничих груп ґрунтів 
земельної ділянки за шифрами, м2 Пагр Із матеріалів гро-

шового оцінювання 
земель щодо конкрет- 

них власників 
(землекористувачів) 

за даними зе-
мельного кадастру 
районного відділу 

земельних ресурсів 

1200 

Бали бонітету агровиробничих груп 
ґрунтів земельної ділянки за шифрами Кагр 65 

Бал бонітету 1 га сільськогоспо-
дарських угідь підприємства Бу 42 

Грошова оцінка 1 м2 сільського-
сподарських угідь, грн Гу 0,37 

Грошова оцінка 1 м2 агровиробничих 
груп ґрунтів за шифрами, грн Гагр 

 
0,57 

Грошова оцінка земельної ділянки до 
забруднення, грн Гд  

684 

Розмірна одиниця для розрахунків 
коефіцієнта забрудненості землі, м Тз постійна величина 0,2 

Індекс поправки до витрат Іп  0,039 
Коефіцієнт забрудненості землі (при 

Кз < 1 не враховується) 
Кз 

 
18,48 

Коефіцієнт небезпечності Кн   

Показник шкали еколого-

господарського значення земель 

Шег

з 
  

Показник доцільності ліквідації 

наслідків забруднення 
А постійна величина 0,5 

Розмір відшкодування шкоди, грн Рвв  18960 

 

 ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування забруднювальної 

речовини. За відсутності даних про об’єм забруднювальної речовини, його 

величину розраховують за формулою 
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Озр=  ,                                                              (2.5) 

де Взр –  вага забруднювальної речовини (т);  Щзр – відносна щільність 

забруднювальної речовини (т/м3). 

Контрольні питання 

1. Надати визначення поняття «природні ресурси». 

2. Що належить до потенціальних і реальних природних ресурсів? 

3. Навести відомі вам класифікації природних ресурсів. 

4. Надати характеристику вичерпних і невичерпних природних ресурсів. 

5. Надати характеристику відновлюваних і невідновлюваних ресурсів, 

природних ресурсів і природних умов. 

Література: [2, с. 29–51]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Відшкодування збитків за вилучення земель 

сільськогосподарського та лісогосподарського призначення 

Мета: визначити  механізм відшкодування збитків за вилучення земель 

сільськогосподарського та лісогосподарського призначення. 

Короткі теоретичні відомості 

Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва звільняються юридичні та фізичні особи: 

– уразі надання їм вилучених сільськогосподарських і лісових угідь у 

тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди; 

– на період будівництва об’єктів (комунікацій, ліній електропередачі, 

тимчасових під’їзних шляхів, майданчиків для складання ґрунту та будівельних 

матеріалів тощо); 

– для здійснення розвідувальних робіт за умови повернення їх у стан ко-

лишнього використання; 

– під будівництво шкіл, дитячих дошкільних закладів, державних об’єктів 

охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, соціального забезпечення; 
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– доріг державного та місцевого значення; 

– адміністративних будівель органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

– аеропортів (за винятком ділянок під капітальні споруди); 

– культових споруд релігійних організацій; 

– кладовищ, меліоративних систем; 

– протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд; 

– під індивідуальне житлове і гаражне будівництво, під час розміщення 

внутрішньогосподарських об’єктів сільськогосподарських і лісогосподарських 

підприємств і селянських (фермерських) господарств; 

– під об’єкти і території природно-заповідного фонду. 

Таблиця 3.1 – Нормативи втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню (тис. грн. за 

1 га) сільськогосподарського виробництва 

Регіон Рілля Багаторічні 
насадження Сіножаті Пасовища 

1 2 3 4 5 
Області 

 
 Дніпропетровська 82,87 145,53 20,30 20,64 

Запорізька 69,37 148,38 17,48 15,82 

Кіровоградська 82,00 95,37 24,19 20,67 

Миколаївська 65,78 230,94 17,37 17,04 

Одеська 75,36 289,76 27,73 19,22 

Полтавська 95,40 288,48 36,25 25,47 

Харківська 86,25 322,74 24,84 20,18 
Черкаська 122,95 331,96 57,17 23,85 
м. Київ 116,74 615,34 69,34 43,31 
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Таблиця 3.2 – Нормативи втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню (тис. грн за  

1 га) лісогосподарського виробництва 

 

Примітка: нормативи індексуються згідно з індексами цін за галузями на-

родного господарства. 

Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, які підлягають відшкодуванню. 

        Втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені вилученням 

сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасо-

вищ) для використання їх з метою, не пов’язаного з веденням сільського госпо-

дарства, визначають за нормативами цих утрат в областях та місті Київ за 

формулою  

ІНТ
О

Д
ВДВ К
Б
Б

НПР ×××=                  ( 3.1)  

де Рв – розмір утрат сільськогосподарського виробництва, тис. грн.; Пд – площа 

ділянки сільськогосподарських угідь, га; Нв – норматив утрат 

Регіон Перша група лісів Друга група лісів 

1 2 3 
Області 

 
 Дніпропетровська 145,0 – 

Запорізька 250,9 – 

Кіровоградська 159,1 94,3 

Миколаївська 241,6 – 

Одеська 141,8 – 

Полтавська 130,5 – 

Харківська 91,9 – 
Черкаська 75,8 44,9 
м. Київ 80,5 – 
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сільськогосподарського виробництва, тис. грн.; Бд –  бал бонітету ділянки 

сільськогосподарських угідь, що вилучається; Бо – бал бонітету 

сільськогосподарських угідь в областях та місті Київ; Кінт – коефіцієнт 

інтенсивності використання сільськогосподарських угідь (відношення 

показника диференціального доходу оцінюванні ріллі землеоцінного району, у 

якому відводиться земельна ділянка, до аналогічного показника в областях та 

місті Київ). 

Утрати лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням лісових 

угідь (укритих лісовою рослинністю земель, незімкнутих лісових культур, 

лісових розсадників, плантацій, рідколісся, згарищ, загиблих насаджень, зрубів, 

галявин, лісових шляхів, просік, протипожежних розривів тощо) для викорис-

тання їх з метою, не пов’язаною з веденням лісового господарства, визначають 

за нормативави втрат в областях та місті Київ за формулою  

                                         ІВДВ КНПР ××=                                                 (3.2) 

де Рв – розмір утрат лісогосподарського виробництва, тис. грн.; Пд – площа 

ділянки лісогосподарських угідь, що вилучається, гектарів; Нв – норматив втрат 

лісогосподарського виробництва, тис. грн.; Кі – коефіцієнт продуктивності 

лісових угідь за типами лісорослинних умов (визначають за таблицею). 

Утрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

спричинені обмеженням прав власників землі та землекористувачів, у тому чи-

слі орендарів, або погіршенням якості земель, зумовленим впливом діяльності 

підприємств, установ і організацій, визначаються за формулою 

                                     ДВВ ПНКР ××-= )1( ,                                            (3.3) 

де Рн – розмір утрат, тис. грн.; К – коефіцієнт зниження продуктивності угіддя; 

Нв – середній розмір утрат з розрахунку на 1 га; Пд – площа ділянки, гектарів. 

        У разі повернення рекультивованих сільськогосподарських і лісових угідь, 

наданих у тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди, менш 

цінний розмір утрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

визначають як різницю між розмірами втрат цих угідь. 
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Якщо сільськогосподарські та лісові угіддя надаються на умовах освоєння 

нових земель або поліпшення наявних угідь, відшкодування втрат сільського-

сподарського виробництва провадять з урахуванням витрат на проведення цих 

робіт. 

Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського ви-

робництва, спричинених вилученням сільськогосподарських і лісових угідь з 

метою, не пов’язаною із веденням сільського і лісового господарства, провадять 

юридичні і фізичні особи у двомісячний термін після затвердження в 

установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у випадках 

поетапного освоєння відведених угідь для добування корисних копалин –

відкритим способом  у міру їх фактичного надання. 

