
ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 

 

1. Оцінка рівня можливих негативних впливів будь-якої діяльності людини на 

навколишнє середовище і природні ресурси: 

 

2. Державну екологічну експертизу об’єктів загальнодержавного значення 

здійснює: 

 

3. Дослідження спеціалістом будь-яких питань, вирішення яких потребує 

спеціальних знань в галузі науки і техніки: 

 

4. Цілісна наукова дисципліна, яка вивчає науково-правові засади екологічної 

експертизи: 

 

5. Мета екологічної експертизи: 

 

6. Коли виникли експертизи, спрямовані на дослідження процесів взаємодії 

природи і суспільства у відповідь на потреби практики: 

 

7. Вперше екологічна експертиза була введена в ранг закону в 1965 р в : 

 

8. Громадська екологічна експертиза проводиться: 

 

9. Скільки часу не повинен перевищувати термін проведення державної 

екологічної експертизи: 

 

10. Принцип екологічної експертизи, який стверджує, що ніхто не має права 

втручатися в роботу експертів: 

 

11. Принцип екологічної експертизи, який стверджує, що кожен громадянин має 

право на безпечне і сприятливе для життя довкілля: 

 

12. За часом дії проекту на навколишнє середовище вплив може бути: 

 

13. За способом дії проекту на навколишнє середовище вплив буває: 

 

14. За походженням проекту на навколишнє середовище вплив буває: 

 

15. За можливістю акумулювання проекту на навколишнє середовище вплив 

буває: 

 

16. Здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим для видів 

діяльності та об’єктів, які: 

 

17. Скільки основних напрямків виділяють в екологічній експертизі: 

 



18. Якого виду експертиз, залежно від рівня організації, не існує: 

 

19. Вид експертиз, який проводиться за умови, якщо в первинній експертизі 

вказані недоліки, що потребують доопрацювань: 

 

20. Якого типу експертиз, за масштабом дії, не існує: 

 

21. Контрольні, оціночні, діагностичні, прогнозні та конфліктні експертизи 

належать до експертиз: 

 

22. Найпоширеніший вид монофункціональних експертиз: 

 

23. Вид експертиз, який дозволяє чіткіше уявити основні цілі, завдання і 

наслідки реалізації проекту при оптимізації використання природних 

ресурсів та мінімізації негативного впливу на довкілля: 

 

24. Вид експертиз, який застосовують для виявлення природних географічних 

причин, що ускладнюють функціонування природно-господарських 

територіальних систем: 

 

25. Форма екологічної експертизи, яка організовується і проводиться еколого-

експертними підрозділами, спеціалізованими установами і організаціями або 

комісіями Міністерства енергетики та захисту довкілля: 

 

26. Вид державної екологічної експертизи, який здійснюють спеціально створені 

комісії, в які входять представники різних міністерств і відомств, вчені, 

зацікавлені особи: 

 

27. Вид експертизи, який здійснюють експертні підрозділи профільних 

міністерств і відомств: 

 

28. Форма екологічної експертизи, яка здійснюється за ініціативи громадських 

організацій, фондів, окремих громадян: 

 

29. Вид експертизи, що може здійснюватись на договірній основі з залученням 

спеціалістів еколого-експертних підрозділів, вчених, окремих громадян: 

 

30. Фінансування екологічної експертизи здійснює: 

 

31. Фінансування громадської екологічної експертизи здійснюється за рахунок: 

 

32. Етап експертизи, на якому проводиться перевірка наявності та повноти 

необхідних матеріалів і реквізитів на об’єкти екологічної експертизи та 

створення еколого-експертних комісій: 

 



33. Етапі експертизи, на якому проводиться науково-дослідна робота, що 

включає підготовку оцінки впливу на навколишнє природне середовище: 

 

34. Етап екологічної експертизи, коли проводиться узагальнення окремих 

експертних досліджень одержаної інформації та наслідків діяльності об’єктів 

експертизи, підготовка попередніх та остаточних висновків: 

 

35. Етапі експертизи, коли проводиться контроль виконання рекомендацій 

екологічної експертизи, зроблених у висновках: 

 

36. Граничний термін проведення державної екологічної експертизи для 

спеціалістів еколого-еспертних підрозділів, установ чи організацій спеціально 

уповноваженного центрального органу виконавчої влади з питань екології та 

природних ресурсів, складає: 

