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Практична робота № 1 

Тема: Розрахунок показників раціональності 

природокористування 

Мета роботи: Ознайомитись з критеріями оцінки та провести 

розрахунок показників раціональності 

природокористування 

 

Теоретичні відомості 

Для характеристики ефективності природокористування 

застосовуються такі розрахункові показники, як природо ємність, 

ресурсоємність, енергоємність і т.д. Дані показники 

розраховуються як для конкретного підприємства і ресурсу, так 

для регіону або країни в цілому. Розглянемо екологічні критерії 

природокористування докладніше.  

Під природоємністю розуміється відношення витрат 

природних ресурсів в абсолютному або грошовому вираженні до 

обсягу виробленої продукції: 
 

Природоємність =  
Затрати природного ресурсу

Об′ємвиробленої продукції
                  (1.1) 

 

Показники природоємності можуть розраховуватися в 

натуральному вираженні (т/т, га/т, т/шт. і т.п.). Прикладом 

натурального вираження природоємності є кількість деревини 

хвойних порід, використане на вироблення однієї тони віскози 

(т/т); площа угідь на виробництво 1 т зерна (га/т); обсяг (маса) 

деревини на виробництво 1 т паперу (м3/т); витрати сталі на 

виробництво однієї рейки (т/шт.) та ін. Природоємність продукції 

у натуральному вираженні відображає лише витрату ресурсу на 

одиницю отриманої продукції, тобто продуктивність ресурсу. 

Крім цього, природоємність може бути розрахована в 

натурально-вартісному (т/грн, шт./грн. і т.п.) або у вартісному 

(грн /грн) вираженні. 

Прикладом розрахунку природоємності в натурально-

вартісному вираженні може бути відношення витрат природного 

газу (т) до вартості виробленої з нього електроенергії (т/грн). 

Прикладом вартісного вираження показника 
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природокористування є відношення вартості витраченої 

деревини (ресурсу) до вартості вироблених з неї будматеріалів, 

тобто продукції (грн/грн). У цілому витрати всіх видів ресурсів у 

грошовому вираженні в перерахунку на одиницю виробленої 

продукції називаються собівартістю виробництва продукції. При 

розрахунку природоємності виникає ряд ускладнень, пов'язаних 

з проблемами формування ціни на готову продукцію, і особливо 

на природні ресурси. Ціни на готову продукцію можуть бути 

завищені, а на природні ресурси - занижені, і в результаті цього 

розрахований показник природоємності реально не 

відображатиме ступінь негативного впливу виробництва на 

природні блага. Проте, показники природоємності дозволяють 

оцінити екологічну ефективність використання природних 

ресурсів або природно-ресурсного потенціалу (ПРПТ) в цілому. 

Виділяють загальну, раціональну і структурну 

природоємність. Під загальною природоємністю розуміється 

загальна витрата ресурсу на одиницю продукції. Загальна 

природоємність є сумою раціональної та структурної 

природоємності. Під раціональною природоємністю 

виробництва розуміється витрата ресурсу за вирахуванням 

виробничих відходів (раціональна витрата ресурсу) в 

перерахунку на одиницю продукції: 

 

Раціональна витрата ресурсу = 

= витрата ресурсу – об’єм відходів                      (2.2) 

 

Раціональна природоємність =  
Раціональна витрата ресурсу

Об′єм виготовленої продукції
    (2.3) 

 

Під структурною природоємністю розуміють загальну 

кількість утворених відходів у перерахунку на одиницю 

виготовленої продукції: 

Структурна природоємність =  
Об′єм відходів

Об′єм виготовленої продукції
     (2.4) 

 

Чим менше показник (коефіцієнт) природоємності, тим 

ефективніше використовується природний ресурс. Елементами 

природоємності є ресурсоємність, енергоємність, нафтоємність, 
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газоємність, водомісткість, матеріаломісткість, землеємність, 

екологоємність (включаючи відходоємність), наукоємність, 

трудомісткість і т.д. Розглянемо деякі з них більш детально. 

Ресурсоємність - коефіцієнт, що відображає ступінь 

ефективності використання ресурсів підприємства (матеріалів, 

енергії, сировини, палива і т.д.) при виробництві одиниці 

продукції. Даний показник застосовується для промислових 

підприємств, які видобувають і переробляють природні ресурси. 

Коефіцієнт може виражатися як в натуральному вираженні, так і 

в грошовому, і являє собою відношення витрачених ресурсів на 

обсяг виробленої продукції: 

Ресурсоємність =  
Витрачений ресурс

Об′єм продукції
                     (2.5) 

Поняття ресурсємності продукції є синонімічним поняттю 

ресурсомісткості. Ресурсомісткість продукції це показники 

матеріаломісткості та енергоємності при виготовленні, ремонті й 

утилізації продукції. Ресурсомісткість визначає показники 

ресурсоспоживання та ресурсозбереження, що включають 

конструктивно-технологічні властивості продукції (в тому числі 

показники, що зумовлюють фактичне споживання матеріальних і 

енергетичних ресурсів на стадії виготовлення продукції). 

Ресурсо-економічність продукції - показники витрат 

матеріальних та енергетичних ресурсів у процесі експлуатації, 

ремонту і утилізації продукції. Невід'ємною частиною 

раціонального природокористування є зниження показника 

ресурсоємності виробництва, що виражається в 

ресурсозбереженні. Ресурсозбереження - організаційна, 

економічна, технічна, наукова, практична і інформаційна 

діяльність; методи, процеси, комплекс організаційно-технічних 

заходів і заходів, які супроводжують всі стадії життєвого циклу 

об'єктів і спрямовані на раціональне використання та економічну 

витрату ресурсів. 

Оскільки в більшості виробництв витрачаються такі 

ресурси, як енергія і вода, то виділяються такі показники, як 

енергоємність і водоємність. Водоємність виробництва - 

кількість води, необхідної для отримання одиниці готової 

продукції або іншого ресурсу (наприклад, в гідровидобутку 

вугілля). Так, наприклад, водомісткість (л води на 1 кг продукції) 
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виробництва: сталі - 30, чавуну - 5, целюлози - 500; бавовни - 

100000. Енергоємність - величина споживання енергії та (або) 

палива (вуглеємність, газоємність, нефтоємність) на основні та 

допоміжні технологічні процеси виготовлення продукції, 

виконання робіт, надання послуг на базі певної технологічної 

системи. Часто використовуються такі способи розрахунку 

енергоємності: кВт⋅год/од. продукції (для електроенергії); 

Гкал/од. продукції (для тепла); умовних тон палива/од. продукції; 

витрати на енергію і паливо, віднесені до прибутку підприємства 

і т.д. В еколого-економічних розрахунках розроблена спеціальна 

нормована паливно-енергетична одиниця - тона нафтового 

еквівалента (т н.е.), що дорівнює приблизною кількості енергії, 

яку можна отримати з однієї тони сирої нафти. Теплотвірна 

здатність 1 т н. е. дорівнює 41868 кДж/кг, тому т н. е. або кг н.е. 

є стандартизованими одиницями вимірювання енергії, яку можна 

отримати при використанні різних видів палива. Для оцінки 

енергетичної ефективності національних економік 

використовується величина витрат на енергію і паливо, віднесена 

до внутрішнього валового продукту (ВВП). 

За динамікою енергоємності Україна залишається країною 

із надзвичайно високим рівнем енергоємності щодо світового 

рівня (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1  

Динаміка зміни енергоємності ВВП України у 2000–2013 рр.  

Рік 200

0 

2008 200

9 

201

0 

201

1 

2012 2012 

Енергоємніст

ь, кг ум.п./грн 
0,98  

0,63

5 
0,65 0,64 0,63 

0,62

1 

0,61

3 
 

Так, у 2011 році показник енергоємності ВВП української 

економіки становить 0,38 т н. е./$1000, тоді як у Німеччині – 0,10 

т н. е./$1000, у США – 0,15 т н. е./$1000, у Японії – 0,11 т н. 

е./$1000.  

Під енергоємністю виробництва розуміється кількість 

енергії, необхідна для отримання одиниці будь-якого продукту 

або певного результату, наприклад, послуги.  
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Існує поняття енергозберігаюча технологія, під якою 

мається на увазі новий або вдосконалений технологічний процес, 

який характеризується більш високим коефіцієнтом корисного 

використання паливно-енергетичних ресурсів (більш низьким 

коефіцієнтом енергоємності).  

Землеємність - показник, що визначає площу території, яка 

порушена і використовується людиною при різних видах 

діяльності. Розрізняють два види землеємності, виходячи з того, 

що площу території можна розглядати:  

- як виробничий базис (територія розміщення) розвитку 

виробництва і розселення людей, що умовно визначається як 

місцеємність;  

- як джерело мінеральних, водних і біологічних ресурсів (в 

сільському, лісовому і промисловому господарстві).  

В оцінці витрат матеріалів (як похідних ресурсів) на 

виробництво готової продукції використовується такий показник 

як матеріалоємність.  

Матеріаломісткість - витрата матеріалів у розрахунку на 

натуральну одиницю або на рубль вартості продукції, що 

випускається. Нормативні документи трактуюь поняття 

«матеріало-ємність» як ресурсомісткість продукції, під якою слід 

розуміти показники, що визначають властивості продукції, 

пов'язані з наявністю в її складі матеріальних і (або) 

енергетичних ресурсів. Показники ресурсосомісткості 

включають об'ємно-вагові показники продукції, пов'язані з 

конструкторськими нормативами ресурсоспоживання, 

закладеними при розробці продукції.  

Оскільки у виробництві важливим фактором є трудові 

ресурси, існує характеристика раціонального використання цих 

ресурсів – трудоємність, тобто кількість робочого часу, що 

витрачається на виробництво одиниці продукції. Трудоємність 

обернено пропорційна показнику продуктивності праці.  

Натепер важливим є розвиток наукової складової 

виробництва, залучення висококваліфікованих наукових кадрів, 

зменшення часу від дати винаходу до його впровадження. Існує 

показник, що  характеризує частку науково-дослідницької 
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діяльності і розробок в загальному обсязі діяльності - 

наукоємніть.  