Таблиця 3.3 – Коефіцієнти продуктивності лісових угідь за типами 

лісорослинних умов 

Ступінь зво-
ложеності 

ґрунтів 
(гігротопи) 

Група лісів 
Група родючості ґрунтів (трофотопи) 

А В С D 

0 – 1 І 0,496 0,734 0,971 1,21 
II 0,387 0,737 0,980 1,22 

2 І 0,600 1,0 1,32 (1,92) 2,19(3,61) 
II 0,559 1,0 1,35 (1,73) 2,22 (3,60) 

3 І 0,548 0,867 (1,0) 1,53 (2,58) 3,13(5,59) 
II 0,474 0,834(1,0) 1,53 (2,82) 3,17(5,59) 

4 І – – – 0,896 
II – – – 0,906 

4–5 І 0,496 0,600 0,584 – 
II 0,387 0,558 0,592 – 

5 І – – – 0,584 
II – – – 0,591 

         Примітка: у дужках – для лісів гірської зони Закарпатської, Івано- 

Франківської, Чернівецької та Львівської областей. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні функції природного середовища, які потребують 

адекватного оцінювання. 
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2. У чому полягає сутність економічного оцінювання природних ресурсів 

в умовах товарно-грошових відносин? 

3. У чому суть рентного та витратного оцінювань природних ресурсів? 

Надати недоліки та переваги кожної з них. 

4. Як впливає час експлуатації природних ресурсів на їх оцінювання? 

5. Які чинники впливають на ефективність використання природних 

ресурсів і здійснення природоохоронної діяльності? 

Література: [3, с. 59–81]. 

 

Практична робота № 4 

Тема. Еколого-економічна ефективність ресурсозаощаджувальних засобів  

    Мета: вивчити методику визначення еколого-економічної ефективності 

ресурсозаощаджувальних засобів. 

Короткі теоретичні відомості 

Екологізація економіки призвела до формування нових галузей 

дослідження, що відповідають різним стадіям процесу природокористування. 

 Існує економіка природних ресурсів, яка вивчає проблеми ефективного 

використання природних ресурсів в умовах різних природно-кліматичних зон 

Землі. Ця галузь вивчає економіку першої стадії процесу природокористування 

– стадію видобутку та переробки природних ресурсів. 

Друга галузь – економіка забруднення – досліджує процеси використання 

особливого природного ресурсу як асиміляційного (поглинального) потенціалу 

природи. Важливо, який обсяг забруднення заподіює мінімальний збиток 

природі та за допомогою яких економічних механізмів можна оптимально 

використовувати її поглинальний потенціал. 

Економіка природовідновлення – третя галузь дослідження, яка вивчає 

особливості проблем, пов’язаних з відновленням і охороною природних 

ресурсів. Метою економіки довкілля є вивчення основних закономірностей 

взаємодії між економікою та екологією. уміння розробляти 

народногосподарський підхід до дослідження складних багатофакторних, 
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міждисциплінарних і міжгалузевих проблем раціонального використання, 

відтворення природних ресурсів і охорони навколишнього середовища в 

інтересах забезпечення стійкого розвитку, а також опанування принципами, 

методами та прийомами управління в цій галузі. 

         Обґрунтувати доцільність використання попереднього замочування 

відвалів хвостосховища, які рекультивуються, одного із гірничозбагачувальних 

комбінатів у лісостеповій зоні України. Використання цих заходів дозволяє 

скоротити технічний етап рекультивації приблизно до 7 років. Згодом цю тери-

торію пропонується використовувати для сільськогосподарського виробництва. 

Еколого-економічний результат від проведення пропонованих заходів 

складається з передбаченого збитку забруднення природного середовища та 

приросту чистого прибутку в сільському господарстві за певний термін скоро-

чення етапів рекультивації. 

Таблиця 4.1 – Вихідні дані для розрахунку 

Варі-
ант 

Область 

 

Чистий 
дохід, 
грн/га 

Тип пору-
шених зе-

мель 

Площа для 
рекультивації, га 

Річні затрати на 
замочування 

відвалів, грн./га 

1 Дніпропетровська 386 7 290 1500 

2 Запорізька 367 4 350 2510 

3 Кіровоградська 674 11 160 1500 

4 Миколаївська 451 10 270 2300 

5 Одеська 404 1 350 2800 

6 Полтавська 442 3 280 2099 

7 Харківська 480 6 170 1790 

8 Черкаська 656 7 167 1650 
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Таблиця 4.2 – Показники збитків за природними зонами України 

 

Таблиця 4.3 – Характеристика типів порушених земель 

Номер 
типу по-
рушених 
земель 

Найбільш поширені групи порушених земель та їх загальна харак-
теристика 

1 2 

1 
Виїмки кар’єрні западиноподібні глибиною до 10 м, сухі, укладені 
придатними і малопридатними для біологічного засвоєння породами; 
обводнені, зі сприятливими гідрогеологічними умовами 

2 

Виїмки кар’єрні терасовані й улоговиноподібні глибиною 15–30 м,  
сухі, укладені придатними і малопридатними для біологічного за-
своєння породами; обводнені, зі сприятливими і ускладненими гі-
дрогеологічними умовами 

3 

Виїмки кар’єрні терасовані глибиною більше 30 м, сухі, укладені 
малопридатними і непридатними для біологічного засвоєння по-
родами; обводнені, з ускладненими і складними гідрогеологічними 
умовами 

Типи пору- 
шених зе-

мель 

Збиток за природними зонами, грн/га нарік 

Лісова Лісостепова Степова 
1 2 3 4 
1 20 20 20 
2 65 80 85 
3 70 100 115 
4 80 160 230 
5 25 50 70 
6 30 65 90 
7 185 390 520 
8 240 475 645 
9 270 560 750 

10 135 250 365 
11 185 365 475 
12 560 1070 1450 
13 20 20 20 
14 350 690 905 
15 25 20 – 
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Продовження таблиці 4.3 
 

2 

4 Виїмки кар’єрні нагорно-терасовані висотою більше 30 м, укладені 
малопридатними для біологічного засвоєння породами 

5 
Відвали внутрішні платоподібні, нижче рівня природної поверхні на 1...5 
м, сухі, укладені придатними і малопридатними для біологічного 
засвоєння породами 

6 
Відвали платоподібні й дражні до рівня природної поверхні висотою до 5 
м, укладені придатними і малопридатними для біологічного засвоєння 
породами 

7 
Відвали платоподібні й платоподібні терасовані висотою до 30 м, 
укладені придатними і малопридатними для біологічного засвоєння 
породами 

8 
Відвали платоподібні, сформовані гідроспособом, висотою до 30 м, 
укладені придатними і малопридатними для біологічного засвоєння 
породами 

9 Відвали платоподібні, терасовані висотою до 100 м, укладені придатними 
і малопридатними для біологічного засвоєння породами 

10 Відвали внутрішні гребеновидні з висотою гребенів до 15 м, укладені 
придатними і малопридатними для біологічного засвоєння породами 

11 Відвали зовнішні гребеновидні, з висотою гребенів до 15 м, укладені 
придатними і малопридатними для біологічного засвоєння породами 

12 
Відвали платоподібні (хвосто- і шламосховише, золовідвали), сформовані 
гідроспособом, висотою 15 м і більше, укладені малопридатними і не
придатними для біологічного засвоєння породами 

13 Угини западинні, укладені придатними для біологічного засвоєння 
породами 

14 Відвали конічні, висотою більше 30 м, укладені не придатними для 
біологічного засвоєння породами 

15 
Виїмки кар’єрні чи грядові, що формуються під час розробки торф’яних 
покладів, глибиною 1–10 м, сухі, укладені придатними для біологічного 
засвоєння породами; обводнені, зі сприятливими гідрогеологічними 
умовами 
 

Еколого-економічний результат розраховують за формулою 

,                                              (4.1) 

де Упер – збиток за природними зонами, грн. /га на рік; Д – чистий дохід,  

грн. /га;  – термін скорочення етапів рекультивації. 
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Контрольні питання 

1. У чому полягає функція та значення природних ресурсів для розвитку 

суспільства? 

2. Навести приклади природних функцій і послуг, які враховуються в 

загальній економічній вартості. 

3. Надати характеристику методів, які застосовуються для визначення 

ринкового оцінювання природних ресурсів (природних об’єктів). 

4. Обґрунтувати концепції, які покладено в основу формування 

економічного оцінювання  природних ресурсів. 

5. Провести розрахунки та зробити висновки щодо ефективності 

пропонованих заходів. 

Література: [4, с. 65–98]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Розрахунок розміру відшкодування збитків  унаслідок 

порушення водного законодавства   

Мета: визначити методику розрахунку розміру відшкодування збитків  

унаслідок порушення водного законодавства.   

