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Інструкція до виконання тестових завдань  

 

 

Як довго триває тест 

 

 На виконання тесту відведено 20 хвилин.  

 

Як побудовано тест 

 

 Тест складається з завдань двох рівнів, працюючи 

над якими, Ви зможете продемонструвати різнобічні 

знання та вміння з дисципліни Заповідна справа. 

 

 Завдання першого рівня, передбачають тільки одну 

правильну відповідь.  

 Завдання другого рівня, передбачають дві і більше 

правильних відповідей. 

 

Перший рівень містить 10 тестових завдань. 

 

Другий рівень містить 5 тестових завдань. 

 

За правильне виконання всіх завдань можна 

отримати 20 балів.  

 

 

Які бувають завдання та як їх виконувати 

 

 Завдання першого рівня (з вибором однієї 

правильної відповіді). 

 Завдання складається із запитання та чотирьох 

варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати одну 

правильну. За правильне виконання завдання Ви можете 

отримати 1 бал. 
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 Якщо Ви: а) позначили неправильний варіант 

відповіді; б) позначили два або більше варіантів відповіді, 

навіть якщо поміж них є правильний; в) не позначили 

жодного варіанта відповіді взагалі, завдання 

вважатиметься виконаним не правильно. У такому випадку 

Ви отримаєте 0 балів.  

 

Завдання другого рівня (з вибором двох і більше 

правильних відповідей). 

 Завдання складається із запитання та п’яти варіантів 

відповідей, серед яких Вам потрібно вибрати дві і більше 

правильні. За виконання завдання Ви можете отримати 2 

бали. 

 Якщо Ви: а) позначили неправильні варіанти 

відповідей; б) позначили тільки один варіант відповіді, 

навіть якщо він є правильним; в) позначили більше одного 

варіанту відповіді, серед яких є правильні і неправильні 

варіанти відповідей, г) не позначили жодного варіанта 

відповіді взагалі, завдання вважатиметься виконаним не 

правильним. У такому випадку Ви отримаєте 0 балів.  

 

 

Як працювати над тестом 

 Навіть якщо Ви впевнені у правильності відповіді, 

уважно прочитайте всі варіанти, щоб остаточно 

переконатися в правильності свого вибору.  

 Слід ретельно виконати необхідні операції, які б 

допомогли вибрати правильний варіант відповіді. 

 Слід ретельно й охайно заповнювати бланки 

відповідей. Для виправлення неправильних відповідей 

відведене спеціальне місце.  
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Тема : Організаційно-правові засади Заповідної справи в 

Україні. 

Завдання першого рівня 

1. Найвідомішим, давнім заповідником України є: 

а) Асканія-Нова; 

б) Канівський; 

в) Дунайський; 

г) Карпатський. 

2. Закону України "Про природно-заповідний 

фонд України" був прийнятий у: 

а) 2007 р; 

б) 1992 р; 

в) 1998 р;  

г) 1995 р. 

3. Закону України "Про Загальнодержавну програму 

формування національної екологічної мережі України 

на 2000 - 2015 роки" був прийнятий у: 

а) 2007 р; 

б) 1992 р; 

в) 1998 р;  

г) 2000 р. 

4. Виберіть правильне визначення об’єкту ПЗФ: 

а) ПЗФ становлять ділянки суші і водного простору, 

природні комплекси та об'єкти яких мають особливу 

природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу 

цінність і виділені з метою збереження природної 

різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і 

рослинного світу, підтримання загального екологічного 

балансу та забезпечення фонового моніторингу 

навколишнього природного середовища; 

б) ПЗФ становлять ділянки суші де охороняються 

червонокнижні види рослин та тварин; 

в) ПЗФ становлять ділянки суші і водного простору для 

підтримання загального екологічного балансу та 
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забезпечення фонового моніторингу навколишнього 

природного середовища; 

г) ПЗФ становлять моніторингові ділянки де проводять 

дослідження за змінами навколишнього середовища. 

5. При створенні парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва ділянки землі та водного простору з усіма 

природними ресурсами: 

а) повністю вилучаються з господарського використання; 

б) вилучається з господарського використання лише 

половина ділянки; 

в) земельна ділянка вилучається або не вилучається з 

господарського використання; 

г) земельна ділянка надається в оренду. 

6. При створенні природних заповідників, національних 

природних парків, ботанічних садів, дендрологічних 

парків і зоологічних парків ділянки землі та водного 

простору з усіма природними ресурсами: 

а) повністю вилучаються з господарського використання; 

б) вилучається з господарського використання лише 

половина ділянки; 

в) земельна ділянка не вилучається з господарського 

використання; 

г) земельна ділянка надається в оренду. 

7. При створенні природних заповідників ділянки землі 

та водного простору з усіма природними ресурсами 

вилучаються з господарського використання і 

надаються юридичним особам: 

а) в постійне користування; 

б) надається в оренду; 

в) в тимчасове користування; 

г) в тимчасове користування строком до 5 років. 

8. При створенні національних природних парків 

ділянки землі та водного простору з усіма природними 

ресурсами вилучаються з господарського використання 

і надаються юридичним особам: 
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а) в тимчасове користування строком до 5 років; 

б) надається в оренду; 

в) в тимчасове користування; 

г) в постійне користування. 

9. При створенні ботанічних садів ділянки землі та 

водного простору з усіма природними ресурсами 

вилучаються з господарського використання і 

надаються юридичним особам: 

а) в тимчасове користування строком до 5 років; 

б) надається в оренду; 

в) в постійне користування; 

г) в тимчасове користування. 

10. При створенні дендрологічних парків ділянки землі 

та водного простору з усіма природними ресурсами 

вилучаються з господарського використання і 

надаються юридичним особам: 

а) в тимчасове користування строком до 5 років; 

б) в постійне користування; 

в) надається в оренду; 

г) в тимчасове користування. 

 

Завдання другого рівня 

1. Статус земель, які зайняті під територіями та 

об'єктами ПЗФ, визначається: 

а) законом "Про природно-заповідний фонд України"; 

б) Земельним кодексом України; 

в) Конституцією України; 

г) Водним кодексом України; 

д) законом України "Про загальнодержавну програму 

формування національної екологічної мережі". 