Даний показник застосовується для оцінки науково-

технічного рівня галузей і великих фірм.  

Показник природоємності, крім питомих витрат природних 

ресурсів може включати питомі величини забруднень у 

розрахунку на одиницю кінцевої продукції (так звана 

екологоємність).  

Аналіз динаміки показників природоємності дозволяє 

виявити основні проблеми неефективного використання 

природних ресурсів, а також порівнювати різні технології з 

екологічної та економічної ефективності.  

Поряд з показником природоємності в практиці 

використовується зворотний йому показник - природна 

ресурсовіддача. 

 

Завдання 

1. Розрахуйте загальну, раціональну та структурну 

природоємність деревообробного підприємства в натуральному 

вираженні. Підприємство використовує в якості сировини 12 тис. 

м3 деревини в місяць. Виробничі втрати деревини становляться 

1,1 тис. м3 на місяць. Обсяги виробництва продукції - 9000 шт. 

оциліндрованих колод щомісяця. Запропонуйте варіанти 

зниження ресурсоємності, які можна використовувати на 

деревообробних виробництвах. Оцініть резерв зниження 

природоємності виробництва в натуральному вираженні. 

2. Розрахуйте показники природоємності 

(ресурсоємності, вуглеємності, енергоємності, водоємності, 

екологоємності, матеріалоємності) двох застосовуваних 

технологій виплавки сталі - мартенівського способу і 

електроплавки. Прокат сталі здійснюється за однаковою 

технологією. Для мартенівського способу витрати ресурсів 

наведені в розрахунку на 300 тон сталі (прокату), а для 

електроплавки - 600 тон сталі (прокату). Самостійно виберіть 

одиниці вимірювання розрахункових показників. Проаналізуйте 

результат. Вкажіть негативні і позитивні сторони технологій, 

порівнюючи показники природоємності (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2 

Природоємність різних способів виплавки сталі 

Показник 
Мартенівський 

спосіб 
Електроплавка 

Витрата чавуну, т 610 1200 

Витрата вугілля, т 186 - 

Затрати електроенергії, 

кВт 
20000 384000 

Затрати води, т 9000 1000 

Втрати за негативний 

вплив на НС, грн 
2000 500 

Витрата сталі для 

виробництва прокату, т 
301 602 

 

3. Сформулюйте загальний висновок до практичної 

роботи. 

 

 

Практична робота № 2 

Тема: Математичні моделі динаміки світового 

природокористування 

Мета роботи: Ознайомитись з критеріями оцінки та провести 

розрахунок показників раціональності 

природокористування 

 

Теоретичні відомості 

Англійська священик і вчений, демограф і економіст 

Томас Роберт Мальтус (1766-1834) ще в 1798 році в книзі «Досвід 

закону про народонаселення в зв'язку з майбутнім 

удосконаленням суспільства» відзначав, що якщо зростання 

населення не затримується з яких-небудь причин, то чисельність 

населення буде подвоюватися кожні чверть століття, а, отже, 

зростати в геометричній прогресії (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Ілюстрація до моделі Томаса Мальтуса 

У своїй книзі Томас Роберт Мальтус вперше використав 

категорію «боротьба за існування», яка потім була використана 

біологом Ч. Дарвіном в його «Походження видів», а нині є однією 

з основних категорій теорії еволюційної економіки (Turner G., 

2008). Однією з основних фундаментальних теоретичних робіт, 

що розглядає проблему зростання чисельності населення є 

доповідь «Межі зростання», підготовлена в 1972 році на 

замовлення Римського клубу. Авторами доповіді є Денніс 

Медоуз, Донелла Медоуз, Йорген Рандерс та Уіль-ям Беренс III. 

Слід зазначити, що особливу увагу громадськості до діяльності 

самого Римського клубу привернула саме ця доповідь. Римський 

клуб - це міжнародна громадська організація, яка об'єднує 

представників світової еліти (всього 100 осіб), головною метою 

якої є привернення уваги світової громадськості до глобальних 

проблем людства за допомогою своїх доповідей. Римський клуб 

створений 6-7 квітня 1968 італійським промисловцем Ауреліо 

Печчеї (1908-1984), який був його першим президентом (1969-

1984). Організація внесла значний вклад у вивчення перспектив 

розвитку біосфери і пропаганду ідеї гармонізації відносин 

людини і природи. Доповідь «Межі зростання» містить 

результати комп'ютерного моделювання зростання людської 

популяції і вичерпання ресурсів в моделі World 3.Модель 

побудована на п'яти параметрах - чисельність населення Землі, 

індустріалізація, виробництво продуктів харчування, виснаження 

природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища. 
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При складанні моделі в розрахунковому 1900 р були взяті 

наступні показники: 

- чисельність населення 1,6 млрд. чоловік; 

- невідновні ресурси - умовно 100%; 

- рівень забруднення навколишнього середовища - 1 у.о. 

(максимум  50 у.о.); 

- обсяги промислового виробництва - 1 у.о. (максимум - 100 у.о.); 

- обсяги виробництва продуктів харчування - 10 у.о. (максимум 

60 у.о.). 

Кінцевою метою дослідження було не пророцтво подій, а 

опис загальних наслідків взаємодії експоненціально-зростаючого 

населення з кінцевими ресурсами планети. Оскільки обсяги всіх 

ресурсів планети не відомі, досліджувалася лише загальна 

поведінка системи.  

У 1993 р. Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Денніс 

Медоуз видали книгу під назвою «За межами зростання», яка 

містила коригування сценаріїв першопочаткової моделі на основі 

20-річніх даних з моменту опублікування першої Доповіді.  

Остання оновлена версія Доповіді булу видана у вигляді 

книги в 2004 р. під назвою Limits to Growth: The 30-Year Update 

(«Межі зростання: 30 років по тому»). У 2005 р. Денніс Медоуз 

відзначав, що стрімко зросло значення глобальних екологічних 

проблем (рис. 2.2).  

У роботі «Межі зростання. 30 років по тому» (Медоуз Д. 

та ін., 2007) представлено кілька можливих графічних сценаріїв 

розвитку людства. Найбільш реалістичний сценарій, 

представлений на рис. 2.2. 

У 2008 Грехем Тѐрнер, співробітник Австралійської 

державної  установи «Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation» (Співдружність організацій з наукових і 

прикладних досліджень), прийшов висновку, що виробництво 

індустріальних товарів, продуктів харчування і забруднення 

середовища знаходяться в межах, описаних в доповіді «Межі 

зростання» (Turner G. 2008). 
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а 

 

б 

Рис. 2.2. Модель розвитку суспільства: а - стан світу, б матеріальний 

рівень життя (Медоуз Д. та ін., 2007) 
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Завдання 

1. Розгляньте модель, запропоновану Томасом Мальтусом 

в 1798 році. У чому відмінність його моделі і сценарії, 

запропонованого в доповіді «Межі зростання. 30 років по тому»? 

2. З використанням представлених на графіках показників, 

опишіть стан світу і його розвиток в інтервали 1900-2000 і 2000-

2100 рр. 

3. Охарактеризуйте стан суспільства в кожному інтервалі з 

точки зору концепції сталого розвитку. Чи можна даний тип 

розвитку назвати стійким? Зробіть висновок про те, яким світ 

може стати до 2100 року відповідно до даної моделі. 

4. У чому ви бачите причини змін, що відбуваються в світі? 

5. Сформуйте загальний висновок. 

 

Практична робота № 3 

Тема: Розрахунок гранично-допустимих викидів забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря від промислового джерела 

Мета роботи: Опанувати методику встановлення гранично-

допустимих викидів забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря від одиничного 

промислового джерела 

 

Теоретичні відомості 

Існують два головні джерела забруднення атмосфери: 

природний і штучний (антропогенний). За агрегатним станом всі 

забруднюючі атмосферу речовини ділять на чотири групи: тверді, 

рідкі, газоподібні і змішані. Крім того, промислові викиди в 

атмосферу можуть класифікуватися: 

1. За організацією відведення і контролю (організовані і 

неорганізовані); 

2. За режимом відведення (безперервні і періодичні); 

3. За температурою (нагріті, у яких температура 

газопилових сумішей вище за температуру повітря, і холодні); 

4. За локалізацією (в основному, допоміжному і 

підсобному виробництвах); 

5. За ознаками очищення: 
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‒ ті, що викидаються без очищення (організовані і 

неорганізовані); 

‒ ті що викидаються після очищення (організовані). 

Промислові викиди в атмосферу підрозділяють також на 

первинні і вторинні. 

Первинні - це викиди, що безпосередньо надходять до 

атмосферного повітря від тих чи інших джерел, а вторинні, є 

продуктами утворення первинних і можуть бути більш 

токсичними і небезпечними, ніж первинні.  

Шкідливі речовини за ступенем дії на організм людини 

поділяються на 4 класи: 1) особливо небезпечні; 2) високо 

небезпечні; 3) помірно небезпечні; 4) мало небезпечні. На процес 

розсіювання домішок впливають такі чинники: геометричні 

характеристики джерела викиду (висота і діаметр гирла); 

властивості газоповітряної суміші (об’єм викиду, температура 

газів і концентрація шкідливих речовин); метеорологічні та 

географічні показники. 

Державними стандартами та нормативами в галузі охорони 

атмосферного повітря встановлено гранично допустимі  

концентрацій (ГДК)  ряду речовин та їх основних сполук у 

атмосферному повітрі. Відповідно до статті 8 закону України 

«Про охорону атмосферного повітря» підприємствами, 

установами та організаціями розробляються нормативи обсягів 

викидів (гранично допустимих викидів – ГДВ) забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел. 

Гранично допустимий викид – це маса викидів шкідливих 

речовин за одиницю часу від одного або сукупності джерел 

забруднення атмосфери міста чи іншого населеного пункту з 

урахуванням перспективи розвитку промислових підприємств і 

розсіювання шкідливих речовин в атмосфері, що створює 

приземну концентрацію, яка не перевищує гранично допустимі 

концентрації їх для населення, рослинного і тваринного світу, 

якщо немає більш жорстких екологічних вимог і обмежень. 