Короткі теоретичні відомості 

До основних завдань економіки довкілля належать такі: 

- визначення перспективних напрямів розвитку суспільного 

виробництва з урахуванням стану якості навколишнього середовища і 

раціонального використання природних ресурсів, ступінь задоволення потреб 

населення; 

- прогнозування стану якості навколишнього природного 

середовища, що передбачає економічні наслідки впливу виробництва на 

природне середовище; 

- визначення способів і методів підвищення ефективності 

використання природних ресурсів; 

- урахування економічного оцінювання природних ресурсів під час 
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розроблення балансу національного багатства; 

- облік екологічних чинників під час формування регіонального 

оцінювання; 

- екологічно обґрунтоване планування капітальних вкладень на 

фінансування заходів з охорони навколишнього середовища та визначення 

соціально-економічної ефективності екологічних витрат; 

- еколого-економічне оцінювання виробництва, будівництва та 

технічного переоснащення підприємств і галузей; 

- посилення режиму економії і виробничо-господарської дисципліни 

завдяки  економному використанню матеріалів, сировини, паливно- 

енергетичних та інших природних ресурсів; 

- комплексне використання сільськогосподарської сировини і 

вторинних ресурсів виробництва з метою посилення охорони навколишнього 

середовища від забруднення; 

- розроблення економічних методів стимулювання зниження 

матеріало- і енергомісткості виробництва; 

- розроблення фінансово-кредитного механізму охорони і 

раціонального використання матеріально-сировинних ресурсів та охорони надр, 

водних, земельних і лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу, зниження 

забруднення атмосферного повітря, водойм і ґрунту відходами промисловості; 

- обґрунтування вибору та прийняття рішень відносно обмежених 

ресурсів природи і якості навколишнього природного середовища як 

специфічного суспільного блага; 

- оцінювання та порівняння витрат і результатів у природоохоронній 

сфері, обґрунтування критеріїв і показників ефективності природоохоронних 

заходів; 

- аналіз ринкових провалів в екологічній сфері; 

- облік зовнішніх екологічних ефектів (екстерналій); 

- розробка методів оцінювання економічного збитку від забруднення 

природного середовища; 
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- розроблення моделей соціально-економічного розвитку, які 

задовольняють вимоги екологічної безпеки. 

Поданий перелік не є вичерпним. Подальший розвиток і ускладнення 

екологічних проблем висуває перед наукою нові вимоги. Це стимулює її 

відновлення. Результатом цих процесів також є диференціація й спеціалізація 

еколого-економічних знань. 

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища, підлягає компенсації юридичними, фізичними 

особами, у повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення. 

Вихідні дані: під час планового огляду акваторії порту державним 

інспектором виявлено забруднення сміттям поверхні води і землі (Кх). Склад 

сміття у зовнішньому вигляді: тирса, папір, використані пляшки, ганчір’я. Під 

час аналізу складу сміття встановлено наявність нафтопродуктів у кількості 5 г 

у 1 кг ганчір’я. Під час збирання сміття був використаний судно-сміттєзбірник з 

t1 до t2 години, при цьому зібрано m кг сміття. 

Таблиця 5.1 – Вихідні дані для розрахунку 

Варіант Кх з t1 до t2 m (кг) Площа, м2 
1 5 18.00–19.00 50 5 

2 3 12.00–18.00 60 10 

3 5 8.00–12.00 70 15 

4 6 12.00–14.00 80 20 

5 3 7.00–15.00 95 25 

6 5 12.00–18.00 105 30 

7 4 13.00–16.00 110 35 

8 4 16.00–19.00 58 40 

9 3 13.00–17.00 79 45 

10 3 7.00–15.00 140 40 

11 2 8.00–17.00 155 35 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 

12 1 14.00–16.00 65 30 

13 5 14.00–20.00 77 25 

14 3 10.00–15.00 180 20 

15 3 6.00–10.00 35 25 

16 4 8.00–10.00 20 20 

17 2 15.00–18.00 68 15 

18 5 9.00–12.00 95 10 

19 5 14.00–18.00 68 5 

20 4 6.00–12.00 40 50 
 

Розрахунок суми збитків 

Розрахунок виконується відповідно до методики розрахунку розміру 

відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства 

про охорону та раціональне використання водних ресурсів: 

,                                    (5.1) 

де Зс –  збитки від забруднення вод сміттям,  у гривнях;  М –  маса сміття (у 

центнерах), яке зібране судном-сміттєзбірником або визначене як добуток 

множення забрудненої площі S на середню масу Wcp сміття з 1 м2; 

,                                                       (5.2) 

де S  –  площа водної поверхні,  забрудненої сміттям,  м;  Кх –  коефіцієнт,  що 

характеризує ступінь забруднення поверхні води сміттям; 0,17 – вартість 

перевезення та утилізація сміття; Аі – показник небезпечності сміття, 

визначається з відношення  найбільш небезпечної забруднювальної 

речовини, яка була виявлена у складі скинутого сміття; t –термін роботи 

спецсуден під час збирання сміття, годин; 0,1 – вартість 1 години роботи 

спецсудна. 
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Таблиця 5.2 – Визначення коефіцієнта Кх, що характеризує ступінь 

забруднення поверхні води сміттям 

Розмір Кх Зовнішній вигляд поверхні води 

1 Чиста водна поверхня, на відкритій акваторії площею 100 м2 є окремі 
невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більше 0,01 м2 

2 
На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями 
дрібного сміття загальною площею не більш 1 м2, окремі предмети з 
розмірами  будь-якому напрямку не більше 25 см 

3 
На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями 
дрібного сміття площею не більше 2 м2, окремі предмети з розмірами
у будь-якому напрямку не більше 50 см 

4 

На площі 100 м відкритої акваторії є плями сміття загальною 
площею до 5 м, окремі предмети з розмірами, не більше 1 м, 
скупчення сміття в кутках, тупиках і у навітряній стороні причалу із 
шириною забрудненої смуги до 0,5 м 

5 

На площі 100 м2 відкритої акваторії є скупчення сміття загальною 
площею до 10 м, значна кількість предметів з розмірами до 1,5 м, 
скупчення сміття в кутках, тупиках і в навітряній стороні причалу 
при ширині забрудненої смуги до 1 м 

6 

На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями 
дрібного сміття загальною площею більше 10 м2. Крупні предмети з 
розмірами більш 1,5 м скупчення сміття в кутках, тупиках і 
навітряній стороні причалу із шириною забрудненої смуги до 0,5 м 

 

Контрольні питання 

1. Назвати природоохоронні заходи, що запобігають забрудненню 

навколишнього середовища. 

2. Назвати договірні форми природокористування. 

3. Розкрити зміст економічної ефективності природоохоронних заходів. 

5. Надати визначення поняття «природно-господарська система». 

6. Назвати основні еколого-економічні принципи господарювання.  

Література: [5, с. 25–67]. 
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Практична робота № 6 

Тема. Розрахунок розміру відшкодування збитків унаслідок 

забруднення підземних вод  

Мета: визначити методики розрахунку розміру відшкодування збитків 

унаслідок забруднення підземних вод.  

Короткі теоретичні відомості 

Господарське оцінювання природних умов і природних ресурсів 

належить до понять, які досить довго посідають чільне місце серед проблем 

економіки довкілля. 

Розгляд цього питання привів до висновку про актуальність більш 

поглибленої теоретичної та методичної розробки цієї проблеми. У наслідок 

цього постало питання про можливість визначення самого змісту поняття 

економічного оцінювання, з’ясування сутності, встановлення критеріїв. Під час 

оцінювання необхідно застосовувати критерій цінності, обумовлений 

особливістю відносин її суб’єкта та об’єкта. 

Під економічним оцінюванням природних ресурсів мається на увазі 

застосування економічних критеріїв, тобто зіставлення властивостей природних 

чинників з вимогами, які випливають із практичної, господарської діяльності 

людини. 

Метою оцінювання природних ресурсів є поліпшення використання їх 

відтворення та охорони. 

Як економічне оцінювання природних ресурсів розглядається урахування 

впливу на продуктивність суспільної праці закономірних територіальних 

розходжень у природних властивостях цих ресурсів і їхніх джерел. 

Нерівномірність просторового розподілу ресурсів робить необхідним також 

урахування розходжень в обсязі (запаси, площі тощо) оцінювання ресурсів 

об’єктів. 