2. Процес створення заказників провадиться: 

а) без вилучення земельних ділянок у їх власників або 

користувачів; 

б) без вилучення водних об'єкті у їх власників або 

користувачів; 
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в) з наданням земельної ділянки в оренду; 

г) з наданням земельної ділянки в тимчасове користування; 

д) без вилучення інших природних об'єктів у їх власників 

або користувачів.  

3. Процес створення пам'яток природи провадиться: 

а) без вилучення водних об'єктів у їх власників або 

користувачів; 

б) з наданням земельної ділянки в постійне користування; 

в) без вилучення земельних ділянок у їх власників або 

користувачів; 

г) з наданням земельної ділянки в тимчасове користування; 

д) без вилучення інших природних об'єктів у їх власників 

або користувачів; 

4. Процес створення заповідних урочищ провадиться: 

а) без вилучення водних об'єктів у їх власників або 

користувачів; 

б) без вилучення земельних ділянок у їх власників або 

користувачів; 

в) з наданням земельної ділянки в постійне користування; 

г) з наданням земельної ділянки в тимчасове користування; 

д) без вилучення інших природних об'єктів у їх власників 

або користувачів; 

5. Згідно статті 45 ЗКУ, землі природно-заповідного 

фонду можуть перебувати у: 

а) державній власності; 

б) тимчасовій оренді; 

в) власності сільської ради; 

г) комунальній власності; 

д) приватній власності. 
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№ відповіді А Б В Г Д 

I-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

II-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Тема: Категорії природно-заповідного фонду України. 

 

Частина 1 

Завдання першого рівня 

1. В Україні існує така кількість категорій ПЗФ: 

а) 15; 

б) 17; 

в) 11; 

г) 14. 

2. Зазначте категорію ПЗФ для регіональних 

ландшафтних парків і заповідних урочищ: 

а) приватного значення; 

б) загальнодержавного значення; 

в) загальнодержавного чи місцевого значення; 

г) місцевого значення. 
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3. Зазначте категорію ПЗФ для біосферних 

заповідників: 

а) приватного значення; 

б) загальнодержавного значення; 

в) міжнародного значення; 

г) місцевого значення. 

4. Найменшим заповідником в Україні є:  

а) Мис Мартьян;  

б) Рівненський заповідник; 

в) Український степовий заповідник; 

г) Канівський природний заповідник. 

5. Найбільшим заповідником в Україні є:  

а) Мис Мартьян;  

б) Рівненський заповідник; 

в) Поліський заповідник; 

г) Карадагзький заповідник. 

6. Вкажіть, які чотири функціональні зони виділяють 

на території НПП у відповідності до Закону України 

"Про природно-заповідний фонд України": 

а)заповідна, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації, 

господарська; 

б) заповідна, регульованої рекреації, тимчасової рекреації, 

господарська; 

в) транспортна зона, регульованої рекреації, стаціонарної 

рекреації, господарська; 

г) заповідна, антропогених ладшафтів, стаціонарної 

рекреації, господарська. 

7. В межах територій біосферних заповідників 

виділяють такі функціональні зони: 

а) заповідна зона; 

б) заповідна зона, буферна зона, зона антропогенних 

ландшафтів; 

в) заповідна зона, зона порушених екосистем; 

г) заповідна зона, буферна зона. 
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8. Найбільшим ландшафтним заказник на території 

України є:  

а) Кединогірський; 

б) Сулинський; 

в) Липівський; 

г) Дахнівський. 

9. Залежно від характеру, походження і необхідного 

режиму охорони пам'ятки природи поділяються на такі 

типи: 

а) лісові, ландшафтні, ентомологічні; 

б) комплексні, зоологічні, ботанічні, гідрологічні; 

в) палеонтологічні, карстові, ботанічні; 

г) гідрологічні, іхтіологічні. 

10. Згідно чинного законодавства статус юридичної 

особи можуть мати: 

а) заказники; 

б) біосферні заповідники; 

в) пам’ятки природи; 

г) заповідні урочища. 

 

Завдання другого рівня 

1. Залежно від екологічної, наукової, історико-

культурної, естетичної, оздоровчої та іншої цінності 

території та об'єкти ПЗФ можуть бути: 

а) приватного значення; 

б) комерційного значення; 

в) загальнодержавного значення; 

г) місцевого значення; 

д) комунального значення. 

2. Залежно від цільового призначення та необхідного 

режиму охорони заказники поділяються на такі типи: 

а) орнітологічні; 

б) антропогенні; 

в) ботанічні; 

г) річкові; 
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д) гідрологічні. 

3. На сьогодні в Україні, відповідно до чинного 

законодавства статус НПП мають: 

а) Гуцульщина; 

б) Асканія-Нова; 

в) Азово-Сивашський; 

г) Дунайський; 

д) Синевір. 

4. На сьогодні в Україні, відповідно до чинного 

законодавства статус біосферних заповідників мають: 

а) Асканія-Нова; 

б) Святі гори; 

в) Чорноморський; 

г) Синевір; 

д) Дунайський. 

5. На біосферні заповідники покладаються такі основні 

функції: 

а) природоохоронна функція; 

б) функція підтримання сталого розвитку; 

в) науков-екоосвітня функція; 

г) економічна функція; 

д) державно-регулююча. 

 

№ відповіді А Б В Г Д 

I-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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II-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Частина 2 

Завдання першого рівня 

1. Крім поділу територій та об’єктів ПЗФ за 

походженням, значенням їх ще можна класифікувати 

за: 

а) юридичним статусом; 

б) за значенням для певного регіону; 

в) за розташуванням відносно кордонів держави; 

г) за приналежністю до Екологічної мережі України. 

2. Згідно чинного законодавства статус юридичної 

особи можуть мати: 

а) природні заповідники; 

б) заказники; 

в) пам’ятки природи; 

г) заповідні урочища. 

3. Найбільшою за розмірами ботанічна пам'ятка 

природи є: 

а) Кременчуцькі плавні; 

б) "Холодний яр"; 

в) Липівський орнітологічний заказник; 

г) Дуб Максима Залізняка. 

4. Природні заповідники організовуються на 

територіях, які мають таке виняткове значення: 

а) місцеве наукове; 

б) міжнародне та національне природоохоронне та наукове; 

в) міжнародне природоохоронне значення; 

г) національне значення. 
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5. В Природно-Заповідному Фонді України категорія 

«Біосферний заповідник» з’явилась у: 

а) 1995 році; 

б) 1998 році; 

в) 2001 році; 

г) 1992 році. 