Одиниця виміру ГДВ грам на секунду (1 г/с) встановлюється для 

кожного джерела забруднення атмосфери за умови, що викиди 

шкідливих речовин від цього джерела і від сукупності інших 

джерел з урахуванням розсіювання їх в атмосфері не створить 
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приземної концентрації шкідливих речовин, яка перевищить 

ГДК. 
Проект нормативів ГДВ є основним документом, у складі 

якого затверджуються нормативи ГДВ і заходи щодо їх 

досягнення. Розрахунок ГДВ проводиться організацією, що має 

на це ліцензію.  

Нормативи ГДВ набувають чинності після затвердження 

місцевими органами Міністерства екології та природних ресурсів 

України та встановлюються на 5 років. Якщо підприємство 

розташоване на двох або більше виробничих майданчиках, то 

проект нормативів ГДВ розробляється підприємством по 

кожному виробничому майданчику окремо. Розрахунок 

концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих речовин, 

які містяться у викидах підприємств, виконуються окремо для 

кожного із них. 

 

Завдання 

1. Розрахувати максимальну концентрацію 

забруднюючої речовини та визначити гранично-допустимі 

викиди від котельні з однієї димовою трубою (без очищення), що 

знаходиться на рівній місцевості північної частини України, за 

варіантами (табл. 3.1). 

Максимальне значення приземної концентрація 

шкідливої речовини См (мг/м3) при викиді газоповітряної суміші 

з одиночного гарячого точкового джерела з круглим гирлом, у 

разі несприятливих метеорологічних умов для розсіювання 

домішок, досягається на відстані Хм від джерела і визначається 

за формулою: 

См =
𝐴∙𝑀∙𝐹∙𝑚∙𝑛∙ŋ

𝐻2∙ √𝑉1∙∆𝑇
3                                  (3.1) 

де А – коефіцієнт, який враховує несприятливі умови 

вертикального й горизонтального турбулентного змішування. 

Цей коефіцієнт характеризує метеорологічні умови розсіяння 

домішок в заданих географічних районах і змінюється від 250 (в 

районах Середньої Азії та Забайкалля) до 140 (у центрі 

європейської частини СНД); 
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Таблиця 3.1 

Вихідні дані для розрахунку ГДВ для стаціонарного джерела без 

врахування фонового забруднення 
Характеристики, 

позначення 

Значення за варіантами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Висота димової 

труби, Н (м) 
35 34 32 31 30 36 37 38 40 

Діаметр гирла 

труби, D (м) 
1,4 1,2 1,1 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 

Швидкість 

виходу 

газоповітряної 

суміші, w0 (м/с) 

7 6 5 5 4 6 6 7 7 

Температура 

газоповітряної 

суміші, Тг (ºС) 

125 120 125 130 135 140 130 125 140 

Температура 

навколишнього 

повітря, Тп (ºС) 

25 22 23 24 25 26 30 27 26 

Викид двоокису 

сірки, MSO2 (г/с) 
12 10 12 11 10 12 11 10 11 

Викид золи, Мз 

(г/с) 
2,6 2,5 2,3 2,4 3,0 2,9 3,1 2,8 2,5 

Викид двоокису 

азоту, MNO2 

(г/с) 

0,2 0,2 0,25 0,3 0,4 0,2 0,3 0,35 0,25 

Максимально-

разові ГДК: 

SO2 (мг/м3) 

золи (мг/м3) 

NO2 (мг/м3) 

 

 

0,5 

0,5 

0,085 

 

 

0,5 

0,5 

0,085 

 

 

0,5 

0,5 

0,085 

 

 

0,5 

0,5 

0,085 

 

 

0,5 

0,5 

0,085 

 

 

0,5 

0,5 

0,085 

 

 

0,5 

0,5 

0,085 

 

 

0,5 

0,5 

0,085 

 

 

0,5 

0,5 

0,085 

 

Значення коефіцієнта А, який відповідає несприятливим 

умовам, при яких концентрація шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі максимальна. Для території Україні 

береться таким, який дорівнює: 

- для джерел висотою менше 200 м, розміщених в зоні 

від 50о до 52о півн.ш. – 180; південніше 50о півн.ш. – 200;  
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М – маса шкідливої речовини, яка викидається в 

атмосферу за одиницю часу (г/с);  

F – безрозмірний коефіцієнт, який враховує швидкість 

осідання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, тобто 

враховує ефект зміни дисперсного складу пилу в результаті 

очистки викидів. Значення безрозмірного коефіцієнта F беруть: 

а) для газоподібних шкідливих речовин і 

дрібнодисперсних аерозолів (пилу, золи і т. п., швидкість 

упорядкованого осідання яких рівна нулю) – 1; 

б) для дрібнодисперсних аерозолів (окрім вказаних вище) 

при середньому експлуатаційному коефіцієнті очищення викидів 

не менше 90 %  –  2; від 75-90 %  –  2,5; менше 75 % і у разі 

відсутності очищення – 3; 

m і n – коефіцієнти, які враховують умови виходу 

газоповітряної суміші з гирла джерела викиду (розрахунку 

приймаються m = 0,98 и n = 1); 

Н – висота джерела викиду над рівнем землі, (м) (для 

наземних джерел приймається  Н = 2 м);  

ŋ – безрозмірний коефіцієнт, який враховує вплив 

рельєфу місцевості на концентрацію домішки, у випадку рівної 

або слабкопересіченої місцевості з перепадом висот, які не 

перевищують 50 м на 1 км, ŋ=1. В інших випадках поправка на 

рельєф встановлюється на підставі картографічного матеріалу, 

що відображає рельєф місцевості в радіусі п’ятдесяти висот труб 

від джерела, але не менше 2 км. 

ΔT (ºС) – різниця між температурою газоповітряної суміші 

Тг, яка викидається, і температурою навколишнього повітря Тп. 

При визначенні значення ΔT слід приймати температуру 

навколишнього атмосферного повітря Тп  рівну середній 

максимальній температурі зовнішнього повітря найтеплішого 

місяця року, а температуру газоповітряної суміші Тг, яка 

викидається в атмосферу, – по діючих для даного підприємства 

технологічних нормативах. Для ТЕЦ та котельних, які роблять по 

опалювальному графіку допускається при розрахунках приймати 

значення Тп, яке дорівнює середнім температурам зовнішнього 

повітря за самий холодний місяць року; 

V1 – витрата газоповітряної суміші, (м3/с):  
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𝑉1 =
𝜋∙𝐷2∙𝜔0

4
                                          (3.2) 

де D – діаметр гирла джерела викиду, (м); 

ω0 – середня швидкість виходу газоповітряної суміші з 

гирла джерела викиду, (м/с); 

Потужність викиду М (г/с) і витрата газоповітряної 

суміші V1 (м3/с) при проектуванні підприємств визначаються 

розрахунками або приймаються відповідно до діючих на 

підприємстві нормативів. У розрахунку беруть співвідношення М 

і V1, яке реально спостерігається на протязі року на встановлених 

(звичних)в умовах експлуатації підприємства, при яких 

досягається максимальне значення См. 

2. Сформувати загальний висновок за результатами 

розрахунків. 

 

Практична робота № 4 

Тема: Визначення розмірів плати за забруднення довкілля 

Мета роботи: сформувати розуміння основних механізмів та 

порядку нарахування плати за забруднення 

навколишнього середовища; виховати мотиви, 

потреби і навички екологічно доцільної 

поведінки та діяльності, екологічної культури 

та екологічної свідомості 

 

Теоретичні відомості 
Плата за забруднення – форма відшкодування 

економічного збитку від викидів і скидів забруднюючих речовин 

у навколишнє природне середовище України. 

Юридична основа платежів закладена Законом України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.) 

передбачає платність природокористування, що включає збір за 

спеціальне використання природних ресурсів (ст. 43), збір за 

забруднення навколишнього природного середовища (ст. 44), 

збір за погіршення якості природних ресурсів (ст. 45) та за інші 

види впливів. 
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Платежі призначені для: 

а) відшкодування витрат, пов'язаних з компенсацією 

впливу викидів і скидів забруднюючих речовин; 

б) стимулювання зниження чи підтримки викидів і скидів 

у межах нормативів; 

в) стимулювання здійснення витрат на проектування і 

будівництво природоохоронних об'єктів; 

г) плата стягується з природокористувачів, які 

здійснюють такі види впливу на навколишнє природне 

середовище: 

- викид в атмосферу забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами; 

- викид в атмосферу забруднюючих речовин 

пересувними джерелами; 

- скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні 

водні об'єкти, а також будь-яке підземне розміщення 

забруднюючих речовин; 

- розміщення відходів. 

Установлюються такі джерела платежів за забруднення 

навколишнього природного середовища: 

- платежі в межах припустимих нормативів викидів і 

скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів у межах 

лімітів – за рахунок собівартості продукції (робіт, послуг); 

- платежі за перевищення припустимих нормативів і 

лімітів викидів та скидів забруднюючих речовин, розміщення 

відходів – за рахунок прибутку, що знаходиться в розпорядженні 

природокористувачів. 

Існує ідея двоставочних платежів. Перша ставка (базова) 

відображає платежі за викиди, скидання забруднюючих речовин 

у межах установлених нормативів (гранично допустимі викиди і 

гранично допустимі скиди). Друга встановлюється для 

понадлімітних забруднень, у розмірах, що дорівнюють 

п'ятикратному значенню базової ставки. 