Критерієм оцінювання природних ресурсів пропонується вважати 

порівняльну економічну ефективність використання джерела ресурсів чи 

їхнього територіального сполучення. Розходження в ефективності виражаються 
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в диференційованих сумарних витратах живої та уречевленої праці. Цінність 

того чи іншого виду природних ресурсів визначається народногосподарським 

ефектом, досягнутим під час його використання. Величина цього ефекту, як і 

величина необхідних витрат дія більшості видів ресурсів, територіально 

диференційована; вона відображає сформовану на кожному етапі територіальну 

структуру виробництва зі специфічною картиною співвідношення потреб у 

ресурсах і можливостей їх задоволення. 

До об’єктів оцінювання природних ресурсів належать такі види: 

- родовища корисних копалин; 

- сільськогосподарські землі; 

- лісові ресурси; 

- водні ресурси. 

Фактом забруднення підземних вод уважається виявлення візуально або 

за допомогою аналітичних методів наявності нафти чи інших забруднювальних 

речовин у пробах підземних вод чи в місцях їх виходів на поверхню землі. 

Припущення про факт забруднення підземних вод можна зробити під час 

виявлення забруднення поверхні землі на ділянках господарської діяльності, а 

також при виявленні втрат нафтопродуктів чи інших забруднювальних речовин 

з ємностей для зберігання або акумуляції, із продуктопроводів або інших 

об’єктів. 

Вихідні дані: факт забруднення підземних вод установлено після вияв-

лення і-тої забруднювальної речовини в питних колодязях населеного пункту, 

розташованого на відстані 2 км від підприємства. Після проведення еколого-

гідрогеологічних досліджень виявлено, що площа забруднення на момент 

проведення досліджень становить S (га). Водоносний горизонт поданий дрібно-

зернистими пісками з водоупором із щільної глини. Середня потужність водо-

носного горизонту складає 15 метрів. 

Водоносний горизонт забруднено: а) у верхній третині; б) на всій 

потужності; в) у нижній третині. 
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Величину збитків унаслідок забруднення підземних вод визначають за 

формулою 

 ,                                          (6.1) 

де Уn – питома величина збитків, спричинених навколишньому середовищу, у 

частинах неоподаткованого мінімуму доходів громадян у грн; n – розмір 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян у грн; V3 – об’єм забруднених 

підземних вод (м3)  визначаютьс за формулою 6.2. 

Таблиця 6.1 – Вихідні дані для розрахунку 

Варі-
ант 

і-та забруднююча 
речовина S(га) 

Забрудненість
водоносного 

горизонту 

ГДК 
(мг/л) V 1 (тис. м ) 

1 анілін зо б 0,1 86 
2 фенол 35 б 0,001 145 
3 купрум 40 в 1,0 67 
4 кадмій 45 в 0,001 234 
5 нафтопродукти 50 а 0,3 94 
6 залізо загальне 55 б 0,3 57 
7 нітрати 60 б 45,0 174 
8 сульфати 65 а 500 75 
9 хлориди 70 в 350 74 

10 нітрити 75 а 3,3 63 
11 хром 6+ 70 в 0,05 152 
12 фтор 75 а 1,5 92 
13 пестицид ДДТ 70 а 0,1 62 
14 ванадій 65 в 0,1 39 
15 формальдегід 60 а 0,05 117 
16 плюмбум  55 в 0,03 65 
17 цинк 50 в 1,0 43 
18 хром 3+ 45 в 0,5 81 
19 ртуть 40 а 0,0005 50 
20 миш’як 35 б 0,05 99 

 

,                                                     (6.2) 

де F  –  площа забруднення,  м2; m – середня потужність забрудненої частини 

водоносного горизонту, м; Na – активна пористість водонасиченої товщі; L – 

коефіцієнт, який ураховує природну захищеність підземних вод (для ґрунтових 

– 1,0; для міжпластових безнапірних – 1,3; для міжпластових напірних 
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(артезіанських) – 1,6); Kі – коефіцієнт екологічної небезпеки забруднювальної 

речовини . 

Таблиця 6.2 – Орієнтовані значення активної пористості водонасичених 

порід 

Назва породи Активна пористість 
Гравелисто-галечні 0,28, –30 
Крупнозернисті піски 0,24–0,26 
Дрібнозернисті піски 0,20–0,24 
Дрібнозернисті піски 0,18–0,22 
Тонкозернисті піски 0,15–0,19 
Пилуваті та глинисті піски 0,05–0,15 
Супіски 0,08–0,10 
Суглинки 0,05–0,08 
Тріщинуваті породи (крейда, вапняк, 
пісковик) 0,04–0,07 

        Примітка: у разі відсутності характеристик конкретної водонасиченої 

породи для розрахунків беруть середні значення наведених інтервалів. 

 

Завдання. Розрахувати суму збитків, заподіяних державі забрудненням 

підземних вод ( додаток Б). 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність екологічної кризи? 

2. Надайте визначення та характеристику техногенної безпеки. 

3. У чому полягає суть екологічної складової концепції сталого розвитку? 

4. Які існують індикатори екологічної безпеки? 

5. Які відомі міжнародні організації активно працюють над розв’язанням 

проблем охорони довкілля? 

            Література: [6, с. 35–67]. 
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Практична робота № 7 

Тема. Порядок і правила складання акта природоохоронного 

інспектування 

Мета: розглянути види, порядок і особливості проведення інспекційних 

перевірок природоохоронної діяльності промислових підприємств; визначити 

порядок і правила оформлення акта за результатами  інспектування. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальні положення інспектування. Головною метою перевірок є 

визначення екологічного стану підприємства, ступеня й особливостей його 

впливу на навколишнє природне середовище, дотримання вимог законодавства, 

норм і правил у галузі охорони навколишнього природного середовища та 

екологічної безпеки для своєчасного вжиття заходів щодо усунення виявлених 

порушень, запобігання негативному впливу на навколишнє природне 

середовище, попередження застосування до підприємства заходів економічного 

впливу або його працівників адміністративної та кримінальної 

відповідальності. 

Керівництво (адміністрація) підприємства зобов’язане надавати особі, що 

перевіряє, всю необхідну інформацію, а також усіляко сприяти проведенню 

перевірки, забезпечувати перевіряючих, у разі необхідності, транспортом, 

спецодягом, засобами індивідуального захисту та ін. 

Планування перевірок та їх види. Перевірки підприємств з питань 

охорони навколишнього природного середовища здійснюють за планом, на 

підставі графіка перевірок, який є складовою частиною річного (квартального, 

піврічного) плану робіт екологічних підрозділів. Частота перевірок планується 

залежно від екологічної обстановки в районі розташування об’єкта, а також 

ступеня й особливостей його впливу на навколишнє природне середовище. 

Керівники екологічних підрозділів зобов’язані визначити перелік об’єктів 

– основних забруднювачів навколишнього природного середовища, які мають 

бути на постійному контролі та включені в план-графік щорічних перевірок. 
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Підприємства – основні забруднювачі навколишнього природного 

середовища – підлягають комплексній перевірці не менше разу на рік. 

Перевірка решти об’єктів може здійснюватися раз на два–три роки. 

За обсягом висвітлюваних питань перевірки поділяються на комплексні, 

цільові й спеціальні. Комплексні та цільові перевірки здійснюються за планом, 

а спеціальні – одноразово, за спеціальними завданнями. 

Під час комплексних перевірок висвітлюються всі питання 

природоохоронної діяльності підприємства. 

Під час цільових перевірок висвітлюються тільки окремі напрями 

природоохоронної діяльності підприємства, а саме: стан виконання заходів з 

охорони навколишнього природного середовища; приписи контролювальних 

органів; водоспоживання і водовідведення; стан експлуатації очисного 

обладнання; стан обліку викидів і скидів забруднювальних речовин у 

навколишнє природне середовище; розміщення відходів та ін. 

Під час спеціальних перевірок розглядаються тільки ті питання, які 

поставлені керівництвом, перевірки аварійних ситуацій, а також ті, що 

проводяться за заявами і скаргами населення. 