6. Залежно від режиму охорони та використання 

природних комплексів, в межах територій біосферних 

заповідників виділяють таку кількість функціональних 

зон: 

а) 3; 

б) 7; 

в) 2; 

г) 4. 

7. Природні заповідники в Україні це природоохоронні, 

науково-дослідні установи, які мають значення: 

а) загальнодержавне; 

б) місцеве; 

в) місцеве чи регіональне; 

г) міжнародне. 

8. Перший у світі національний природний парк був 

створений у 1872 році, і має назву: 

а) Мексиканський; 

б) Канадський; 

в) Бельгійський; 

г) Йєллоустонський. 

9. Функціональне призначення заповідних урочищ це: 

а) збереження ярових масивів; 

б) збереження у природному стані цілісних ландшафтів; 

в) збереження боліт та озер; 

г) відтворення природних екосистем. 

10. Станом на 01.01.2002 року в Україні нараховується 

ботанічних садів: 

а) 22; 

б) 17; 
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в) 35; 

г) 12. 

 

Завдання другого рівня 

1. Регіональні ландшафтні парки в Україні є 

природоохоронними рекреаційними установами, які 

мають значення: 

а) загальнодержавне; 

б) регіональне; 

в) місцеве; 

г) міжнародне; 

д) всесвітнє. 

2. Залежно від своєї природоохоронної, екологічної, 

наукової й іншої цінності заказники можуть мати 

значення: 

а) загальнодержавне; 

б) регіональне; 

в) місцеве; 

г) міжнародне; 

д) всесвітнє. 

3. Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва 

залежно від ступеня унікальності, естетичної, наукової, 

природоохоронної, рекреаційної й оздоровчої цінності, 

збереженості первісної планувальної структури тощо 

можуть мати значення: 

а) загальнодержавне; 

б) регіональне; 

в) місцеве; 

г) міжнародне; 

д) всесвітнє. 

4. Зоопарки, як об'єкти ПЗФ відповідно до наукової, 

культурної, естетичної і господарської цінності 

колекцій можуть мати значення: 

а) загальнодержавне; 

б) регіональне; 
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в) місцеве; 

г) міжнародне; 

д) всесвітнє. 

5. Статус дендрологічних парків мають: 

а) Софіївка; 

б) "Холодний яр"; 

в) Олександрія; 

г) Гетьманський парк; 

д) Парк Перемоги. 

 

 

 

№ відповіді А Б В Г Д 
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1      

2      

3      

4      

5      
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7      
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3      
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5      
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Тема : Створення та проектування територій природно-

заповідного фонду України. 

 

Завдання першого рівня 

1. На теперішній час частка територій природно-

заповідного фонду (ПЗФ) від загальної площі території 

України становить: 

а) 4,2%; 

б) 27%; 

в) 2%; 

г) 13%. 

2. Яка норма частки територій природно-заповідного 

фонду (ПЗФ) в країнах Західної Європи: 

а) 4,2-9%; 

б) 27-33%; 

в) 8-10%; 

г) 13-20%. 

3. Термін розгляду клопотання  про створення об’єкту 

ПЗФ становить: 

а) два місяці; 

б) шість місяців; 

в) один рік; 

г) один місяць. 

4. Скільки стадій (етапів) включає процедура 

створення об'єктів ПЗФ:  

а) 13; 

б) 4; 

в) 22; 

г) 12. 

5. Основу документального забезпечення клопотання 

про створення об’єкту ПЗФ становить:  

а) створення маршрутів доріг; 

б) підготовка і створення назви об’єкта ПЗФ; 

в) наукове обґрунтування; 
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г) розроблення проекту відведення земельної ділянки для 

установ ПЗФ, оформлення державного акту на право 

користування землею, закріплення меж на місцевості. 

6. Комплексна оцінка природно-заповідної території 

включає: 

а) майнову оцінку земельної ділянки; 

б) оцінку території на навність корисних копалин; 

в) оцінку природних рекреаційних ресурсів; 

г) оцінку об’єкта ПЗФ на його розташування в екомережі 

України. 

7. Порядок відведення земельних ділянок установам 

ПЗФ, як і будь-які інші питання, що відносять до сфери 

земельних відносин, визначається:  

а) Конституцією України; 

б) Земельним кодексом України; 

в) Законом України "Про природно-заповідний фонд 

України"; 

г) Законом України Про навколишнє середовище.  

8. У складі проектів про створення Національних 

природних парків, Біосферних заповідників, 

Регіональних ландшафтних парків, обов’язково 

повинний бути розділ про: 

а) функціональне зонування території; 

б) про особливості заповідного режиму; 

в) про створення наметового містечка; 

г) про розділ земельної ділянки.  

9. Відповідно до статі 52 Закону України «Про 

природно-заповідний фонд України», розроблення 

проектів створення природно-заповідних територій 

загальнодержавного значення забезпечує така 

установа: 

а) відділ екології та природних ресурсів відповідного 

регіону; 

б) зацікавлений державний орган; 

в) зацікавлена державна установа; 
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г) центральний орган виконавчої влади в галузі 

навколишнього середовища.  

10. Проекти організації територій ботанічних садів, 

дендропарків, парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва розробляються з урахуванням: 

а) положення об’єкта в Екологічній мережі; 

б) місцевих органів архітектури та інженерних споруд; 

в) положення об’єкта відносно автомагістралей; 

г) положення об’єкта відносно меж населених пунктів.  

 

Завдання другого рівня 

1. Процедура створення об'єктів ПЗФ включає такі дві 

стадії (етапи): 

а) прокладання екологічних стежок; 

б) підготовка і подання клопотання щодо створення об'єкту 

ПЗФ; 

в) встановлення екологічних щитів; 

г) розроблення проекту відведення земельної ділянки для 

установ ПЗФ, оформлення державного акту на право 

користування землею; 

д) закріплення меж на місцевості. 