Сума збору, яка стягується за викиди в атмосферу 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (Пвс), обчислюється платниками самостійно 

щокварталу наростаючим підсумком з початку року на підставі 
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затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів викидів, 

нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів, поданих у 

таблицях (додоток 2) згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 1999 р. № 303 «Про затвердження Порядку 

встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього 

природного середовища» і стягнення цього збору, і визначаються 

за формулою: 

Пвс = ∑ (Мі·Нбі·КФ·Кнас),                         (4.1) 

де Мі - фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини, у 

тоннах (т) – (див. вихідні дані задачі); Нбі - норматив збору за 

тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях (грн/т), (дод. 2); 

Кнас - коригувальний коефіцієнт, який враховує чисельність 

жителів населеного пункту (дод. 2); Кф - коригувальний 

коефіцієнт, який враховує народногосподарське значення 

населеного пункту (дод. 2). 

Сума збору, яка справляється за викиди в атмосферу 

забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення 
(Пвп), обчислюються платниками самостійно щокварталу 

наростаючим підсумком з початку року, виходячи з кількості 

фактично використаного пального та його виду, на підставі 

нормативів збору на ці викиди і коригувальних коефіцієнтів, 

наведених у таблицях (дод. 2) і визначаються за формулою: 

Пвп = ∑ (Мі ·Нбі ·КФ ·Кнас),                          (4.2) 

де Мі - кількість використаного пального і-того виду, у тонах (т) 

- (див. вихідні дані задачі); Нбі - норматив збору за тонну і-того 

виду пального, у гривнях (грн/т), (дод. 2); Кнас - коригувальний 

коефіцієнт, що враховує чисельність жителів населеного пункту, 

(дод. 2); Кф - коригувальний коефіцієнт, що враховує народно-

господарське значення населеного пункту (дод. 2). 

Сума збору, яка стягується за скиди (Пс) обчислюються 

платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з 

початку року, на підставі затверджених лімітів, виходячи з 

фактичних обсягів скидів, нормативів збору та коригувальних 

коефіцієнтів, поданих у таблицях (дод. 2) і визначаються за 

формулою: 

Пс = ∑ (Млі·Нбі·Крб) + (Мпі·Нбі·Крб·Кп),             (4.3) 
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де Млі - обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах у 

межах ліміту (т), (див. вихідні дані задачі); Мпі - обсяг 

понадлімітного скиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т), 

(див. вихідні дані задачі); Нбі - норматив збору за тонну і-тої 

забруднюючої речовини, у гривнях (грн/т) (дод. 2); Крб - 

регіональний (басейновий) коригувальний коефіцієнт, що 

враховує територіальні екологічні особливості, а також еколого-

економічні умови функціонування водного господарства, (дод. 

2); Кп - коефіцієнт кратності збору за понадлімітний скид 

забруднюючих речовин (Кп=5). 

Сума збору, яка стягується за розміщення відходів (Прв), 

обчислюються платниками самостійно поквартально 

наростаючим підсумком з початком року на підставі 

затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів розміщення 

відходів, нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів, 

поданих у таблицях (дод. 2) і визначаються за формулою: 

Прв = ∑ (Млі·Нбі·Кm·Кo) + (Мпі·Нбі·Кm·Кo·Кп),           (4.5) 

де Млі - обсяг відходів і-того виду в межах ліміту, у тоннах (т), 

(див. вихідні дані задачі); Мпі - обсяг понадлімітного розміщення 

відходів і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т), (див. вихідні 

дані задачі); Нбі - норматив збору за тонну і-того виду, у гривнях 

за тонну (грн./т) (дод. 2); Кm - коригувальний коефіцієнт, який 

враховує місце розташування відходів, (дод. 2); Кo - 

коригувальний коефіцієнт, який враховує характер обладнання 

місця розміщення відходів (дод. 2); Кп - коефіцієнт кратності 

збору за понадлімітне розміщення відходів (Кп=5). 

 

Завдання  

1. Визначити суму збору за забруднення атмосфери м. 

Дніпро викидами промислового підприємства: 

 
Назва забруднюючої речовини Обсяг викидів т/рік 

Азоту оксиди 49 

Ангідрид сірчистий 30 

Вуглецю оксид 75 

Тверді речовини 150 
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2. Визначити суму збору за забруднення атмосфери 

м. Одеса викидами автомобільного транспорту: 

 
Назва забруднюючої речовини Обсяг викидів т/рік 

Бензин етильований 30 

Бензин неетильований 25 

Дизельне 15 

Стиснений газ 15 

 

3. Визначити суму збору за скиди забруднюючих 

речовин у р. Дніпро (кордон України – до м. Києва): 

 

Назва забруднюючої 

речовини 

Обсяг викидів т/рік 

у межах ліміту понад ліміт 

Азот амонійний 30 2 

Нітрати 50 - 

Нітрити 15 3 

Органічні речовини 40 - 

 

4. Визначити суму збору за розміщення відходів на 

полігоні, що знаходиться на відстані 10 км від міста: 

 

Назва забруднюючої 

речовини 

Обсяг викидів т/рік 

у межах ліміту понад ліміт 

відходи ІІІ класу небезпеки 200 247 

відходи ІV класу небезпеки 61 15 

 

5. Сформувати загальний висновок до практичної роботи. 

 

 

Практична робота №5 

Тема: Розрахунок накопичення обсягів утворення твердих 

побутових відходів у населеному пункті 

Мета роботи: оволодіти методикою встановлення обсягів ТПВ 

за нормами накопичення для різних джерел 

утворення в населеному пункті 
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Теоретичні відомості  

У результаті діяльності людини постає велика кількість 

різноманітних відходів. Спроможність організувати переробку 

цих відходів і тим самим зменшити споживання природних 

ресурсів – це один із вагомих показників стійкості суспільства. 

В Україні лише обсяг ТПВ щорічно становить 35 млн. м3. 

Здебільшого, вони захоронюються на 750 полігонах (звичайні 

звалища), багато з яких давно переповнені та мають бути закриті. 

Розрахунок накопичення ТПВ виконують згідно із 

завданням за нормами накопичення. Норми накопичення - це 

кількість відходів (кг, л, м ), що утворяться, на розрахункову 

одиницю (людина для житлового фонду, одне місце в готелі, 1 м2 

торгової площі для крамниць і т.д.) в одиницю часу (доба, рік). 

Норми накопичення ТПВ розроблені для двох джерел: житлових 

будинків різного ступеня благоустрою і групи міст (табл. 5.1); 

установ і підприємств суспільного призначення (табл. 5.2). 

Під впорядкованими житловими будинками розуміють 

будинки з газом, центральним опаленням, водопроводом, 

каналізацією, сміттєпроводом або без нього, під будинками без 

благоустрою - будинки з місцевим опаленням на твердому 

паливі, без каналізації (приватний сектор). Будинки зі середнім 

благоустроєм - з водопроводом, місцевим або центральним 

опаленням, з каналізацією або без неї. Приготування їжі 

здійснюється на плитах, опалюваних в основному твердим 

паливом. 

Згідно з ДБН 360 - 92 (Містобудування. Планування і 

забудова міських і сільських поселень, Київ - 1992 ) в Україні 

існує 5 груп поселень ( міст ). До 1 групи поселень (крупніші) 

відносяться міста з чисельністю понад 1 млн. жит., до 2 групи ( 

крупні) - > 500 до 1000, до 3 групи (великі) - > 250 до 500,  до 4 

групи (середні) - > 50 до 250, до 5 групи (малі) – до 50 тис. жителів. 

Для об'єктів житлового фонду в норми накопичення ТПВ 

включені сміття і опале листя, що видаляються з прибудинкової 

території. До прибудинкової території включають площу двору, 

дитячі майданчики, майданчики для сушіння білизни і не 

включають збір ТПВ із загальноміської території (міжквартальні 

проїзди, під'їзні дороги, газони, прилягаючі до тротуарів). 
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Таблиця 5.1 

Орієнтовні норми накопичення ТПВ від житлових будинків 

різних груп міст 

Об'єкт утворення відходів 
Група 

міст 

Норма накопичення ТПВ 

на одного жителя Щіль-

ність, 

кг/м3 

cередньо-

добова 

середньо-

річна 

кг л кг л 

Повністю впорядковані: 

1.1. Без відбору харчових 

відходів 

1.2.З відбором харчових 

відходів 

 

І,ІІ 

ІІІ-V 

І,ІІ 

ІІІ-V 

 

0,49 

0,51 

0,41 

0,43 

 

2,19 

2,12 

2,03 

1,96 

 

190 

195 

160 

165 

 

820 

770 

760 

710 

 

230 

250 

210 

230 

Середнього благоустрою без 

відбору харчових відходів 

І,ІІ 

ІІІ-V 

0,6 

0,55 

2,33 

2,12 

220 

200 

850 

770 

260 

260 

Невпорядковані будинки без 

відбору харчових відходів 

І-V 0,93 2,57 340 940 360 

Будинки приватного сектора (з 

присадибними ділянками) 

І-V 1,5 3,29 550 1200 460 

Примітка. Для обслуговування будинків із сміттєпроводами норма 

накопичення ТПВ на 10-15% вище, ніж для таких же будинків, але без 

сміттєпроводу. 

Таблиця 5.2  

Орієнтовні норми накопичення ТПВ від об'єктів суспільного 

призначення, торгових і культурно-побутових установ 
Об'єкти утворення 

відходів 

Одиниці 

виміру 

Норма накопичення Щіль-

ність, 

кг/м3 
середньо-

добова 

середньо-

річна 

кг л кг м3 

1 2 3 4 5 6 7 

Лікарня 1 ліжко 0,64 2,16 235 0,79 300 

Поліклініка 1 відвідання 0,01 0,05 - - 200 

 Готель 1 місце 0,25 1,18 90 0,43 210 

Гуртожиток 1 місце 0,26 1.07 96 0,39 250 

Санаторій 1 місце 0,69 2,47 250 0,90 270 

Дитячі садки, ясла 1 місце 0,33 1,08 79 0,26 300 

Школа 1 учень 0,08 0,38 20 - 210 

Профтехучилище 1учень 0,42 1,66 100 0,40 250 

ВНЗ і технікум 1учень 0,10 0,46 24 0,11 220 
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продовження табл. 5.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Театр і 

кінотеатр 
1місце 0,06 0,28 20 0,10 200 

Ресторан 1блюдо 0,09 0,27 - - 330 

Кафе/їдальня 1блюдо 0,05 0,17 - - 300 

Промтоварний 

магазин 

1м2 

торгової 

площі 

0,16 0,8 50 0,25 200 

Продовольчий 

магазин 

1м2 торг. 

