ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Надра можуть надаватися у:
Який термін означає „наука про місце і умови життя людини”:
Ким був запропонований термін «екологія»:
До глобальних екологічних проблем не належать:
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які
знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального
шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності:
6. До об’єктів екологічного права не належать:
7. Глобальні екологічні проблеми:
8. Не є методом екологічного права:
9. Об’єкти екологічного права:
10. Предмет екологічного права не складають такі відносини:
11. Предметом екологічного права є:
12. Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами
відповідно до:
13. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України є:
14. Статтею 50 Конституції України кожному гарантується:
15. Питання врегулювання відносин в галузі охорони і використання територій та
об’єктів природно заповідного фонду в Україні регулюються:
16. Правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони
атмосферного повітря визначені у:
17. Питання забезпечення раціонального використання надр та їх охорони
регулюються:
18. Питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та видалення
відходів регулюються:
19. Питання використання вод та їх охорони від забруднення, засмічення та
вичерпання в Україні регулюються:
20. Лісові відносини в Україні регулюються:
21. Земельні відносини регулюються:
22. Питання охорони, використання і відтворення тваринного світу регулюються:
23. Питання охорони, використання і відтворення рослинного світу регулюються:
24. Суспільні відносини у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і
таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного
світу, регулюються:
25. Відносини у сфері екологічної експертизи регулюються:
26. Задоволення запиту про надання письмової інформації здійснюється протягом:
27. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, скорочено
називається:
28. Забезпечення екологічної безпеки i підтримання екологічної рівноваги на
території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи
планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є
обов'язком:
29. Управління охороною навколишнього природного середовища полягає у
здійсненні в цій галузі функцій:
30. Громадяни України зобов'язані:
31. До органів управління в сфері охорони довкілля відноситься:
32. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в
Україні готується, затверджується Верховною Радою України та публікується:
33. Загальне природокористування здійснюється:
34. Загальне використання природних ресурсів здійснюється:
35. Спеціальне використання природних ресурсів здійснюється:
36. Основними завданнями Мінприроди є:
37. Урядовими органами державного управління у сфері охорони навколишнього
природного середовища зі спеціальними повноваженнями є:
1.
2.
3.
4.
5.

38. Органи державного управління загальної компетенції в галузі екології є:
39. Висновки громадської екологічної експертизи:
40. Державна екологічна експертиза є обов'язковою:
41. Державна екологічна експертиза видів діяльності та об’єктів, що становлять
підвищену екологічну небезпеку проводиться після оголошення замовником
через засоби масової інформації ... :
42. Висновки екологічної експертизи складаються з:
43. Виберіть правильну форму екологічної експертизи:
44. Правильною формою екологічної експертизи є:
45. Об’єктами екологічної експертизи є:
46. До основних принципів екологічної експертизи не належить:
47. Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є:
48. Відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні
властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для
навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують
спеціальних методів і засобів поводження з ними, називаються:
49. Систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для
використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та
обґрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення
(перероблення), знешкодження та видалення відходів, називається:
50. Відходи, що не мають власника або власник яких невідомий, вважаються:
51. Транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи
об’єктів оброблення, утилізації чи видалення називається:
52. Дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення,
включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцем видалення,
називаються:
53. Тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах
називається:
54. Використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів
називається:
55. Здійснення операцій з відходами, що не призводить до їх утилізації називається:
56. Зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізикохімічного чи біологічного оброблення називається:
57. Остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях
чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на
навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував
установлених нормативів, називається:
58. Зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи
об’єктах називається:
59. Визначення режиму використання безхазяйних відходів покладається на:
60. Визначення режиму використання безхазяйних відходів покладається на:
61. Оберіть ознаку відходів:
62. Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами є:
63. Не є суб’єктами права власності на відходи:
64. З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє
природне середовище та здоров'я людини забороняється:
65. Правопорушення у сфері поводження з відходами:
66. У сфері поводження з відходами особи несуть відповідальність за:
67. Як правильно називається Розділ Кримінального кодексу України, в якому
розміщені основні склади екологічних злочинів:
68. У якому Розділі Кримінального кодексу України передбачений такий злочин як
– забруднення атмосферного повітря:
69. У якому Розділі Кримінального кодексу України передбачений такий злочин як
– порушення законодавства про континентальний шельф України:
70. У якому Розділі Кримінального кодексу України передбачений такий злочин як
– безгосподарське використання земель:

71. Який склад злочину передбачений у Розділі 8 Кримінального кодексу України:
72. Види екологічно-правової відповідальності:
73. Види шкоди, яку можуть завдати екологічним правовідносинам:
74. Кодексом про адміністративні правопорушення України не передбачена
відповідальність за такі екологічні правопорушення:
75. Кодексом про адміністративні правопорушення України передбачена
відповідальність за такі екологічні правопорушення:
76. У Розділі 8 Кримінального кодексу України не передбачені такі склади
екологічних злочинів:
77. У Конституції України зазначено, що „земля є основним ..., що перебуває під
особливою охороною держави”:
78. За яким критерієм землі України поділяються на категорії?
79. Якої категорії земель не існує:
80. Якої категорії земель не існує:
81. На скільки категорій поділені землі України за основним цільовим
призначенням у земельному кодексі України:
82. Назвіть одну із функцій земель:
83. Назвіть правильну функцію земель:
84. Назвіть відповідь, в якій неправильно визначено заходи у галузі охорони
земель:
85. Як називаються землі, які використовуються для організації відпочинку
населення, туризму та проведення спортивних заходів?
86. Як називаються землі, що мають природні лікувальні властивості, які
використовуються або можуть використовуватися для профілактики
захворювань і лікування людей?
87. Як називаються землі в межах населених пунктів, які використовуються для
розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів
загального користування?
88. Як називаються землі вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою
рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового
господарства?
89. Як називаються землі надані в установленому порядку підприємствам,
установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності?
90. Як називаються землі надані для виробництва сільськогосподарської
продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної
діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені
для цих цілей?
91. Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що
знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і глибину, необхідні для:
92. Оберіть ознаку земельної ділянки як об’єкта права власності:
93. Охорона земель не включає:
94. Охорона земель не включає:
95. Вкажіть форму власності на землю в Україні?
96. Суб’єктами права власності на землю є:
97. Вкажіть завдання охорони земель:
98. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність:
99. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та
надаються у користування:
100. Вкажіть якої категорії земель не існує:
101. До земель сільськогосподарського призначення не належать:
102. До земель історико-культурного призначення належать землі, на яких
розташовані:
103. Вкажіть права власників земельних ділянок:
104. В якій відповіді неправильно вказані права власників земельних ділянок?
105. Вкажіть обов’язки власників земельних ділянок:
106. Вкажіть обов’язки власників земельних ділянок:

107. Нормативно-правовий акт, який регулює гірничі відносини з метою
забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення
потреб у мінеральній сировині та інших потреб, є :
108. Частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і
простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння, це –
109. Нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах
вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є
придатними для промислового використання, це –
110. Місця, де накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки
мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове значення, це –
111. До принципів екологічного права України належить принцип:
112. Частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ
корисних копалин та цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, це
–
113. Хто є виключним власником надр?
114. Тимчасове короткострокове користування надрами:
115. Тимчасове довгострокове користування надрами:
116. Постійним визнається користування надрами:
117. Тимчасове користування надрами може бути:
118. Платежі за видобування корисних копалин загальнодержавного значення
зараховуються у державний бюджет в розмірі:
119. Екологічне право України.