2. При підготовці матеріалів для створення об'єкта 

ПЗФ необхідно: 

а) провести оцінку пізнавальної, рекреаційної, історико-

культурної цінності об'єкта; 

б) створити мережу екологічних стежок; 

в) провести оцінку наукової, екологічної та іншої цінності 

об'єкта; 

г) обговорити межі об’єкта з землекористувачем; 

д) прокласти водопровід до об’єкту ПЗФ. 

3. Матеріали погодження місця розташування об'єкта 

мають включати в себе наступні документи: 

а) погодження землевласників. 

б) погодження землекористувачів. 

в) наукове обґрунтування. 
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г) висновок управління екології. 

4. Матеріали погодження місця розташування об’єкта 

мають включати в себе наступні документи: 

а) рішення сільської ради; 

б) дозвіл Президента України; 

в) висновок районного санітарно-епідеміологічного органу; 

г) висновок управління екології; 

д) дозвіл сільського голови. 

5. Проект створення природно-заповідної території 

складається з: 

а) картографічних матеріалів; 

б) з дозволу Президента України; 

в) з пояснювальної записки; 

г) з висновку управління екології; 

д) з дозволу сільського голови. 
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Тема : Транскордонні природоохоронні території. 

Екомережа. 

Завдання першого рівня 

1. У якому році був проведений міжнародний самміт по 

охороні довкілля в Ріо-де-Жанейро: 

а) 2001; 

б) 1998; 

в) 2009; 

г) 1992. 

2. Перший міждержавний біосферний резерват в 

Україні був створений у: 

а) 2001; 

б) 1999; 

в) 2009; 

г) 1992. 

3. Перший міждержавний біосферний резерват в 

Україні має назву: 

а) Східні Карпати; 

б) Старогуцький; 

в) Карпатський; 

г) Закарпатський; 

4. Рамсарська Конвенція забезпечує охорону: 

а) водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення; 

б) мігруючих видів; 

в) біологічного різноманіття; 

г) флори, фауни та природного середовища. 

5. Бернська Конвенція про охорону флори, фауни і 

природного середовища, прийнята (1979 р.), 

рекомендує створення: 

а) зеленої сітки лісових насаджень Європи; 

б) екологічної мережі Румунії; 

в) Смарагдової мережі "територій спеціального 

збереження"; 

г) водно-болотних угідь у пониззі р. Дунай. 
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6. Генеральна схема планування території України 

розроблена інститутом "Дніпромісто" і затверджена 

Законом України у: 

а) 2002; 

б) 1999; 

в) 2009; 

г) 1992. 

7. Українсько-румунський біосферний резерват має 

назву: 

а) Східні Карпати; 

б) Старогуцький; 

в) Дельта Дунаю; 

г) Азово-Сивашський. 

8. На кордоні України і Польщі створений біосферний 

резерват, який має назву: 

а) Східні Карпати; 

б) Західне Полісся; 

в) Дельта Дунаю; 

г) Азово-Сивашський. 

9. На гряді Розточчя, яка перетинає державний кордон 

України та Польщі пропонується створити біосферний 

резерват: 

а) Східні Карпати; 

б) Західне Полісся; 

в) Дельта Дунаю; 

г) "Розточчя". 

10. Проектований українсько-російський біосферний 

резерват матиме назву: 

а) "Брянські та Старогутські ліси"; 

б) Західне Полісся; 

в) Дельта Дунаю; 

г) "Розточчя". 
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Завдання другого рівня 

1. Базовими елементами екомережі є: 

а) екологічні ядра; 

б) водні екосистеми; 

в) екологічні коридори; 

г) агрофітоценози; 

д) біогеоценози. 

2. Згідно Загальнодержавної програми формування 

національної екологічної мережі, в  Україні за період 

2000-2015 рр. планується створення: 

а) 35 біосферних заповідників; 

б) 29 національних природних парків; 

в) 7 біосферних заповідників; 

г) 47 національних природних парків; 

д) 245 заказників. 

3. Загальнодержавною програмою формування 

національної екологічної мережі передбачено 

здійснення таких основних заходів: 

а) розширення та оптимізація мережі об’єктів природно-

заповідного фонду; 

б) створення національного природного парку Синевір; 

в) опублікування у 2010 році нового видання Червоної 

книги України; 

г) формування транскордонних природоохоронних 

територій; 

д) створення резиденції президента в Батурині. 

4. Проектування Екологічної мережі України 

здійснюється шляхом розробки: 

а) проектування екологічної мережі Кременчуцького 

водосховища; 

б) Генеральної схеми екологічної мережі України; 

в) у 2010 році нового видання Червоної книги України; 

г) регіональних схем Автономної Республіки Крим та 

адміністративних областей; 

д) створення національного природного парку Синевір. 
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5. Загальнодержавною програмою формування 

національної екологічної мережі передбачено 

підготовка заявок про створення таких об’єктів 

міжнародного значення: 

а) заповідних урочищ; 

б) парків-пам’яток садово-паркової архітектури; 

в) водно-болотних угідь міжнародного значення; 

г) біосферних заповідників; 

д) ботанічних садів. 
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Тема: Природоохоронна діяльність на територіях 

та в об’єктах природно-заповідного фонду України. 

 

Завдання першого рівня 

1. Режим територій та об'єктів природно-

заповідного фонду це: 

а) сукупність науково обгрунтованих екологічних 

вимог, норм і правил, які визначають правовий статус, 

призначення цих територій та об'єктів, характер 

допустимої діяльності в них, порядок охорони, 

використання і відтворення їх природних комплексів; 

б) сукупність екологічних вимог поводження в об’єктах 

природно-заповідного фонду; 

в) сукупність норм та правил поводження в об’єктах 

природно-заповідного фонду визначених законом України; 

г) сукупність нормативних законів про поводження в 

об’єктах природно-заповідного фонду. 

2. Режим територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду визначається відповідно до:  

а) Конституції України; 

б) Закону України Про створення екомережі; 

в) Закону України "Про природно-заповідний фонд 

України"; 

г) Закону України Про навколишнє середовище. 

3. Збереження територій та об'єктів природно-

заповідного фонду забезпечується шляхом: 

а) встановлення екологічних постів; 

б) встановлення заповідного режиму; 

в) прокладання екологічних стежок; 

г) проведення екскурсій.  

