
Ресурс Існуюча методика

Атмосферне повітря

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в 
результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря затверджена наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України від 28.04.2020  № 277.

Відходи

Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням 
земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства 
затверджена наказом Міністерством охорони навколишнього природнього  
середовища та ядерної безпеки від 27.10.1997  № 171

Водні ресурси

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі 
внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання 
водних ресурсів затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України від 20.07.2009  № 389

Земельні ресурси

Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного 
зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим 
призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх 
використання затверджена постановою КМУ № 963 від 25 липня 2007р.

Надра
Методика визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі  
внаслідок самовільного користування надрами затверджена наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011  № 303

Лісові ресурси Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для 
обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23.07.2008 № 665

Природно – заповідний 
фонд

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для 
обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про 
природно-заповідний фонд» від від 24 липня 2013 р. № 541

Біоресурси
Постанова КМУ Про затвердження такс для обчислення розміру 
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) 
або знищення цінних видів водних біоресурсів від 21 листопада 2011 р. № 1209 

Акваторії морів. 

Забруднення із плавучих 
засобів

Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, 
заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів 
територіальних і внутрішніх морських вод України затвердженні наказом 
Міндовкілля 16.01.2021  № 16  

Методика обчислення розміру збитків від забруднення нафтою 
затверджена постановою КМУ від 26 квітня 2003 р. N 631 

Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних 
підприємствами, установами, організаціями і громадянами   України, 
іноземними юридичними особами та громадянами внаслідок забруднення із 
суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх 
морських вод України затвердженні постановою КМУ   від 3 липня 1995 р. N 
484

Неконтрольоване горіння 
нафтопродуктів

Методика розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих  
речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення 
надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення 
розмірів завданої шкоди 
Наказ Міндовкілля №175 від 13.04.2022 р.