площі 0,32 1,42 100 0,44 230 

Ринок 
1м2 торг. 

площі 0,09 0,23 33 0,08 400 

Пляж 1м2 площі 0,02 0,11  - 180 

Вокзал 1м2 площі 0,36 1,37 130 0,05 260 
Примітка. Норми наведені без урахування дворового сміття. 

 

Тверді побутові відходи створюють вагомі екологічні, 

соціальні та економічні наслідки через продуктування їх 

величезної кількості на рівні виробників, споживачів чи 

домашніх господарств. Інформація про масштаби твердих 

побутових відходів, їх джерела та пов’язані з ними проблеми, 

зокрема вплив на навколишнє середовище, має вирішальне 

значення для розробки стратегій сталого розвитку суспільства. 

Адже, розуміння цінності цього виду відходів відкриває нові 

горизонти економічного зростання, пропонуючи відходи в якості 

вторинних матеріальних ресурсів. 
 

Завдання 

1. Провести розрахунки накопичення ТПВ за вихідними 

даними, згідно варіанту. Розрахунки слід виконувати в табличній 

формі (табл. 5.3, 5.4). Загальний  обсяг  накопичених  ТПВ   в  

середньодобовому  та середньорічному обчисленні приводять в 

табл. 5.5 по підсумковим даним таблиць 5.3 і 5.4. Вихідні дані для 

розрахунку – табл. 5.6, 5.7.  

2. Сформувати загальний висновок до практичної роботи 

за результатами розрахунків. 
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Таблиця 5.3 

Розрахунок накопичення ТПВ від об'єктів суспільного призначення 

№ 

п/п 

Об'єкти 

утворення 

відходів 

Одиниця 

виміру в 

об'єктах 

Норма накопичення Кількість Накопичення 

середньо-

добова 

середньо-

річна 

О
б

єк
тв

 

одиниць 

об'єкту 

середньодобове середньорічне 

кг л кг м3 кг м3 т м3 

1. Лікарня одне 

ліжко 
0,64 2,16 235 0,79 3 85 163 0,55 59,9 201,4 

В загальному 

обліку 
- - - - - - - + + + + 

Примітка. + - проставляють підсумкове значення. 

Таблиця 5.4. 

Розрахунок накопичення ТПВ від житлових будинків населеного пункту з чисельністю жителів ... чол. 
№ 

п/п 

Об'єкти 

утворення 

відходів 
Г

р
у

п
а 

м
іс

т Норми накопичення ТПВ на 

одного жителя 

Число 

жителів, 

чол. 

Накопичення 

середньо- 

добова 

середньо- 

річна 

середньо-

добове 

середньо- 

річне 

кг л кг л кг л т м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Повністю впорядковані:  

1.1.Без відбору харчових 

відходів  

1.2.3 відбором харчових 

відходів 
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продовження табл. 5.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Середнього благоустрою 

без відбору харчових 

відходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Невпорядковані будинки 

без відбору харчових 

відходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Будинки приватного 

сектору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У загальному обліку - - - - - - + + + + 

 

Примітка. “+” - проставляють підсумкове значення. 

 

Таблиця 5.5. 

Обсяг накопичення ТПВ в населеному пункті чисельністю жителів .......тис. чол. 

 

Об'єкти накопичення 

Накопичення 

Середньодобове Середньорічне 

кг м3 т м3 

Об'єкти суспільного призначення     

Об'єкти житлового фонду     

Всього по місту     
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Таблиця 5.6   

Кількість об'єктів суспільного призначення, торгових і культурно-побутових установ залежно від 

чисельності населення, шт. 

Об'єкти утворення 

відходів 

Середня чисельність населення , що обслуговується, тис. чол. 
25 50 100 150 200 250 300 400 500 600 750 900 1000 

Лікарня 1-3 1-3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Поліклініка 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

Готель 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 

Гуртожиток 2 3 3 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 

Санаторій - - - - - - 2 3 4 5 6 7 8 

Дитячі садки, ясла 2 4 6 15 30 50 100 120 130 140 150 160 170 

Школа 4 8 10 15 20 30 40 50 60 90 100 120 160 

Профтехучилище 1 2 2 3 3 5 10 12 20 25 30 30 30 

ВНЗ, технікум - - - 4 8 10 15 20 25 30 25-40 25-40 30-40 

Театр, кінотеатр 1 2 3 5 6 8 10 12 14 15 16 17 20 

Ресторан 1 1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 20 

Кафе, їдальня 4 5 8 12 18 20 30 40 50 60 70 80 100 

Промтоварний 

магазин 
3 6 18 20 40 70 100 120 140 160 170 180 190 

Продовольчий 

магазин 
4 8 20 25 50 80 150 160 170 180 190 200 220 

Ринок 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 

Пляж 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 

Вокзали  2 2 2 2 2 3 4 6 8 8 8 10 12 
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Таблиця 5.7 

Середня кількість місць в одному об'єкті суспільного призначення, торгових і культурно-побутових 

установах, залежно від чисельності населення 

Об'єкти утворення відходів Одиниця виміру 
Чисельність населення, тис. чол. 

25 50 100 150 200 250 300 400 500 600 750 900 1000 

Лікарня ліжок 85 85 85 85 90 90 200 200 200 200 200 200 200 

Поліклініка відвідань 40 40 50 60 100 100 200 200 300 400 500 600 600 

Готель місце 20 20 50 50 60 100 160 160 200 200 300 300 300 

Гуртожиток місце 80 80 100 100 150 150 200 200 200 250 250 250 250 

Санаторій місце       100 100 200 300 300 300 300 

Дитячі сади, ясла місце 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Школа 
учень 

300-

500 
500 500 

400-

600 
600 600 600 

700-

1000 

700-

1000 

700-

1000 

700-

1000 

700-

1000 

700-

1000 

Профтехучилище учень - - 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 200 

ВНЗ, 

технікум 
учень - - - 800 800 800 1000 1000 1000 2000 

2000-

5000 

2000-

7000 

2000 

10000 

Театр, кінотеатр місце 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 600 600 

Ресторан блюдо 45 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 

Кафе, 

їдальня 
блюдо 400 500 600 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1000 

Промтоварний магазин 1м2 торг. площі 60 60 60 60 70 70 70 100 100 150 150 150 200 

Продовольчий магазин 1м2 торг. площі 30 30 30 40 40 50 50 60 100 100 120 120 150 

Ринок 1м2 торг. площі 60 60 150 150 200 300 400 500 1000 1500 2000 3000 400 

Пляж 1м2 площі 300 300 300 500 500 500 500 1000 1000 1000 1500 1500 200 

Вокзал 1м2 площі - - - 200 200 250 250 400 450 500 600 800 100 
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Практична робота №6 

 

Тема: Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферу в 

результаті згорання на полігонах твердих побутових відходів та 

розміру позову, що пред’являється за забруднення атмосферного 

повітря 

Мета роботи: Засвоїти методику розрахунку викидів і суми позовів 

в результаті згорання на полігонах твердих побутових 

відходів 

 

Теоретичні відомості  

Виконання міжнародних зобов'язань по скороченню викидів, 

прийняття управлінських рішень щодо нормування, контролю, 

планування, ведення державного обліку потребують достовірної 

інформації про викиди забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря. В країнах ЄС, починаючи із 1996 р., введене в дію 

Керівництво по інвентаризації атмосферних викидів (CORINAIR), в 

якому надані питомі викиди (фактори емісії) для окремих 

виробництв та технологічних процесів. 

Згорання твердих побутових відходів (ТПВ) розглядається як 

аварійний викид забруднюючих речовин в атмосферу, внаслідок 

чого застосовується десятикратний тариф до нормативів плати за 

допустимі викиди забруднюючих речовин, встановлений діючим 

порядком застосування нормативів плати за забруднення природного 

середовища на території України. 

Розрахункова насипна маса одного кубічного метра ТПВ 

приймається рівною 0,25 тон на м3. Значення питомих викидів 

забруднюючих речовин, що поступають в атмосферу в результаті 

згорання однієї тони ТПВ,  і нормативи плати приведені в таблиці 

6.1. Дані про масу або об'єм згорілих ТПВ приймаються по довідці 

керівництва полігону. Маса згорілих ТПВ визначається як добуток 

об'єму і розрахункової насипної маси ТПВ (0,25 тон на м3). Для 

уточнення рекомендується об'єм згорілих ТПВ визначати як різницю 

між тими, що поступили на звалище (полігон) і залишилися після 

згорання ТПВ. Кількість тих, що поступили на полігон ТПВ береться 

по обліковій документації, а об'єм ТПВ, що залишилися (не 

згорілих), визначається з допомогою обмірів, приймаючи за наявні 

розміри проектні відмітки. 
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Таблиця 6.1 

Питомі викиди забруднюючих речовин і нормативи плати 

Речовина Питомий викид  

(тон речовини на 

тону ТПВ) 

Норматив сплати за 

аварійний викид 

(грн. за тону) 

Тверді частки 0,00125 1100,5 

Сірчистий ангідрид 0,003 3300,0 

Оксиди азоту 0,005 4102,5 

Оксид вуглецю 0,025 54,5 

Сажа 0,000625 3300,0 

 

Кількість шкідливих речовин, що утворилися, визначається 

як добуток маси згорілих ТПВ на величину питомого викиду, який 

вказано в таблиці, а розмір плати за викид цієї речовини - множенням 

отриманої маси на величину відповідного нормативу плати за 

аварійний викид. Сума позову за забруднення атмосферного повітря 

в результаті згорання ТПВ визначається підсумовуванням платежів 

за викиди вказаних в таблиці речовин. При визначенні величини 

позову слід враховувати коефіцієнти чисельності жителів населеного 

пункту і народногосподарського значення населеного пункту 

(додаток 2). 