4. Пріоритетом охорони називається: 

а) ознака природних комплексів (певні територіальні 

об'єкти, компоненти ландшафту, природні процесії тощо), 

заради збереження, відновлення або створення якої 

вводиться конкретний режим; 
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б) частина об’єкта ПЗФ, яка потребує посиленої охорони; 

в) частина об’єкта ПЗФ, яка не потребує охорони; 

г) частина об’єкта ПЗФ, на території якої заборонене будь-

яке перебування людини. 

5. Скільки існує основних груп пріоритетів 

охорони: 

а) 1; 

б) 3; 

в) 2; 

г) 4. 

6. Скільки основних функціональних зон за ступенем 

охорони виділяють у біосферних заповідниках:  

а) 1; 

б) 3; 

в) 2; 

г) 4. 

7. Одним із способів зменшення впливу людей на 

об’єкти ПЗФ є: 

а) зонування території, при якому виділяються території з 

різним ступенем рекреаційного навантаження; 

б) встановлення огорожі навколо об’єкта ПЗФ; 

в) будівництво шлагбаунів; 

г) будівництво охоронних постів і виставлення охорони. 

8. Найвищий ступінь охорони у біосферних 

заповідниках є у зоні: 

а) антропогенних ландшафтів: 

б) проміжній; 

в) заповідній;  

г) закритій; 

9. Площі, на яких пріоритетом є захист природних 

об’єктів, називаються: 

а) територіями протекційної охорони; 

б) територіями консерваційної охорони; 

в) територіями заповідного режиму; 

г) територіями відновлення. 
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10. Площі, на яких пріоритетом є збереження 

природних об’єктів, називаються: 

а) територіями протекційної охорони; 

б) територіями консерваційної охорони; 

в) територіями закритого режиму; 

г) територіями відновлення. 

 

Завдання другого рівня 

1. Одними із заходів щодо забезпечення режиму 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

України є: 

а) встановлення аншлагів на цих територіях; 

б) встановлення єдиних державних знаків; 

в) встановлення охороннних табличок розміром 2*3 м; 

г) встановлення огорожі; 

д) встановлення альтанок. 

2. Збереження територій та об’єктів природно-

заповідного фонду забезпечується шляхом: 

а) встановлення заповідного режиму; 

б) організації систематичних спостережень за станом 

заповідних природних комплексів та об’єктів; 

в) створення огорожі навколо об’єкту ПЗФ; 

г) встановлення екологічних постів з озброєною охороною; 

д) встановлення охороннних табличок розміром 2*3 м; 

3. На територіях з пріоритетом захисту (території 

протекційної охорони) охороняються: 

а) всі земельні ресурси; 

б) всі природні процеси; 

в) всі водні об’єкти; 

г) всі природні об'єкти; 

д) всі яри. 

4. Розрізняють такі основні групи пріоритетів охорони: 

а) пріоритети захисту; 

б) пріоритети збереження; 

в) пріоритети відновлення; 
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г) пріоритети розмноження; 

д) пріорітети обмеження. 

5. В українській системі категорій ПЗФ територіями з 

переважанням протекційної охорони є: 

а) біосферні заповідники; 

б) заказники; 

в) природні заповідники; 

г) зоопарки; 

д) ботанічні сади 

 

№ відповіді А Б В Г Д 

I-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

II-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      
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Тема :Забезпечення режиму та охорони об’єктів ПЗФ. 

 

1. Охорону та забезпечення режиму використання 

біосферних заповідників, природних заповідників та 

національних природних парків здійснюють: 

а) громадські охоронні організації; 

б) служба охорони України; 

в) директори цих установ; 

г) однойменні природоохоронні установи, що мають статус 

юридичних осіб. 

2. Управління регіональними ландшафтними парками, 

ботанічними садами, дендрологічними парками і 

зоологічними парками загальнодержавного значення 

здійснють: 

а) громадські організації;. 

б) спеціальні адміністрації; 

в) директорами цих установ; 

г) службою охорони України. 

3. До складу спеціальних адміністрацій 

природоохоронних установ загальнодержавного 

значення входить підрозділ, який має назву: 

а) санітарно-епідеологічна служба; 

б) служба землекористувачів; 

в) служба державної охорони; 

г) аварійно-газова служба. 

4. Посадові особи служб державної охорони мають 

право: 

а) вилучати у порушників предмети і знаряддя незаконного 

використання природних ресурсів; 

б) арештовувати на місці незаконного використання 

природних ресурсів; 

в) вимагати оплатити шкоду заподіяну у результаті 

незаконного використання природних ресурсів; 

г) вилучати рушницю у мисливців. 
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5. До установ ПЗФ України, які організовують і 

здійснюють рекреаційну діяльність, відносяться: 

а) пам’ятки природи; 

б) природні заповідники; 

в) заказники; 

г) національні природні парки (НПП). 

6. Екскурсійна діяльність у межах природно-

заповідного фонду України становить собою різновид 

рекреаційної діяльності щодо організації подорожей, які 

не перевищують: 

а) 10 годин; 

б) 16 годин; 

в) 8 годин; 

г) 4 години. 

7. Чи дозволяється ночівля в об’єктах ПЗФ: 

а) не дозволяється; 

б) дозволяється; 

в) дозволяється лише в спеціально відведених місцях; 

г) дозволяється лише біля річок, озер.  

8. Екологічна стежка це: 

а) звичайна стежина в лісі; 

б) спеціальний маршрут, який формується на територіях 

ПЗО з метою демонстрації природоохоронних, естетичних 

та культурних цінностей; 

в) спеціальний маршрут, який прокладається для оминання 

заповідних місць  в об’єктах ПЗФ; 

г) лісова дорога.  

9. До Червоної книги України занесені: 

а) зникаючі види рослин, тварин, грибів, папоротей; 

б) рослинні угруповання; 

в) популяції рідкісних тварин; 

г) вимерлі види тварин, рослин. 

10. До Зеленої книги України занесені: 

а) зникаючі види рослин, тварин, грибів, папоротей; 

б) рідкісні та зникаючі рослинні угруповання; 
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в) популяції рідкісних тварин; 

г) вимерлі види тварин, рослин. 

 

Завдання другого рівня 

1. Посадові особи підрозділів служб державної охорони 

установ ПЗФ України мають право під час виконання 

службових обов'язків використовувати й застосовувати: 

а) зброю; 

б) арештовувати на місці незаконного використання 

природних ресурсів; 

в) балончики з препаратами сльозоточивої та подразливої 

дії; 

г) спеціальні засоби самозахисту; 

д) підручні засоби захисту. 