Підготовка до перевірки. У ході підготовки до перевірки підприємства 

потрібно ознайомитись із: 

- постановами і рішенням центральних і місцевих органів влади, 

наказами, постановами, що регламентують його діяльність; 

- технологічними процесами, що здійснюються на підприємстві; 

- реєстром об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, а також 

реєстром місць видалення відходів на предмет наявності або відсутності в 

зазначених реєстрах підприємства, що перевіряється; 

- методами очистки газів, пиловловлювання, очищення стічних вод, які 

можуть застосовуватись під час цих технологічних процесів і які 

застосовуються на підприємстві; 

- новими розробками мало- і безвідходних технологій цих виробництв; 
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- матеріалами та актами попередніх перевірок та іншими документами, 

що стосуються природоохоронної діяльності цього підприємства. 

Перевірка підприємства. Перевірка підприємства проводиться на підставі 

письмового розпорядження, після подання керівництву і поясненням мети, 

завдань і обсягів перевірки, що буде проводитись. 

Робота перевіряючих продовжується з особою, відповідальною за 

проведення робіт з охорони навколишнього природного середовища на 

підприємстві, або особою, визначеною керівництвом. 

На початку перевірки розглядається наявність: 

- законодавчих, нормативних і методичних документів з питань охорони 

навколишнього природного середовища, наказів і розпоряджень щодо 

виконання природоохоронних робіт на підприємстві та призначення 

відповідальних посадових осіб за їх проведення; 

- підрозділів з охорони навколишнього природного середовища, 

положення про них, посадових інструкцій, укомплектованість цих підрозділів 

кадрами відповідної кваліфікації. 

        Далі необхідно розглянути: 

- відомчі нормативні документи з питань охорони навколишнього 

природного середовища, утворення і розміщення відходів виробництва тощо; 

- звітну документацію з питань охорони навколишнього середовища, дані 

лабораторних досліджень, аналізів тощо; 

- матеріали розрахунку зборів за використання природних ресурсів та 

забруднення навколишнього природного середовища, правильність їх 

обчислення, своєчасність сплати; 

- річні плани природоохоронних заходів та стан їх виконання на час 

перевірок; 

- стан виконання заходів з виявлених порушень під час попередніх 

перевірок. 

Після закінчення перевірки об’єкта, що інспектується, складається акт 

перевірки. 
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Акт перевірки – це основний документ, на підставі якого робиться припис 

щодо стану охорони навколишнього середовища. Акт складається у довільній 

формі, але обов’язково має містити такі відомості: 

- дата інспектування і місце розміщення об’єкта (населений пункт, район, 

область); 

- повне найменування об’єкта; 

- основна причина проведення перевірки (планова, повторна, екстрена); 

- склад перевіряючих; 

- розміщення об’єкта перевірки; 

- джерело водопостачання (загальна характеристика водойми в місці 

розміщення водозабору, загальне водоспоживання, витрати води на виробничі 

чи господарчо-побутові потреби); 

- наявність ГДВ, ГДС забруднювальних речовин; 

- наявність систем зворотного водопостачання та їх потужність; 

- наявність, склад і потужність очисних споруд, ефективність їх роботи; 

- дані про зливну каналізацію (витрати зливостоку, засоби очищення, 

умови відведення); 

- наявність на об’єкті перевірки систематичного лабораторного контролю 

за якістю стічної води і викидів в атмосферне повітря; 

- висновки та пропозиції. 

Висновки мають у стислій формі відображати недоліки, а також заходи, 

що вживаються керівництвом об’єкта і направлені на попередження чи 

ліквідацію забруднення підприємством навколишнього середовища. 

Пропозиції мають стосуватися питань ліквідації недоліків, що 

відображені в акті. 

Строк виконання припису повинен бути реальним. 

Окремим розділом акта за результатами перевірки, за виявленими 

порушеннями природоохоронного законодавства, вказується суть цих 

порушень з відповідним посиланням на статті або пункти законодавчих чи 

нормативних документів. 
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Акт підписується всіма перевіряючими, а за необхідності–свідками. З 

його змістом ознайомлюють керівництво об’єкта. 

У випадку відмови щодо підписання акта перевірки з’ясовується причина, 

виноситься пропозиція підписання із зауваженнями щодо змісту перевірки. 

Зауваження прикріплюються окремим листом до акта. 

Акти повинні зберігатись у справах, що заведені на кожний об’єкт. 

Справа повинна мати інвентарний номер, а всі матеріали, що знаходяться в ній, 

пронумеровані. 

Завдання до теми 

         Відповідно до порядку і правила складання акта природоохоронного 

інспектування виконати такі завдання. 

Відповідно до запропонованого переліку реальних та вигаданих 

прикладів зафіксованих порушень природоохоронного законодавства (див. 

додаток А методичних указівок) скласти акт проведення перевірки. 

Вибір варіанта індивідуального завдання для практичних робіт № 7–9 

студентом здійснюється за останньою цифрою номера залікової книжки 

відповідно до нижченаведеної схеми: 

Остання цифра залікової книжки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ варіанта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        

        Контрольні питання 

      1. Надайте визначення поняття « техногенно-екологічне  інспектування».  

      2. Що є головною метою інспекторських перевірок?  

      3. Які бувають перевірки?  

      4. Який документ складається в результаті перевірки об’єкта?  

       5. Яким документом оформлюються порушення природоохоронного 

законодавства?  

Література: [8, с. 9–11, 128–156, 298]. 
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Практична робота № 8 

Тема. Порядок і правила складання протоколу про порушення 

природоохоронного законодавства 

Мета: визначити порядок і правила складання протоколу про 

адміністративне правопорушення, що було виявлене за результатами 

інспектування. 

Короткі теоретичні відомості 

Протокол складається під час  здійснення адміністративного 

правопорушення уповноваженою на те посадовою особою. Протокол не 

складається в тих випадках, коли, відповідно до законодавства, штраф 

накладається і сплачується, а попередження оформляється на місці 

здійснення правопорушення. 

У протоколі про адміністративне правопорушення вказується: дата і 

місце його складання; посада; прізвище, ім’я та по батькові особи, яка складає 

протокол; відомості про особистість порушника: місце, час здійснення і 

зміст адміністративного правопорушення; нормативний акт, який 

передбачає відповідальність за відповідне правопорушення; прізвища і 

адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші 

відомості, необхідні для розгляду справи, якщо правопорушенням завдані 

збитки, то про це вказується в протоколі. 

Протокол підписується особою, яка здійснила адміністративне 

правопорушення, за наявності свідків і потерпілих протокол підписується 

також цими особами. 

У випадку, коли особа, яка здійснила правопорушення і 

відмовляється від підписання протоколу, робиться запис про це. 

Особа, яка здійснила правопорушення, має право надавати до протоколу 

пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викладати мотиви своєї 

відмови від підписання протоколу. 

Під час  підписання протоколу порушнику роз’яснюються його права та 

обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що зазначається в протоколі. 
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До протоколу про адміністративне правопорушення бажано додавати 

окремо оформлені пояснення свідків, схеми місць здійснення правопорушення, 

матеріали фотографічної, аудіо- та відеозйомки, а також інші документи, що є 

додатковим підтвердженням здійснення правопорушення. 

Протокол направляється органу (посадовій особі), уповноваженому 

розглядати справу про адміністративні правопорушення. 

Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах, 

установлених нормативним актом, який передбачає відповідальність за 

здійснення правопорушення. 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в 

п’ятнадцятиденний строк з дня отримання уповноваженою особою протоколу 

про адміністративне правопорушення та інших матеріалів. 

Після складання протоколу організацією і посадовою особою 

оформлюється постанова про адміністративне стягнення. 

Завдання до теми 

         Відповідно до запропонованого переліку реальних та вигаданих 

прикладів зафіксованих порушень природоохоронного законодавства (див. 

додаток А методичних указівок) виконати наступні завдання:  

– скласти протокол про адміністративне правопорушення, що виявлене за 

результатами проведеної перевірки (зразок бланка протоколу про 

адміністративне правопорушення наведено у додатку Б). 

          Контрольні питання 

           1. Які права мають державні інспектори?  

          2. Які правопорушення спричиняють адміністративну відповідальність 

посадових осіб?  

          3. Які адміністративні стягнення накладаються за вчинення адміністративних 

правопорушень?  

         4. У яких випадках застосовується конфіскація вилучених знарядь 

адміністративних правопорушень?  

        5. Яка інформація міститься в протоколі про адміністративне правопорушення?  
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         6. Які відомості містить постанова у справі про адміністративні 

правопорушення?  