Слід мати на увазі, що підприємства, установи, організації, 

посадовці, винні в займанні звалищ, розглядаються як порушники 

екологічних вимог по знешкодженню, переробці, утилізації, 

складуванню і захороненню виробничих і побутових відходів, 

підлягають штрафам, що накладаються в адміністративному 

порядку.   

Сума штрафу визначається згідно з “Порядком встановлення  

нормативів збору за забруднення навколишнього природного 

середовища і стягнення цього збору” затвердженого КМУ від 1 

березня 1999 р. № 303. 

Завдання 

1. Згідно індивідуальних вихідних даних (табл. 6.2) провести 

розрахунок позову за забруднення атмосфери в результаті згорання 

ТПВ на полігоні. 
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Таблиця 6.2 

Вихідні дані для розрахунку розміру позову за викиди шкідливих 

речовин в атмосферу в результаті згорання на полігонах ТПВ 
Характеристики, 

позначення 

Значення за варіантами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Народно-

господарське 

значення 

населеного 

пункту 

1 2 3 3 2 1 2 2 1 

Чисельність 

населення, тис. 

чол 

600 650 700  750 800 850 900 950 1000 

Розташування 

полігону* 

у 

місті 

поза 

містом 

у 

місті 

поза 

містом 

у 

місті 

поза 

містом 

у 

місті 

поза 

містом 

у 

місті 

Об'єм згорілих 

ТПВ, м3 
1000 1500 2000 2500 1500 2000 1000 1500 2000 

*Примітка: У разі розташування полігону в межах міста – коефіцієнт, який 

встановлюється залежно від чисельності мешканців населеного пункту збільшується 
на 20 відсотків.  

2. Розрахунок провести з урахуванням наступних 

рекомендацій: 

‒ маса згорілих ТПВ визначається як добуток об'єму і 

насипної маси ТПВ; 

‒ кількість викинутих в атмосферу шкідливих речовин  

визначається як добуток маси згорілих ТПВ і величин питомих 

викидів; 

‒ розмір плати за викид речовини визначається як добуток  

маси речовини на норматив плати за аварійний викид; 

‒ сплата за забруднення атмосферного повітря визначається 

сумуванням плат за викиди цих речовин;  

‒ остаточна сума позову розраховується з урахуванням 

коефіцієнта екологічної ситуації і екологічної значущості, залежно 

від облаштування місця розміщення відходів. 

3. Сформувати загальний висновок до практичної роботи за 

результатами розрахунків. 
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Практична робота №7 

Тема: Оцінка якості поверхневих вод за гідрохімічним індексом 

забруднення води 

Мета роботи: Засвоїти методику проведення оцінки якості 

поверхневих вод за гідрохімічним індексом 

забруднення води. 

Теоретичні відомості 

При оцінюванні якості поверхневих вод, незмінними та 

найбільш розповсюдженими є підходи, що базуються на зіставленні 

результатів хімічного складу води з відповідними нормативними 

показниками. Це зумовлено тим, що подібні оцінки забруднення 

поверхневих вод, дають можливість мати уявлення про характер та 

ступінь забрудненості водних об’єктів різноманітними хімічними 

речовинами. Крім того, результати проведення оцінок дозволяють 

визначити придатність водного об’єкту для того чи іншого типу 

водокористування. 

Розрахунок гідрохімічного індексу забруднення води (ІЗВ) 

здійснюється на підставі ГДК, значення яких змінюються залежно 

від типу водокористування. 

ІЗВ розраховують по 6-7 показникам, які мають найбільше 

значення фактичних концентрацій речовин у досліджуваній воді, 

незалежно від того, перевищують вони ГДК чи ні: 

ІЗВ =
1

𝑛
∑

𝐶𝑖

ГДК𝑖

𝑛
𝑖=1                             (7.1) 

де Сі - концентрація компонента; п - число показників, які 

використовуються для розрахунку індексу (п = 6-7); ГДКі –норматив 

для відповідного типу водного об’єкту (додаток 4). 

При розрахунку ІЗВ для всієї кількості нормованих 

компонентів, включаючи водневий показник рН та біологічне 

споживання кисню отримані співвідношення Сі/ГДКі сортують та 

застосовуються ряд наступних умов: 

- для біохічного споживання кисню БСК5 (ГДК - не більше 

3 мгО2/дм3 для водойм господарсько-питного водопостачання і не 

більше 6 мгО2/дм3 для водойм господарсько-побутового і 

культурного водокористування) встановлюються спеціальні 

значення нормативів, які залежать від самого значення БСК5 (табл. 

7.1). 
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Таблиця 7.1 

Значення ГДК в залежності від показника БСК5 
Показник БСК5 (мгО2/дм3) Значення нормативу (ГДК) 

Менше 3 3 

Від 3 до 15 2 

Більше 15 1 
 

- концентрація розчиненого кисню нормується 

протилежно: його вміст в пробі не повинен бути нижче 4 мг/дм3, тому 

для кожного діапазону концентрацій компоненту встановлюється 

спеціальне значення доданків 𝐶𝑖 ГДК𝑖⁄  (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2 

Значення відношення 𝐶𝑖 ГДК𝑖⁄  в залежності від концентрації 

розчиненого у воді кисню 
Концентрація (мгО2/л) Значення доданків Сі/ГДКі 

Більше або рівне 6 6 

Менше 6 до 5 12 

Менше 5 до 4 20 

Менше 4 до 3 30 

Менше 3 до 2 40 

Менше 2 до 1 50 

Менше 1 60 
 

- для водневого показника (рН) дійсні нормативи для води 

водойм різного значення регламентують діапазон допустимих 

значень в інтервалі від 6,5 до 8,5, тому для кожного зверх 

нормативного значення рН, яке виходить за границі цього діапазону, 

встановлюються спеціальні значення доданків  𝐶𝑖 ГДК𝑖⁄  (табл. 7.3). 
 

Таблиця 7.3 

Значення відношення 𝐶𝑖 ГДК𝑖⁄  в залежності від значення рН 

Значення рН нижче 

діапазону норми (< 6.5) 

Значення рН вище 

діапазону норми (> 8.5) 

Значення 

доданків 

𝐶𝑖 ГДК𝑖⁄  

Менше  6.5 до 6 Більше  8.5 до 9 2 

Менше 3 до 5 Більше 9 до 9.5 5 

Менше 5 Більше 9.5 20 
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Залежно від величини ІЗВ, ділянки водного об’єкту поділяють на 

класи (табл. 7.4).  

Таблиця 7.4 

Класи якості води, відповідно до значення ІЗВ 
Якість води Значення ІЗВ Класи якості води 

Дуже чиста до 0,2 I 

Чиста 0,2–1,0 II 

Помірно забруднена 1,0–2,0 III 

Забруднена 2,0–4,0 IV 

Брудна 4,0–6,0 V 

Дуже брудна 6,0–10,0 VI 

Надзвичайно брудна >10,0 VII 
 

ІЗВ можуть порівнюватись для водних об’єктів однієї 

біогеохімічної провінції, схожого типу, для одного і того ж водотоку 

(за течією, по часу тощо), а також з урахуванням фактичної водності  

років спостережень. 

Завдання 

1. За вихідними даними, згідно індивідуального варіанту 

(табл. 7.5, табл. 7.6), провести екологічну оцінку якості поверхневих 

вод умовного водного об’єкту за методикою розрахунку ІЗВ. 

2. Результати представити в табличній формі (додаток 3). 

3. Зробити висновок про загальний екологічний стан 

умовного водного об’єкту. 
 

Практична робота №8 

Тема: Оцінка екологічної стійкості ландшафту в басейні річки 

Мета роботи: Оволодіти методикою проведення оцінки 

ландшафтно-екологічної стійкості басейну 

річки та надання рекомендацій з її подальшої 

оптимізації. 

Теоретичні відомості 

З розвитком та розбудовою населених пунктів і збільшенням 

господарського навантаження, природні ландшафти порушуються і 

трансформуються в техногенні, подальша структура яких залежить 

від характеру використання території. 
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Таблиця 7.5 

Вихідні дані для розрахунку ІЗВ умовного водного об’єкту (створ №1 – до скиду стічних вод)* 

Показники Фактичні концентрації речовин за варіантами 

назва од. вим. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Завислі речовини мг/дм3 10 11 12 13 14 15 10 9 3 

Розчинений кисень мгО2/дм3 4 6 8 7 5 6 8 9 8 

Водневий показник од. рН 7,5 7,3 7,8 7,7 7,3 6,3 8,4 8,1 7,4 

БСК5 мгО2/дм3 5,0 6,0 7,0 3,0 4,0 5,0 6,0 5,0 3,0 

Сума іонів мг/дм3 950 1100 1320 1500 1438 1200 1000 780 450 

Хлорид-іони  г/дм3 400 500 350 300 400 250 120 250 100 

Сульфат-іони г/дм3 400 230 450 550 600 240 450 360 280 

Азот амонійний мгN/дм3 1,0 1,5 2,0 2,3 2,5 1,5 2,0 2,7 0,5 

Азот нітратний мгN/дм3 8,4 7,5 3,2 8,4 7,2 8,0 5,7 7,5 5,4 

Азот нітритний  мгN/дм3 0,1 0,12 0,13 0,15 0,16 0,08 0,19 0,15 0,07 

Фосфат-іони мгР/дм3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,05 0,08 0,1 0,12 0,01 

Мідь мг/дм3 0,001 0,0006 0,0008 0,003 0,001 0,005 0,0007 0,002 0,0003 

Цинк мг/дм3 0,002 0,003 0,001 0,001 0,0006 0,0007 0,001 0,002 0,0007 

Залізо загальне  мг/дм3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 0,5 0,3 0,4 0,08 