2. Рекреація на природно-заповідних територіях та 

об'єктах є: 

а) відтворенням у вільний час витрачених у процесі 

життєдіяльності (трудової, навчальної, побутової) 

розумових, духовних і фізичних сил людини, що 

здійснюється шляхом загальнооздоровчого, культурно-

розважального і пізнавального відпочинку; 

б) проведення спортивного рибальства і полювання; 

в) відтворенням у вільний час витрачених у процесі 

життєдіяльності (трудової, навчальної, побутової) 

розумових, духовних і фізичних сил людини, що 

здійснюється шляхом туризму, санаторно-курортного 

лікування, любительського та спортивного рибальства і 

полювання, фізичної культури і спорту; 

г) відновлення природних комплексів; 

д) посадка молодих дерев. 

3. Основними завданнями служби державної охорони 

ПЗФ України є:  

а) забезпечення додержання режиму охорони території та 

об’єктів ПЗФ; 

б) арештовувати на місці незаконного використання 
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природних ресурсів; 

в) проводити відновлювальні роботи в об’єктах ПЗФ; 

г) попередження та припинення порушень 

природоохоронного законодавства України; 

д) створення декоративних груп. 

4. У своїй діяльності служба державної охорони ПЗФ 

України взаємодіє з: 

а) військовими  частинами області; 

б) органами виконавчої влади; 

в) органами місцевого самоврядування; 

г) прокуратурою міста; 

д) підприємствами області. 

5. Природоохоронні установи, що мають статус 

юридичних осіб, забезпечують охорону та їх режим 

використання у таких об’єктах ПЗФ: 

а) біосферних заповідниках; 

б) заповідних урочищах; 

в) заказниках; 

г) національних природних парках; 

д) ботанічних садах. 

 

 

 

№ відповіді А Б В Г Д 

I-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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II-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Тема : Наукові дослідження територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду. Літопис природи. 

 

Завдання першого рівня 

1. Записи у Літописі природи ведуться: 

а) кожні 2 місяці; 

б) один раз на рік; 

в) постійно; 

г) в кінці календарного року. 

2. Перший Літопис природи вийшов: 

а) 1978 році; 

б) 1985 році; 

в) 1882 році; 

г) 1991 році. 

3. Періодизація річного циклу природи, яка дає 

можливість відобразити характерні біокліматичні риси 

поточного року та сезонів називається: 

а) річним циклом року; 

б) Літописом природи; 

в) календарем природи; 

г) прогнозом погоди. 

4. Для проведення наукових досліджень в заповідниках 

та національних природних парках обладнуються:  

а) екологічні профіля; 

б) наукові полігони; 

в) військові полігони; 

г) моніторингові ділянки. 
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5. Чи ведеться Літопис природи в Національному 

Природному Парку Синевір: 

а) ні; 

б) так; 

в) так, але дуже рідко; 

г) так, один раз на 2 роки. 

6. Останнім десятиріччям все більшого поширення 

набуває флористична класифікація рослинності на 

засадах школи: 

а) Шеляга-Сосонко; 

б) Міркіна; 

в) Браун-Бланке; 

г) Шеннікова. 

7. Традиційним для Літопису природи є ведення: 

а) екологічного моніторингу; 

б) створення списку рідкісних видів рослин; 

в) щоденника спостережень; 

г) календаря природи. 

8. В якому законі сказано про Підвищення екологічної 

культури суспільства і професійна підготовка 

спеціалістів забезпечується загальною обов'язковою 

комплексною освітою та вихованням в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, в тому числі в 

дошкільних дитячих закладах, в системі загальної 

середньої, професійної та вищої освіти, підвищенням 

кваліфікації та перепідготовки кадрів: 

а) в Законі України "Про Природно-заповідний фонд"; 

б) в Законі України "Про охорону навколишнього 

середовища"; 

в) в Законі України "Про охорону атмосферного 

середовища"; 

г) в Конституції України. 

9. Хто вперше сформулював наукові завдання 

заповідників: 
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а) В. І. Вернадський; 

б) Г. О.Кожевніков; 

в) Ю. Д. Нухімовська; 

г) Платон. 

10. Чи ведеться Літопис природи в Канівському 

природному заповіднику:  

а) так; 

б) ні; 

в) так, але дуже рідко; 

г) так, один раз на 2 роки. 

 

 

 

Завдання другого рівня 

1. Регулярні наукові дослідження проводяться в: 

а) регіональних ландшафтних парках; 

б) природних заповідниках; 

в) національних природних парках; 

г) заказниках; 

д) ботанічних садах. 

2. Авторами першого Літописа природи є: 

а) І. В. Вернадський; 

б) Ю. Д. Нухімовська; 

в) Філонов; 

г) Платон; 

д) Д. В. Дубина. 

3. Ведення Літопису природи є обов’язковим в таких 

об’єктах ПЗФ: 

а) в регіональних ландшафтних парках; 

б) в заповідниках; 

в) в національних природних парках; 

г) в заказниках; 

д) дендрологічних парках.  

4. В заповідниках та національних природних парках 

обов’язково повинні бути: 
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а) метеомайданчик; 

б) гарберна зала; 

в) метеостанція; 

г) автостоянка; 

д) музей. 

5. Повинні мати наукові фонди та забезпечувати їх 

постійне поповнення об’єкти ПЗФ: 

а) регіональні ландшафтні парки; 

б) заповідники; 

в) заказники; 

г) національні природні парки; 

д) заповідні урочища. 

 

 

№ відповіді А Б В Г Д 

I-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

II-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      
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Тема : Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про природно-заповідний фонд.  

 

Завдання першого рівня 

1. Підставою для застосування заходів юридичної 

відповідальності є:  

а) прогулянки по заповідній зоні в НПП; 

б) розведення багаття в РЛП; 

в) спортивне рибальство в НПП; 

г) вчинення екологічного правопорушення. 