        7. Які дисциплінарні заходи застосовують до осіб, які допустили 

правопорушення?  

Література: [9, с. 12–13, 295–296]. 

 

Практична робота № 9 

Тема. Порядок і правила оформлення постанови у справі про 

адміністративне порушення природоохоронного законодавства 

Мета: визначити порядок і правила складання протоколу про 

адміністративне правопорушення, що було виявлене за результатами 

інспектування. 

Короткі теоретичні відомості 

Постанова у справі про адміністративне правопорушення має містити: 

назву органу (посадової особи), який виніс постанову; дату розгляду справи; 

відомості про особу, відносно якої розглядається справа; викладення 

обставин, установлених під час  розгляду справи; назву нормативного акта, 

який передбачає відповідальність за адміністративне правопорушення; 

прийняте у справі рішення. 

Якщо під час  розв’язання питання про накладання стягнення за 

адміністративне правопорушення посадовими особами одночасно 

відшкодовуються збитки, то в постанові вказується розмір збитків, які 

підлягають стягненню, і термін їх відшкодування. 

Постанова про адміністративне правопорушення підписується посадовою 

особою, яка розглянула справу. Постанова оголошується негайно після 

закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається 

або висилається особі, стосовно якої вона винесена. Копія постанови 

вручається під розписку. У випадку, коли копія постанови висилається, про це 

робиться відповідна відмітка в справі. 

Завдання до теми. 
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Відповідно до запропонованого переліку реальних та вигаданих 

прикладів зафіксованих порушень природоохоронного законодавства (див. 

додаток А методичних указівок) необхідно укласти постанову у справі про 

адміністративне правопорушення, що виявлене за результатами проведеної 

перевірки (зразок бланка постанови наведено у додатку В). 

     Контрольні питання 

          1. З якою метою проводиться перевірка водоохоронної діяльності 

промислових об'єктів?  

         2. Що підлягає перевірці у сфері водоспоживання промислового об’єкта?  

         3. Як здійснюється перевірка систем водовідведення промислового 

об’єкта?  

         4. Назвіть основні порушення водного законодавства щодо охорони 

поверхневих і підземних вод.  

        5. Розкрийте зміст екологічного контролю за впливом с/г підприємств на 

водні об'єкти.  

        6. Які питання перевіряються щодо водоохоронної діяльності 

меліоративних систем?  

        7. Які споруди підлягають перевірці на меліоративних системах?  

Література: [9, с. 13–14, 299–304]. 

 

Практична робота № 10 

Тема. Порядок і правила розрахунку розміру відшкодування збитків, 

заподіяних державі внаслідок забруднення атмосферного повітря 

Мета: визначити правила, методику та провести розрахунок суми 

збитків, заподіяних державі внаслідок наднормативних викидів в атмосферне 

повітря. 

Короткі теоретичні відомості 

Розмір відшкодування збитків (грн.), завданих державі внаслідок за-

бруднення атмосферного повітря, визначається за формулою 

          З = Мі · 1,1П · Аі · Кт,                                      (10.1) 
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де Мі – маса і-ї забруднювальної речовини, що викидається наднормативно, т;  

1,1П* – базова ставка компенсації збитків відповідно до величини 

неоподаткованого мінмуму доходів громадян на момент перевірки, грн/ум.т; Аі – 

безрозмірний показник відносної безпеки і-ї забруднювальної речовини,  

Аі =  1/ГДКі. Для речовин, з яких відсутні показники ГДК, показник відносної 

безпеки = 500. Для речовин з ГДК більше 1 в чисельник уводиться 

коригувальний коефіцієнт 10. 

Кт – коефіцієнт, який враховує територіальні соціально-екологічні 

особливості регіону і розраховується за формулою 

Кт = Кнас · Кф,                                               (10.2) 

де Кнас – коефіцієнт, який залежить від чисельності населення, Кнас =1,33;  

Кф – коефіцієнт, який ураховує народногосподарське значення населеного 

пункту, Кф = 1,25.* – значення коефіцієнта П дивись у додатку Г. 

Маса наднормативного викиду Мі (т) розраховується методом визначення 

різниці між фактичною і дозволеною масою викиду з урахуванням часу роботи 

джерела в режимі наднормативного викиду: 

Мі = 0,0036 · (Vi · Ci – Mgi) · Т,                             (10.3) 

де Vі – об‘ємна  витрата газопилового потоку на виході із джерела, м3/ с; Сі – 

середня концентрація і-ї забруднювальної речовини, г/ м3; Мgi – маса дозволеного 

викиду і-ї забруднювальної речовини, г/ с; Т – час роботи джерела в режимі 

наднормативного викиду (год), визначається з моменту встановлення порушення 

до його усунення. 

Завдання до теми 

Відповідно до порядку і правил розрахунку розміру відшкодування 

збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення атмосферного повітря, таке 

завдання: 

        – визначити розмір компенсації збитків, заподіяних державі внаслідок 

наднормативного забруднення атмосферного повітря, враховуючи, що джерело 

з наднормативними викидами працювало цілодобово. 
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Вихідні дані. На підприємстві X під час контрольних вимірів на джерелі 

викиду Y зафіксована середня концентрація і-ї забруднювальної речовини Сі 

(мг/м3) з об'ємною  витратою газопилового потоку Vі (м3/с). Погоджений викид 

і-ї забруднювальної речовини даного джерела становить Мі (г/с). За фактом 

порушення контролювальним органом був виданий припис, який  виконано 

через 15 днів поточного року. 

Вибір варіанта індивідуального завдання для практичної роботи № 10 

студентом здійснюється за останньою цифрою номера залікової книжки 

відповідно до нижченаведеної схеми: 

Остання цифра залікової книжки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ варіанта 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
     Варіанти завдань для розрахунків наведено у таблиці 4.1. 

     Таблиця 4.1 – Варіанти завдань для розрахунку збитків, заподіяних державі 

внаслідок забруднення атмосферного повітря 

Варі 
ант 

Речовина Сі, 
мг/ м3 

Мgі, 
г/ с 

Vі, 
м3/ с 

Середньодобова 
Гдк, мг/ м3 

1 Сульфокарбон  119,2 18,3 210,5 0,005 
2 Сульфур (4) 

оксид 
210,8 35,4 200,8 0,05 

3 Карбон оксид  418,2 70,0 220,5 3,0 
4 Плюмбум та його 

сполуки 
3,8 0,018 18,2 0,0003 

5 Фенол  98,4 0,95 33,5 0,003 
6 Амоніак  113,1 4,23 91,0 0,04 
7 Нітроген (4)оксид  202,6 13,4 115,3 0,04 
8 Сульфатна  

кислота  
252,8 29,3 198,1 0,1 

9 Пил цементу  230,0 41,8 310,2 0,02 
10 Ртуть та її 

сполуки 
1,8 0 10,0 0,0003 

 

Контрольні питання 
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1. Розкрийте зміст інспекційної перевірки стаціонарних джерел 

забруднення.  

          2. Укажіть на особливості інспекційної перевірки пересувних джерел 

забруднення повітря.  

         3. Назвіть вимоги до вимірювальних приладів, що застосовують під час 

інструментального контролю пересувних джерел.  

        4. Назвіть основні порушення законодавства про атмосферне повітря.  

        5. Визначте завдання операції «Чисте повітря».  

         Література: [8, с. 242–244]. 
 
 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Семестр 9        Поточне тестування та самостійна робота Підсу
мко-
вий 
тест  

Сума 
Змістовий 
модуль 1 

Змісто-вий 
модуль 2 

Змісто-вий 
модуль 3 

Змістовий модуль 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 20 100 
     5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 

Т1, Т2, ………Т11 – теми змістових модулів. 
 

А 5 (відмінно) 90−100 

 Студент має глибокі, міцні й системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях 

міжнародну номенклатуру, володіє понятійним апаратом, але у своїх 

відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під 

час проведення лабораторних занять; самостійно може підготувати відповіді на 

контрольні питання і захистити основні їх положення. 

С 4 (добре) 75−84 

Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні 

навички, але не вміє самостійно мислити, підготувати відповіді на контрольні 
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питання і захистити основні їх положення. Відповідь його повна, логічна, але з 

певними неточностями. 

D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може 

аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. За допомогою викладача може підготувати відповіді на контрольні 

питання. 