Нафтопродукти  мг/дм3 0,1 0,08 0,2 0,15 0,3 0,31 0,45 0,07 0,02 

СПАР мг/дм3 0,22 0,34 0,51 0,6 0,36 0,8 0,3 0,5 0,2 

Феноли мг/дм3 0,002 0,002 0,003 0,001 0,001 0,0007 0,0004 0,0017 0,0004 
*Примітка: Непарні номери варіантів виконують розрахунок за нормативами рибогосподарської категорії 

водокористування; парні – господарсько-питної категорії водокористування. 
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Таблиця 7.6 

Вихідні дані для розрахунку ІЗВ умовного водного об’єкту (створ №2 – після скиду стічних вод)* 

Показники Фактичні концентрації речовин за варіантами 

назва од. вим. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Завислі речовини мг/дм3 13,7 15,95 20,4 16,51 19,18 20,55 13,7 12,96 4,56 

Розчинений кисень мгО2/дм3 5,48 8,7 13,6 8,89 7,5 8,22 10,96 12,96 12,16 

Водневий показник од. рН 10,275 10,585 13,26 9,779 10,95 8,631 11,508 11,664 11,248 

БСК5 мгО2/дм3 6,85 8,7 11,9 3,81 6 7,5 8,22 7,2 4,56 

Сума іонів мг/дм3 1301,5 1595 2244 1905 2157 1800 1370 1123,2 684 

Хлорид-іони  г/дм3 548 725 595 381 600 375 153,6 360 152 

Сульфат-іони г/дм3 548 333,5 765 698,5 900 360 576 518,4 425,6 

Азот амонійний мгN/дм3 1,37 2,175 3,4 2,921 3,75 2,25 2,56 3,888 0,76 

Азот нітратний мгN/дм3 11,508 10,875 4,384 10,668 10,8 12 7,296 10,8 8,208 

Азот нітритний  мгN/дм3 0,137 0,174 0,1781 0,1905 0,24 0,12 0,2432 0,2415 0,1064 

Фосфат-іони мгР/дм3 0,548 0,274 0,548 0,381 0,075 0,12 0,128 0,1932 0,0152 

Мідь мг/дм3 0,0014 0,0008 0,0011 0,0038 0,0014 0,0075 0,0009 0,0032 0,0005 

Цинк мг/дм3 0,0028 0,0042 0,0014 0,0013 0,0008 0,0011 0,0013 0,0032 0,0011 

Залізо загальне  мг/дм3 0,548 0,685 0,959 1,016 1,507 0,75 0,384 0,644 0,1216 

Нафтопродукти  мг/дм3 0,137 0,1096 0,274 0,1905 0,411 0,465 0,6165 0,0959 0,0304 

СПАР мг/дм3 0,3014 0,4658 0,6987 0,762 0,4932 1,096 0,411 0,685 0,304 

Феноли мг/дм3 0,0027 0,0027 0,0041 0,0013 0,0014 0,001 0,0005 0,0023 0,0007 
*Примітка: Непарні номери варіантів виконують розрахунок за нормативами рибогосподарської категорії 

водокористування; парні – господарсько-питної категорії водокористування. 
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Ландшафти, на яких відсутні аграрна і техногенна діяльність, 

представлені такими категоріями земель, як ліси, пасовища, 

сінокоси, землі під багаторічними насадженнями, а також 

територіями, зайнятими національними парками, заповідниками, 

заказниками та пам'ятками природи, які мають незначну 

порушеність і відносяться до стабільних елементів ландшафту. 

Землі, які зазнали змін, або руйнуються, з низькою екологічною 

саморегуляцією, такі як рілля, забудовані землі, вулично-дорожня 

мережа, садівничі ділянки та меліоровані землі, відносяться до 

нестабільних угідь. Такі елементи ландшафту викликають 

екологічну та господарську напруженість, негативно впливають на 

ландшафтно-екологічну стійкість. 

Для оцінки їх впливу, використовується метод визначення 

коефіцієнта екологічної стабілізації ландшафту (КЕСЛ), який 

базується на зіставленні площ, які зайняті різними елементами 

ландшафту з врахуванням їх позитивного чи негативного впливу на 

навколишнє середовище, за двома показниками: КЕСЛ1 та КЕСЛ2. 

Коефіцієнт екологічної стабілізації ландшафту (КЕСЛ1) 

(спосіб I): 

КЕСЛ1 =
∑ 𝐹ст

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐹нст
𝑚
𝑗=1

                                        (8.1) 

 

де Fст – площі під сільськогосподарськими культурами і 

рослинними угрупованнями, які позитивно впливають на ландшафт 

(ліси, зелені насадження, природні луки, заповідники, заказники та 

орні землі, які використовуються для вирощування багаторічних 

трав – люцерни, конюшини, трав'яних сумішей тощо), га; Fнст – 

площі, які зайняті нестабільними елементами ландшафту (щорічно 

оброблювана рілля, землі з нестійким трав'яним покривом, площі під 

забудовою і дорожньою мережею, заростаючі й замулені водойми, 

місце видобутку корисних копалин та інші землі, які зазнали 

антропогенного впливу, га.  

За допомогою розрахованих значень стійкості КЕСЛ1 з 

екологічної точки зору ландшафт (територіальну цілісність) 

характеризують таким чином: 

‒ нестабільний, з чітко вираженою нестабільністю – КЕСЛ1 ≤ 0,51; 

‒ нестабільний –КЕСЛ1 = 0,51-1,0; 

‒ умовно стабільний – КЕСЛ1 = 1,0-3,0; 
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‒ стабільний – КЕСЛ1 = 3,01-4,5; 

‒ стабільний, з чітко вираженою стабільністю – КЕСЛ1 ≥ 4,5. 

Коефіцієнт екологічної стабілізації біотехнічних елементів і 

всього ландшафту (КЕСЛ2) (спосіб II): 
 

КЕСЛ2 = ∑
𝑓∙𝐾ез∙Кг

𝐹т 

𝑛
𝑖=1                                   (8.2) 

 

де f – площа біотехнічного елементу; КЕЗ – коефіцієнт, що 

характеризує екологічне значення окремих біотехнічних елементів 

(табл. 8.1); КГ – коефіцієнт геолого-морфологічної стійкості рельєфу 

(приймається рівним 1,0 для стабільного та 0,7 – для нестабільного 

рельєфу); FT – площа всієї території. 

За допомогою отриманого таким чином значення КЕСЛ2 

можна оцінити стійкість досліджуваного ландшафту за такою 

класифікацією: 

‒ нестабільний – КЕСЛ2 ≤ 0,33; 

‒ мало стабільний – КЕСЛ2 = 0,34-0,5; 

‒ середньо стабільний КЕСЛ2 = 0,51-0,66;  

‒ стабільний – КЕСЛ2 ≥ 0,66. 

Таблиця 8.1 

Екологічне значення окремих біотехнічних елементів 
Біотехнічні елементи КЕЗ 

Площа забкдови і відчуження під шляхову мережу 0,01 

Рілля 0,14 

Виноградники 0,29 

Фруктові сади 0,43 

Смерекові ліси 0,38 

Городи 0,50 

Луки 0,62 

Букові та ялицеві ліси 0,63 

Пасовища 0,68 

Водойми і водотоки 0,79 

Листяні ліси, природні ялинники, карликові сосни 1,00 

 

Завдання 

1. За вихідними даними, згідно індивідуального варіанту 

(табл. 8.2), побудувати діаграму розподілу площ (%) стабільних та 

нестабільних елементів ландшафту в басейні річки (рис. 8.1). 
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Таблиця 8.2 

Вихідні дані для розрахунку КЕСЛ за площами елементів 

ландшафту в басейні річки, га 
Елементи 

ландшафту 

Номер варіанту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ліси 3810 4648 5117 3254 3582 5629 4503 4191 2667 

Зелені 

насадження 
21 25 28 18 19 31 24 23 14 

Прибережні 

рослинність 
6 8 9 5 6 9 8 7 4 

Чагарники 12 14 16 10 11 17 14 13 8 

Виноградники 63 77 85 54 60 94 75 70 44 

Сади, городи 203 247 272 173 190 299 239 223 142 

Луки 265 323 356 226 249 392 313 292 186 

Пасовища 23 28 30 19 21 33 27 25 16 

Рілля 5055 6167 6789 4317 4752 7468 5974 5560 3539 

Водотоки 41 50 55 35 39 61 49 45 29 

Площа 

забудови 
412 503 554 352 388 609 487 454 289 

Землі с/г 

призначення 
5578 6805 7491 4764 5244 8240 6592 6135 3905 

Землі не с/г 

призначення 
701 855 941 598 659 1035 828 771 490 

 

 
Рис. 8.1. Приклад побудови колової діаграми розподілу площ 

елементів басейну річки, % 
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2. Розрахувати значення КЕСЛ1 та КЕСЛ2 та надати якісну 

оцінку стабільності ландшафту басейну річки. 

3. Моделюючи зміну площ елементів ландшафту 

запропонувати рішення з оптимізації його стійкості. 

4. Зробити загальний висновок до практичної роботи з 

порівнянням наявних та прогнозованих площ у структурі ландшафту 

басейну річки. 
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Додаток 1 

 
1900-2000 рр. Суспільство розвивається звичним шляхом, без 

серйозних політичних змін доти, поки це можливо. Тут простежуються 

обриси добре нам відомої історії 20 століття. Виробництво продовольства, 

промислової продукції та соціальних послуг зростає у відповідь на явні 

запити, за умови, що вкладається капітал. Ніякі екстраординарні зусилля до 

того, щоб зменшити викиди забруднень, зберегти ресурси або захистити 

ґрунти від деградації не розпочинаються, якщо тільки це не веде до 

негайного отримання прибутку. Світ намагається провести все населення 

планети через демографічний перехід і досягти процвітання за рахунок 

індустріалізації економіки. Розвиваються охорона здоров'я та програми 

контролю народжуваності. У сільському господарстві використовується все 

більше промислової продукції, тому врожайність зростає. Промисловий 

сектор безперервно розвивається, виробництво промислової продукції 

зростає, відповідно збільшуються обсяги викидів забруднень. Потрібно все 

більше невідновних ресурсів. Світ до 2000 р. виглядає таким, що успішно 

розвивається, проте відзначений тривожний сигнал - зростає рівень 

забруднення. В цілому система продовжує демонструвати зростання і немає 

майже ніяких тривожних вказівок на те, що попереду її чекають грандіозні 

потрясіння». 