2. Екологічним правопорушення вважають: 

а) прогулянки по заповідній зоні в НПП; 

б) протиправне, як правило винне, діяння (дія чи 

бездіяльність), що посягає на встановлений в Україні 

екологічний правопорядок і заподіяло чи реально загрожує 

заподіяти екологічну шкоду; 

в) спортивне рибальство в НПП; 

г) прогулянки в РЛП тривалістю 15 годин. 

3. За порушення правил створення, поповнення, 

зберігання, використання або державного обліку 

зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними, 

передбачено: 

а) дисциплінарну, адміністративну та кримінальну 

відповідальність; 

б) адміністративну та кримінальну відповідальність; 

в) дисциплінарну відповідальність; 

г) адміністративну відповідальність. 

4. За порушення порядку придбання чи збуту об'єктів 

тваринного або рослинного світу встановлюється: 

а) кримінальну відповідальність строком позбавлення волі 

до 1 року; 

б) дисциплінарна відповідальність, у вигляді 2 місяців 

громадських робіт; 

в) адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 

одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів; 
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г) дисциплінарну, адміністративну та кримінальну 

відповідальність. 

5. До дисциплінарної відповідальності можуть 

притягатись особи які: 

а) винні в невиконанні або неналежному виконанні своїх 

трудових обов'язків, пов'язаних зі здійсненням 

природоохоронних заходів; 

б) порушили трудовий договір; 

в) вчасно не з’явилися на робоче місце; 

г) завдалишкоди об’єкту ПЗФ. 

6. За знищення Червонокнижних видів рослин та 

тварин передбачено: 

а) дисциплінарну, адміністративну та кримінальну 

відповідальність; 

б) кримінальну відповідальність; 

в) дисциплінарну відповідальність; 

г) адміністративну відповідальність. 

7. При створенні регіональних ландшафтних парків 

ділянки землі та водного простору з усіма природними 

ресурсами надаються юридичним особам: 

а) в тимчасове користування строком до 5 років; 

б) без вилучення земельних ділянок; 

в) надається в оренду; 

г) в тимчасове користування. 

8. При створенні зоологічних парків ділянки землі та 

водного простору з усіма природними ресурсами 

вилучаються з господарського використання і 

надаються юридичним особам: 

а) в тимчасове користування строком до 5 років; 

б) в постійне користування; 

в) надається в оренду; 

г) в тимчасове користування. 

9. Юридична відповідальність за екологічне 

правопорушення виконує такі основні функції: 

а) стимулюючу, компенсаційну та карну; 
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б) стимулюючу та організаційну; 

в) компенсаційну, карну та відповідальну; 

г) карну, відповідальну та організаційно-правову. 

10. При вчиненні екологічного правопорушення завжди 

заподіюється шкода: 

а) для лісового господарства; 

б) майнова; 

в) для забезпечення чистоти водних ресурсів; 

г) для трав’яного покриву. 

 

Завдання другого рівня 

1. Правопорушення поділяються на:  

а) проступки (дисциплінарні чи адміністративні); 

б) проступки адміністративні та дисциплінарні; 

в) злочини (кримінально карні); 

г) територіальні та адміністративні; 

д) міжнародні. 

2. За загальним правилом, встановленим статтею 45 

ЗКУ, землі природно-заповідного фонду можуть 

перебувати у: 

а) державній власності; 

б) державній власності та на умовах угоди про оренду 

земельної ділянки; 

в) приватній власності; 

г) комунальній власності та на умовах угоди про оренду 

земельної ділянки. 

д) комунальній власності. 

3. Злочинами проти довкілля, за які може 

застосовуватись кримінальна відповідальність, в 

Україні є: 

а) умисне знищення або пошкодження територій, взятих 

під охорону держави; 

б) умисне знищення або пошкодження об'єктів природно-

заповідного фонду; 

в) розведення багаття у неспеціально відведених місцях; 
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г) за несанкціонований відстріл тварин; 

д) за купання у водоймах НПП. 

4. Залежно від характеру правопорушення, його 

тяжкості, особи, що вчинила протиправне діяння, 

мають відповідальність:  

а) кримінальну; 

б) адміністративну; 

в) перед чену Земельним кодексом України; 

г) перед директором Національного Природного парку; 

д) дисциплінарну. 

5. Кримінальну відповідальність передбачено за: 

а) незаконну порубку дерев і чагарників, що заподіяло 

істотну шкоду, у заповідниках або на територіях та 

об'єктах природно-заповідного фонду; 

б) ночівлю в об’єкті ПЗФ; 

в) розведення багаття у не спеціально відведених місцях; 

г) незаконну порубку дерев і чагарників особливо 

охоронюваних лісах; 

д) за купання у водоймах НПП. 
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II-рівень 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Тестові завдання для підсумкового контролю 

 

Завдання першого рівня 

1. Найвідомішим, давнім заповідником України є: 

а) Асканія-Нова; 

б) Канівський; 

в) Дунайський; 

г) Карпатський. 

2. Зазначте категорію ПЗФ для регіональних 

ландшафтних парків і заповідних урочищ: 

а) приватного значення; 

б) загальнодержавного значення; 

в) загальнодержавного чи місцевого значення; 

г) місцевого значення. 

3. Залежно від режиму охорони та використання 

природних комплексів, в межах територій біосферних 

заповідників виділяють таку кількість функціональних 

зон: 

а) 3; 

б) 7; 

в) 2; 

г) 4. 

4. Перший міждержавний біосферний резерват в 

Україні має назву: 

а) Східні Карпати; 

б) Старогуцький; 

в) Карпатський; 

г) Закарпатський; 
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5. Збереження територій та об'єктів природно-

заповідного фонду забезпечується шляхом: 

а) встановлення екологічних постів; 

б) встановлення заповідного режиму; 

в) прокладання екологічних стежок; 

г) проведення екскурсій.  

6. Управління регіональними ландшафтними парками, 

ботанічними садами, дендрологічними парками і 

зоологічними парками загальнодержавного значення 

здійснють: 

а) громадські організації;. 

б) спеціальні адміністрації; 

в) директорами цих установ; 

г) службою охорони України. 

7. Записи у Літописі природи ведуться: 

а) кожні 2 місяці; 

б) один раз на рік; 

в) постійно; 

г) в кінці календарного року. 

8. Підставою для застосування заходів юридичної 

відповідальності є:  

а) прогулянки по заповідній зоні в НПП; 

б) розведення багаття в РЛП; 

в) спортивне рибальство в НПП; 

г) вчинення екологічного правопорушення. 