E 3 (задовільно) 60−64 

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для розв’язання стандартних завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу; здатний з помилками надати визначення 

понять і термінів, може самостійно оволодівати частиною навчального 

матеріалу, але висновки робить нелогічні, непослідовні. 

FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; 

слабко орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти 

суть заданого, але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи 

«ні»; однак може самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками 

та науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до 

самостійного вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюють у вигляді заключного 

тестування, що проводиться після закінчення курсу. 

Отриману кількість балів переводять у національну шкалу відповідно до 

таблиці, наведеної нижче, та виставляють до екзаменаційної відомості. 

         Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
дляіспиту, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    
 

зараховано 
82−89 В добре  74−81 С 
64−73 D задовільно  60−63 Е  

35−59 FX 
незадовільно з можли-
вістю повторного скла-
дання 

не зараховано з 
можливістю повтор-
ного складання 

0−34 F 
незадовільно з обов’яз-
ковим повторним  
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим пов-
торним вивченням 
дисципліни 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

 
Варіанти завдань до виконання практичних робіт  

 

           1. КСП ім. Петровського самовільно будує дамбу на річці Сухий Кагамлик 

з метою створення ставка для вирощування риби. 

       2. МПП «Іртиш» без дозволу на спеціальне водокористування пробурило 

самовільно артезіанську свердловину і користується водою без обліку. 

      3. Громадянином вчинена самовільна вирубка дерев у Кременчуцькому 

лісництві (ліс 1-ї групи) у кількості 4 штуки діаметром дерев (у корі) біля 

шийки кореня 18, 20, 34,46 см. 

          4. Під час будівництва нового автошляху Кременчуцьким ремонтно-

будівельним управлінням самовільно знищені дві спостережні режимні 

свердловини для контролю за станом підземних вод. 

        5. Під час  перевірки  заводу N виявлено, що викидання забруднювальних 

речовин в атмосферне повітря здійснюється без дозволу спеціально 

уповноважених державних органів. 

       6. Підприємством К допущено несанкціоноване вивезення токсичних 

відходів сталеливарного цеху в ліс, який прилягає до автодороги Кременчук–

Полтава. 

           7. На території заказника загальнодержавного значення «Білецьківські 

плавні» самовільно ведеться будівництво складу на площі 150 м2, під час якого 

знищені дерева в кількості 5 штук діаметром 18, 25, 28, 34, 54 см. 

       8. Автотранспортне підприємство М випустило на лінію автомобіль 

ЗиЛ–131 з номерним знаком 31–15 ІХА з перевищенням вмісту СО у викидах. 

       9. На території Кам’яно-Потоківських угідь затримано громадянина, який 

у заборонений для полювання час відстріляв 5 зайців, 2 козулі та 1 куницю. 

       10. У прибережно-захисній смузі річки Сухий Кагамлик у районі парку 

«Воїнів-інтернаціоналістів» самовільно зайнята земельна ділянка площею 

200 м2 під будівництво кафе та літнього майданчика. 
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Додаток Б 

Базові нормативи плати за скиди забруднювальних речовин у поверхневі води,  

територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти 

Назва забруднювальної речовини 
 

Базовий норматив  
плати, грн/ум.т 

 Нітроген амонійний 35,0 
Біохімічна потреба в кисні  (БПК повн.) 14,0 
Жири, мастила 183,0 
Залізо загальне 35,0 
Завислі речовини 1,0 
Кальцій-катіон 0,7 
Магній-катіон 0,7 
Манган (2)  іон 35,0 
Мастило солярне 1995,0 
Миш’як 1995,0 
Нафта і нафтопродукти в розчинному та 
емульсійному стані 

206,0 

Нікель і сполуки нікелю в перерахунку на нікель 344,0 
Нітрат-іон 3,0 
Нітрит-іон 172,0 
Плюмбум (2)  іон 1995,0 
Сульфокарбон 35,0 
Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) 69,0 
Сульфат-аніон 0,7 
Феноли 2752,0 
Формальдегід 1101,0 
Фосфати 28,0 
Фосфор-трихлористий, п ’ятихлористий 28,0 
Фтор-іон 172,0 
Хлорид-аніон 0,7 
Хром (3)  іон 35,0 
Ціаніди 344,0 
Цинк (2)  іон  344,0 
Інші речовини з граничнодопустимими 
концентраціями у воді рибогосподарських водойм 
(мг/д м3): 

 
 

до 0,001  або не встановлені 2752,0 
0,001–0,09 1995,0 
0,1–1,0 344,0 
1,0–10,0 35,0 
вище 10,0 7,0 
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Додаток В 

Зразок бланка протоколу про адміністративне правопорушення 
 

ПРОТОКОЛ № 
про адміністративне правопорушення  

  
 

___ _____________ 200__ року                         
 

Місце складання протоколу ___________________________________ 
__________________________________________________________________  

     Я, громадський інспектор з охорони довкілля _________________ 
__________________________________________________________________  

             (найменування території, прізвище, ім'я  
          та по батькові особи громадського інспектора)  

__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________,  

керуючись статтями 254–256  Кодексу  України  про  адміністративні  
правопорушення, склав цей протокол про те, що гр. ________________ 

_________________________________________________________________,  
                 (прізвище, ім'я та по батькові)  

 
який народився ___ _______________ року у ________________________  

                                              (місце народження)  
________________________________________________________________,  
проживає за адресою: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________  
і працює (навчається) на посаді __________________________________ 

__________________________________________________________________  
          (посада, повна назва місця роботи чи навчання,  

                   поштова адреса цього місця)  
_________________________________________________________________  

сімейний стан __________________, кількість утриманців __________,  
заробітна плата ________________ грн., ідентифікаційний номер (за 

наявності)______________________________________________________,  
здійснив адміністративне  правопорушення,  відповідальність за яке  

передбачена ч. __________________ статті ________________, а також  
статтею(ми)  _____________  Кодексу  України  про  адміністративні  

правопорушення, тим, що о _____ год ____ хв ___ _______ 200__ року 
__________________________________________________________________  

         (суть порушення відповідно до вимог законодавчих  
               та інших нормативно-правових актів) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________,  
що є порушенням __________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

           (назва закону та нормативно-правового акта,  
                 вимоги яких порушені, їх статті)  
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Порушником пред’явлені  такі  документи,  що засвідчують його  
особу ____________________________________________________________  

                          (назва документа)  
серія ________ N __________, що виданий __________________________ 

__________________________________________________________________  
        (дата видачі та назва органу, який видав документ)  

_________________________________________________________________  
     У порушника виявлені: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

     Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

     Чи чинив порушник опір (описати докладно): __________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

     Пояснення порушника: ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
     Порушнику роз'яснено   права   відповідно   до   статей    63   
Конституції   України   та   268   КУпАП,   зокрема:   знайомитися  з  
матеріалами справи,  надавати пояснення,  подавати докази,  заявляти  
клопотання; під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою  
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право  
на  надання  правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної  
особи,   виступати   рідною   мовою   і   користуватися   послугами  
перекладача,  якщо  не  володіє мовою,  якою ведеться провадження;  
оскаржити постанову по справі,   а також  про  те,   що  справа  про  
адміністративне  правопорушення розглядається в присутності особи,  
яка притягається до адміністративної відповідальності,   а під  час  
відсутності   цієї  особи  справу  може  бути  розглянуто  лише  у  
випадках,  коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час  
розгляду  справи  і  якщо  від  неї  не  надійшло  клопотання  про  
відкладення розгляду справи.   Особа не  несе  відповідальності  за  
відмову давати свідчення або пояснення щодо себе,  членів сім'ї чи  
близьких родичів, коло яких визначається законом.  
__________________________________________________  
    (П.І.Б. особи, якій права роз’яснено, та її підпис)  
Підписи:  
Посадової особи, яка склала протокол: 
________________            _____________________________  
             (підпис)                      (прізвище, ініціали)  
Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення: 
________________            _____________________________  
             (підпис)                      (прізвище, ініціали)  
Свідки (за наявності): 
________________            _____________________________  
             (підпис)                (прізвище, ім'я, по батькові 
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АКТ № ____ 

перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства 
«___»_________________20_р. (місце складання акту)  
Назва підприємства (об’єкту) 
______________________________________________________________  
Поштова адреса 
________________________________________________________________________  
Вища організація 
_______________________________________________________________________  
Розрахунковий рахунок № ___________________ в 
__________________________________________ _____________________________  
код підприємства __________________ МФО __________________ 
_____________________________________________________________тел._______________ 
(керівник підприємства посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
_____________________________________________________________тел.________________
(заступник - посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
_____________________________________________________________тел.________________ 
(особа, відповідальна за охорону природи - посада, прізвище, ім'я, по-батькові)  
Мною, державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища відділу 
(посади, прізвища, ім’я, по батькові інспекторів державної екологічної інспекції Міністерства 
охорони Міжрайонного екологічного контролю  навколишнього природного середовища 
України) 
 За участю 
_____________________________________________________________________________ 
(посади, прізвища, ім’я, по багькові представників інших контролювальних організацій) в 
присутності 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника підприємства) 
________________________________________________________________________________ 
на основі ст.16, 19 Конституції України, ст. 20 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного 
законодавства на 
________________________________________________________________________________
У результаті перевірки встановлено: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
На підставі ст. 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
згідно п. 5 Положення про Державну екологічну інспекцію, для усунення виявлених 
порушень приписується: 
 № пп   Зміст припису    Термін виконання     Обґрунтування 
 Акт складено в _________________ прим. З актом ознайомлений, приписи до виконання 
прийняв:  
Керівник підприємства ______________________ ______________________ 
______________________ посада підпис П.І.Б.  
Державний інспектор ______________________ ______________________ підпис П.І.Б. 
За виявлені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 
________________________ за ст. КУпАП ________________ вид стягнення 
__________________________________________ 
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Зразок бланка постанови у справі про адміністративне правопорушення  

ПОСТАНОВА № ____ 

у справі про адміністративне правопорушення 

 
  ____ __________ 20__ року                        ______________________________________  
                                                                                                          (місце розгляду) 
  ______________________________________________________________________________,  
                         (посада, П.І.Б. посадової особи, яка виносить постанову)  
 
  розглянувши матеріали    про    адміністративне   правопорушення,  учиненого 
_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                         (посада, П.І.Б. особи, яка вчинила правопорушення) 
 
 УСТАНОВИВ: 
  ______________________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________________  
            (викласти суть та обставини правопорушення, установлені під час розгляду справи)  
 
 
  Ураховуючи, що гр._____скоїв(ла) адміністративне  правопорушення,  передбачене ч.___ 
ст._____ КУпАП,  та керуючись положеннями статті  14-1,  частин п'ятої,  шостої статті 258  
та  статті  283  КУпАП,  
 
 ПОСТАНОВИВ:  
 
      1. Притягнути      гр.     ___________________________     до  адміністративної  
відповідальності  і  накласти  на  нього   (неї)  адміністративне стягнення у вигляді  
___________________________________________________________________  
                 (указується вид адміністративного стягнення /попередження  або штраф 
                             (сума штрафу зазначається цифрами та словами))  
 
      2. На  підставі  частини  другої  статті  308  КУпАП  у  разі   несплати гр. ____________ 
штрафу протягом  15 днів,  з  метою  примусового  виконання цієї постанови органами  
державної виконавчої служби,  стягнути  з  правопорушника  подвійний   розмір штрафу 
____________________________________________________  
          (указується сума штрафу цифрами і словами в дужках)  
 
  Примірник постанови отримав ___ __________20___ р. ______________  
                (дата отримання постанови та підпис правопорушника)  
 
  М.П.  
 
  ________________________  
    (підпис посадової особи) 
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Додаток Г 

Базові нормативи плати за викиди забруднювальних речовин стаціонарними 

джерелами забруднення 

№ 
з/п 

Назва забруднюючої речовини 
 

Базовий норматив плати, 
грн/ум.т  

1 2 3 
1 Алюміній оксид 29,0 
2 Амоніак 10,0 
3 Аміни аліфатичні 718,0 
4 Ацетальдегід  116,0 
5 Ацетофенон 387,0 
6 Бенз(а)пірен 67871,0 
7 Білково-вітамінний концентрат (БВК) 683,0 
8 Бутилацетат 10,0 
9 Гексаметилендиамін 1335,0 
10 Гексаметиленімін  1335,0 
11 Гексахлорбензол 101,0 
12 Гідразин та його похідні 1355,0 
13 Гідропероксид ізопропилбензолу  191,0 
14 Дибромпропан (пропилен бромистий) 13,0 
15 Диетиламін 20,0 
16 Диметиламін 266,0 
17 Диметиланілін 241,0 
18 Диметилбензиламін 39,0 
19 Диметилдиоксан 211,0 
20 Диметилдисульфід 4,0 
21 Диметилетаноламін 366,0 
22 Диметилсульфід 13,0 
23 Диніл 116,0 
24 Диоксан  (диетиленовий ефір) 17,0 
25 Заліза сульфат 60,0 
26 Заліза хлорид 617,0 
27 Ізопропілбензол  (кумол) 70,0 
28, Кадмій та його сполуки 422,0 
29 Капролактам 19,0 
З0 Кобальт та його сполуки 678,0 
31 Кобальт сульфат 1697,0 
32 Кислота пропенова 29,0 
33 -"- пентанова 65,0 
34 -"- капронова 52,0 
35 -"- бутанова 95,0 
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1 2 3 

36 -"- плавикова (водень фтористий) 131,0 
37 Луг 136,0 
38 Манган (2) оксид 1887,0 
39 Інші сполуки мангану 422,0 
40 Бутаналь 75,0 
41 Меркаптани 7028,0 
42 Метальдегід 447,0 
43 Метилацетат 15,0 
44 Метилізобутилкетон 12,0 
45 Купрум та її оксиди 211,0 
46 Інші сполуки купруму 768,0 
47 Миш’як, сполуки миш'яку 141,0 
48 Миш’яковистий водень (арсин) 211,0 
49 Натрію біхромат 1431,0 
50 Натрію гідроксид 136,0 
51 Нафталін 326,0 
52 Нафтоли 543,0 
53 Нікелю розчинні солі 10736,0 
54 Нікель металевий і його оксиди 2150,0 
55 Нітроанізоли 22,0 
56 Нітроаніліни  (амінонітробензоли) 356,0 
57 Нітробензол 166,0 
58 Нітротолуоли 193,0 
59 Нітрохлорбензоли 193,0 
60 Стануму сполуки 23,0 
61 Оцтовий ангідрид 22,0 
62 Поліетен 62,0 
63 Ртуть і її сполуки 2260,0 
64 Сажа 13,0 
65 Плюмбум та його сполуки 2260,0 
66 Селену оксид 30356,0 
67 Сульфур 18,0 
68 Сульфоводень 171,0 
69 Сіульфокарбон 111,0 
70 Сольвент 5,0 
71 Пропанол) 39,0 
72 Пентанол 116,0 
73 Бутанол 16,0 
74 Стирол 389,0 
75 Фенілендиаміни  (диамінобензоли) 472,0 
76 Фенол 242,0 
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77 Хром  768,0 
78 Хромовий ангідрид,  хром оксиди 1431,0 
79 Інші сполуки із середньодобовими 

граничнодопустимими концентраціями (мг/м3): 
 

менше 0,0001 16052,0 
0,0001–0,001   (включно) 1375,0 
0,001–0,01 190,0 
0,01–0,1   (включно) 53,0 
0,1–більше  10,0 2,0 

 

     Для забруднювальних речовин, що не ввійшли до вищенаведеної таблиці та 

не мають затвердженої середньодобової граничнодопустимої концентрації, базові 

нормативи плати залежно від класу небезпечності забруднювальних речовин слід 

застосовувати такими, щодорівнюються: 

Клас небезпечності Норматив плати, 
грн/ум.т 

І клас 381,0 
II клас 87,0 
III клас 13,0 
IV клас 3,0 

 

Для забруднювальних речовин, на які не встановлені класи небезпечності, 

за норматив плати беруть ставку, рівну базовому нормативу плати за викид 

забруднювальної речовини І класу небезпечності. 

Для речовин, на які відсутні середньодобові концентрації та клас 

небезпечності, а встановлені орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ), 

необхідно застосовувати нормативи плати згідно з пунктом 79 базових 

нормативів плати за викиди в атмосферу забруднювальних речовин 

стаціонарними джерелами забруднення. 
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