2000-2100 рр. Досить швидко в перші кілька десятиліть 21 століття 

економічне зростання зупиниться і почнеться спад. Різке припинення 

приросту, що мало місце так довго, буде викликано швидко зростаючими 

цінами на невідновні ресурси. Такий стан відіб'ється на різних секторах 

економіки. Споживання ресурсів виросте через збільшення чисельності 

населення і промислового капіталу, при цьому залишкові запаси ресурсів 

будуть постійно зменшуватися. У міру того, як добувати невідновні ресурси 

буде все важче, на це з інших секторів економіки буде відволікатися все 

більше капіталу. Для сільського господарства і промисловості залишиться 

менше промислової продукції, що призведе до спаду в аграрному секторі і 

в сфері послуг. Продуктивність землі постраждає від надмірного 

використання (навіть у період до 2000 р.). Виробництво продовольства 

підтримувалося на високому рівні тільки за рахунок того, що деградація 

земель компенсувалася широким використанням хімічних добрив, 

пестицидів, зрошувального обладнання, а все це дає промисловість. 

Чисельність населення продовжить збільшуватися в силу демографічної 

інерції. До 2030 року чисельність населення досягне максимуму і починає 

знижуватися оскільки, внаслідок нестачі продовольства і послуг охорони 

здоров'я збільшиться смертність.  
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Додаток 2 
Таблиця 1 

Нормативи збору, що стягується за викиди основних забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення 

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, грн/т 

Азоту оксиди 80 

Аміак 15 

Ангідрид сірчистий 80 

Ацетон 30 

Бутилацетат 18 

Ванадію п’ятиокис 300 

Водень хлористий 3 

Вуглеводні 4,5 

Вуглецю оксид 3 

Газоподібні фтористі сполуки 198 

Кадмій та його сполуки 633 

Марганець та його сполуки 633 

Нікель та його сполуки 3225 

Озон 80 

Ртуть та її сполуки 3390 

Свинець та його сполуки 257 

Сірководень 167 

Тверді речовини 3 

Фенол 363 

Формальдегід 198 

Хром та його сполуки 2147 

 

Таблиця 2 

Нормативи збору, що стягуються за скиди основних забруднюючих 

речовин у водні об’єкти, у тому числі в морські води 

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, грн/т 

Азот амонійний 52,5 

Органічні речовини (за показником БСК5) 21 

Завислі речовини 1,5 

Нафтопродукти 309 

Нітрати 4,5 

Нітрити 258 

Сульфати 1,5 

Фосфати 42 

Хлориди 1,5 



45 

 

продовження додатка 2 

Таблиця 3 

Нормативи збору, що стягується за розміщення відходів 

Клас небезпеки 

відходів 

Ступінь небезпеки відходів Норматив 

збору, грн/т 

I Надзвичайно небезпечні 82,5 

II Високонебезпечні 3 

III Помірно небезпечні 0,75 

IV Малонебезпечні 0,3 

 

Таблиця 4 

Нормативи збору, що стягується за викиди забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу небезпеки 

Клас небезпеки Норматив збору, грн/т 

I 572 

II 131 

III 19,5 

IV 4,5 

 

Таблиця 5 

Нормативи збору, що стягується за викиди забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення залежно від установлених 

орієнтовно безпечних рівнів впливу 

Орієнтовно безпечні рівні впливу сполук Норматив збору, грн/т 

Менше 0,0001 24078 

0,0001-0,001 (включно) 2063 

0,001-0,01 (включно) 285 

0,01-0,1 (включно) 80 

0,1 – більше 10 3 

 

Таблиця 6 

Нормативи збору, що стягується за скиди забруднюючих речовин у водні 

об’єкти залежно від концентрації забруднюючих речовин 

Концентрація забруднюючих речовин, ГДКр/г 

(мг/дм3) 

Норматив збору, 

грн/т 

До 0,001 4128 

0,001-0,09 (включно) 2993 

0,1-1,0 (включно) 516 

1-10 (включно) 52,5 

вище 10 10,5 
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продовження додатка 2 

Коригуючі коефіцієнти 

1. Коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності мешканців 

населеного пункту 

Чисельність населення Коефіцієнт 

До 100 1 

100,1-250 1,2 

250,1-500 1,35 

500,1-1000 1,55 

Понад 1000 1,8 

 

2. Коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського 

значення населеного пункту 

Населений пункт Коефіцієнт 

1. Організаційно-господарські та культурно-побутові 

центри місцевого значення з переважанням аграрно-

промислових функцій (райцентри, міста районного 

значення, селища та селища міського типу) 

1 

2. Багатофункціональні центри, центри з переважанням 

промислових і транспортних функцій (обласні центри, 

міста державного значення) 

1,25 

3. Населені пункти, віднесені до курортних 1,65 

 

3. Коефіцієнт, що встановлюється залежно від місця розміщення відходів 

у навколишньому природному середовищі 

Населений пункт Коефіцієнт 

В адміністративних межах населених пунктів або на 

відстані менше 3 км від них 
3 

За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від 

їх меж) 
1 

 

4. Коефіцієнт, який встановлюється залежно від облаштування місця 

розміщення відходів 

Населений пункт Коефіцієнт 

Спеціально створені місця складування (полігони), що 

забезпечують захист атмосферного повітря та водних 

об’єктів 

3 

Звалища, які не забезпечують належного захисту від 

негативного впливу на забруднення атмосферного повітря 

та водні об’єкти 

1 
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продовження додатка 2 

 

5. Регіональні басейнові коефіцієнти 

Басейни морів і річок Коефіцієнт 

Азовське море 2 

Чорне море 2 

Дунай 2,23 

Тиса 3 

Прут 3 

Дністер 2,8 

Дніпро 2,5 

Прип’ять 1,8 

Західний Буг 2,5 

Десна 2,5 

Південний Буг 2,2 

 

Нормативи збору, який стягується за викиди в атмосферу забруднюючих 

речовин пересувними джерелами забруднення 

 

1. Нормативи збору, який стягується за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу автомобільним транспортом 

Вид пального Норматив збору, грн/т 

Дизельне 4,5 

Бензин етилований  6 

Бензин неетилований 4,5 

Зріджений нафтовий газ 6 

Стиснений природний газ 3 

 

2. Нормативи збору, який стягується за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу морськими і річковими суднами 

Вид пального Норматив збору, грн/т 

Дизельне 6 

Бензин  9 

Мзут 4,5 

 

3. Нормативи збору, який стягується за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу залізничним транспортом 

Вид пального Норматив збору, грн/т 

Дизельне 4,5 
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Додаток 3 

 
Таблиця 1 

Розрахунок ІЗВ у створах водного об’єкту 

Гідрохімічні 

показники 

ГДК 

(ГДКі) 

Вміст у воді 

контрольного 

створу (Сі) 
𝐶𝑖 ГДК𝑖⁄  

Створ №1 

Завислі речовини    

Розчинений кисень    

Водневий показник    

БСК5    

Сума іонів    

Хлорид-іони     

………… і т.д.    

Створ №2 

Завислі речовини    

Розчинений кисень    

Водневий показник    

БСК5    

Сума іонів    

Хлорид-іони     

………… і т.д.    

 

Таблиця 2 

Визначення класу якості води в створах водного об’єкту 

Створ Значення ІЗВ 
Назва класу якості 

води 

Клас якості 

води 

1    

2    
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Додаток 4 
 

Гранично допустимі концентрації (ГДК) гідрохімічних показників 

 

№ 

 

 

 

 

 

Гідрохімічний показник 

 

 

Тип ГДК 

 
Для водойм 

рибо-

господарського 

призначення 

(ГДКр/г) 

Для водойм 

господарсько-

питного 

використання 

(ГДКг/п) 

1 

 

Завислі речовини, мг/дм3 

 

<0,75 

 

<15 

 2 

 

Розчинений кисень, 

мгО2/дм3 

 

>6,0 

 

>4.0 

 3 

 

Водневий показник, од. рН 

 

6,5-8,5 

 

6,5-8,5 

 4 

 

БСК5, мгО2/дм3 

 

не нормується 

 

3,00 

 5 

 

ХСК, мгО2/дм3 

 

не нормується 

 

15.0 

 6 

 

Сума іонів, мг/дм3 

 

не нормується 

 

1000 

 7 

 

Хлорид- іони, г/дм3 

 

300 

 

350 

 8 

 

Сульфат- іони, г/дм3 

 

100 

 

500 

 9 

 

Іони магнію, мг/дм3 

 

40 

 

50 

 10 

 

Іони кальцію, мг/дм3 

 

180 

 

не нормується 

 11 

 

Іони натрію, мг/дм3 

 

120 

 

200  

 12 

 

Азот амонійний, мг/дм3 

 

0,5 

 

 2 

 13 

 

Азот нітратний, мг/дм3 

 

9,1 

 

10 

 14 

 

Азот нітритний, мг/дм3 

 

0,08 

 

не нормується 

 15 

 

Фосфат- іони, мгР/дм3 

 

0,01 

 

3,5 

 16 

 

Мідь, мг/дм3 

 

0,001 

 

1 

 17 

 

Цинк, мг/дм3 

 

0,01 

 

1 

 18 Хром загальний, г/дм3 0,001 0,1 

19 Свинець, мг/дм3 0,1 0,03 

20 Нікель, мг/дм3 0,01 0,1 

21 Кадмій, мг/дм3 0,005 0,0001 

22 Залізо загальне, мг/дм3 0,1 0,5 

23 Нафтопродукти, мг/дм3 0,05 0,3 

24 СПАР, мг/дм3 0,2 0,5 

25 Феноли, мг/дм3 0,001 0,001 

 