 

37. Граничний термін проведення державної екологічної експертизи для 

спеціально створених міжгалузевих еколого-експертних комісій, складає: 

 

38. Граничний термін проведення екологічної експертизи у виняткових 

випадках, залежно від складності проблеми: 

 

39. За умов доопрацювання матеріалів, відповідно до висновків попередньої 

екологічної експертизи, термін проведення можна додатково продовжити на: 

 

40. Початком державної екологічної експертизи прийнято вважати день, коли: 

 

41. Частина матеріалів екологічної експертизи, яка містить оцінку екологічної 

допустимості і можливості прийняття рішень щодо об’єкту екологічної 

експертизи: 

 

42. Частина висновків екологічної експертизи, в якій містяться дані про орган, 

що проводив екологічну експертизу, склад експертів, час проведення, 

кількісні і якісні показники об’єкта експертизи, відомості про замовників і 

виконавців: 

 

43. Частина висновків експертизи, де подається коротка характеристика видів 

запланованої чи здійснюваної діяльності, її впливу на стан довкілля, здоров’я 

людей, ступеня ризику і нейтралізації негативного впливу: 

 

44. Частина висновків екологічної експертизи, де міститься узагальнена оцінка 

об’єкта екологічної експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдосконалення 

обґрунтування його екологічного впливу, рішення щодо схвалення, або 

повернення на доопрацювання: 

 

45. Позитивний висновок державної екологічної експертизи дійсний впродовж: 

 



46. Негативний висновок екологічної експертизи діє впродовж: 

 

47. Рішення, про визнання висновків державної експертизи недійсними приймає: 

 

48. Комплексна оцінка і прогноз змін стану навколишнього природного 

соціального і техногенного середовища: 

 

49. Об’єкт ОВНС: 

 

50. Суб’єкт ОВНС: 

 

51.  До об’єктів екологічної експертизи НЕ належать: 

 

52. Суб’єктом екологічної експертизи є: 

 

53. Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають характер: 

 

54. Визначення основних принципів і порядку здійснення державної, громадської 

та інших екологічних експертиз, це компетенція: 

 

55. Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу визначає: 

 

56. Діяльність суб’єктів екологічної експертизи координує: 

 

57. Здійснення державної екологічної експертизи, в тому числі і додаткової, це 

компетенція: 

 

58. Екологічний моніторинг:  

 

59. За призначенням екологічний моніторинг буває: 

 

60. Суб’єкти екологічного моніторингу:  

 

61. Гранично допустимі викиди (ГДВ):  

 

62. Граничнодопустима концентрація речовини (ГДК):  

 

63. До органів управління у сфері охорони довкілля належать:  

 

64. Постійно діюча система спостережень за станом природного середовища: 

 

65. Фоновий моніторинг:  

 

66. Комплексний аналіз устаткування, техніки, технологій, нових матеріалів, 

проектів на будівництво нових чи реконструкцію діючих об’єктів:  

 



67. До об’єктів екологічного права НЕ належать: 

 

68. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища: 

 

69. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища: 

 

70. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України є об’єктами:  

 

71. Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами 

відповідно до: 

 

72. Інформація про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту 

може бути засекречена: 

 

73. Стаття 50 Конституції України гарантує: 

 

74. Правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони 

атмосферного повітря визначені у: 

 

75. Питання забезпечення раціонального використання надр та їх охорони 

регулюються: 

 

76. Питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та 

видалення відходів регулюються: 

 

77. Відносини у сфері екологічної експертизи регулюються: 

 

78. Стаття 16 Конституції України закріплює такі обов’язки держави: 

 

79. Форми(способи) участі громадськості у прийнятті екологічно значимих 

рішень: 

 

80. Державна екологічна експертиза є обов'язковою: 

 

81. Державна екологічна експертиза видів діяльності та об’єктів, що становлять 

підвищену екологічну небезпеку проводиться після оголошення замовником 

через засоби масової інформації: 

 

82. Висновки екологічної експертизи складаються з: 

 

83. Основні завдання екологічної експертизи: 

 

84. Основні принципи екологічної експертизи: 

 

85. Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є: 