9. Термін розгляду клопотання  про створення об’єкту 

ПЗФ становить: 

а) два місяці; 

б) шість місяців; 

в) один рік; 

г) один місяць. 

10. Закону України "Про природно-заповідний 

фонд України" був прийнятий у: 

а) 2007 р; 

б) 1992 р; 
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в) 1998 р;  

г) 1995 р. 

11. Зазначте категорію ПЗФ для біосферних 

заповідників: 

а) приватного значення; 

б) загальнодержавного значення; 

в) міжнародного значення; 

г) місцевого значення. 

12. Вкажіть, які чотири функціональні зони виділяють 

на території НПП у відповідності до Закону України 

"Про природно-заповідний фонд України": 

а)заповідна, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації, 

господарська; 

б) заповідна, регульованої рекреації, тимчасової рекреації, 

господарська; 

в) транспортна зона, регульованої рекреації, стаціонарної 

рекреації, господарська; 

г) заповідна, антропогених ладшафтів, стаціонарної 

рекреації, господарська. 

13. Природні заповідники в Україні це 

природоохоронні, науково-дослідні установи, які мають 

значення: 

а) загальнодержавне; 

б) місцеве; 

в) місцеве чи регіональне; 

г) міжнародне. 

14. Основу документального забезпечення клопотання 

про створення об’єкту ПЗФ становить:  

а) створення маршрутів доріг; 

б) підготовка і створення назви об’єкта ПЗФ; 

в) наукове обґрунтування; 

г) розроблення проекту відведення земельної ділянки для 

установ ПЗФ, оформлення державного акту на право 

користування землею, закріплення меж на місцевості. 

15. Рамсарська Конвенція забезпечує охорону: 
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а) водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення; 

б) мігруючих видів; 

в) біологічного різноманіття; 

г) флори, фауни та природного середовища. 

16. До Зеленої книги України занесені: 

а) зникаючі види рослин, тварин, грибів, папоротей; 

б) рідкісні та зникаючі рослинні угруповання; 

в) популяції рідкісних тварин; 

г) вимерлі види тварин, рослин. 

17. До Червоної книги України занесені: 

а) зникаючі види рослин, тварин, грибів, папоротей; 

б) рослинні угруповання; 

в) популяції рідкісних тварин; 

г) вимерлі види тварин, рослин. 

18. Останнім десятиріччям все більшого поширення 

набуває флористична класифікація рослинності на 

засадах школи: 

а) Шеляга-Сосонко; 

б) Міркіна; 

в) Браун-Бланке; 

г) Шеннікова. 

19. Найбільшим заповідником в Україні є:  

а) Мис Мартьян;  

б) Рівненський заповідник; 

в) Поліський заповідник; 

г) Карадагзький заповідник. 

20. Найбільшим ландшафтним заказник на території 

України є:  

а) Кединогірський; 

б) Сулинський; 

в) Липівський; 

г) Дахнівський. 
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Завдання другого рівня 

1. Статус земель, які зайняті під територіями та 

об'єктами ПЗФ, визначається: 

а) законом "Про природно-заповідний фонд України"; 

б) Земельним кодексом України; 

в) Конституцією України; 

г) Водним кодексом України; 

д) законом України "Про загальнодержавну програму 

формування національної екологічної мережі". 

2. Залежно від цільового призначення та необхідного 

режиму охорони заказники поділяються на такі типи: 

а) орнітологічні; 

б) антропогенні; 

в) ботанічні; 

г) річкові; 

д) гідрологічні. 

3. Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва 

залежно від ступеня унікальності, естетичної, наукової, 

природоохоронної, рекреаційної й оздоровчої цінності, 

збереженості первісної планувальної структури тощо 

можуть мати значення: 

а) загальнодержавне; 

б) регіональне; 

в) місцеве; 

г) міжнародне; 

д) всесвітнє. 

4. Матеріали погодження місця розташування об’єкта 

мають включати в себе наступні документи: 

а) рішення сільської ради; 

б) дозвіл Президента України; 

в) висновок районного санітарно-епідеміологічного органу; 

г) висновок управління екології; 

д) дозвіл сільського голови. 
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5. Проектування Екологічної мережі України 

здійснюється шляхом розробки: 

а) проектування екологічної мережі Кременчуцького 

водосховища; 

б) Генеральної схеми екологічної мережі України; 

в) у 2010 році нового видання Червоної книги України; 

г) регіональних схем Автономної Республіки Крим та 

адміністративних областей; 

д) створення національного природного парку Синевір. 

6. Одними із заходів щодо забезпечення режиму 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

України є: 

а) встановлення аншлагів на цих територіях; 

б) встановлення єдиних державних знаків; 

в) встановлення охороннних табличок розміром 2*3 м; 

г) встановлення огорожі; 

д) встановлення альтанок. 

7. Основними завданнями служби державної охорони 

ПЗФ України є:  

а) забезпечення додержання режиму охорони території та 

об’єктів ПЗФ; 

б) арештовувати на місці незаконного використання 

природних ресурсів; 

в) проводити відновлювальні роботи в об’єктах ПЗФ; 

г) попередження та припинення порушень 

природоохоронного законодавства України; 

д) створення декоративних груп. 

8. Регулярні наукові дослідження проводяться в: 

а) регіональних ландшафтних парках; 

б) природних заповідниках; 

в) національних природних парках; 

г) заказниках; 

д) ботанічних садах. 

 



 47 

 

 

9. За загальним правилом, встановленим статтею 45 

ЗКУ, землі природно-заповідного фонду можуть 

перебувати у: 

а) державній власності; 

б) державній власності та на умовах угоди про оренду 

земельної ділянки; 

в) приватній власності; 

г) комунальній власності та на умовах угоди про оренду 

земельної ділянки. 

д) комунальній власності. 

10. Процес створення заповідних урочищ провадиться: 

а) без вилучення водних об'єктів у їх власників або 

користувачів; 

б) без вилучення земельних ділянок у їх власників або 

користувачів; 

в) з наданням земельної ділянки в постійне користування; 

г) з наданням земельної ділянки в тимчасове користування; 

д) без вилучення інших природних об'єктів у їх власників 

або користувачів; 
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