
ТЕМА 14. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 

БІОЛОГІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - 

невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. 

  Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні 

регулюються законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", а 

також розроблюваними відповідно до нього земельним, водним, лісовим 

законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про 

охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним 

законодавством (стаття 2 Закону). 

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є 

(стаття 3 Закону): 

-пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні 

господарської, управлінської та іншої діяльності; 

-гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; 

-запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; 

-екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях 

охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення 

відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій; 

-обов'язковість екологічної експертизи; 

-гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан 

навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного 

світогляду; 

-науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на 

навколишнє природне середовище; 

-компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища; 

-встановлення екологічного податку, збору за спеціальне використання води, збору за 

спеціальне використання лісових ресурсів, плати за користування надрами відповідно до 

Податкового кодексу України.  

Законодавством України встановлюються нормативи використання природних 

ресурсів та інші екологічні нормативи. 

Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у 

навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого 

шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів (стаття 33 Закону). 

Нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у 

навколишньому природному середовищі та рівні шкідливих фізичних та біологічних 

впливів на нього є єдиними для всієї території України. 

Підприємства, установи й організації, діяльність яких пов'язана з шкідливим 

впливом на навколишнє природне середовище, незалежно від часу введення їх у дію 

повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і 

скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів, а також приладами 

контролю за кількістю і складом забруднюючих речовин та за характеристиками 

шкідливих факторів (стаття 51 Закону). 


