Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від _________ 2021 р. № ___

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням
законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок
пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та
гідрологічних об’єктів
Вид об’єкта

Одиниця виміру

Розмір шкоди, гривень

Карстово-спелеологічні об’єкти
Пошкодження та винос на поверхню:
сталактити, сталагміти, сталагнати, кораліти,
пізоліти

за 1 сантиметр
довжини

431

натічні кори

за 1 кв. дециметр
площі

359

водно-карбонатні утворення

за 1 куб. дециметр
об’єму

215

гіпсові кристали, голки та інші аналогічні утворення:
окремі відособлені екземпляри

за 1 сантиметр
довжини

503

щітки та інші утворення

за 1 кв. дециметр
площі

359

монокристали гіпсу, кальциту, інших
мінералів

за 1 куб. дециметр
об’єму

288

за 1 сантиметр
довжини

215

за 1 кв. дециметр
площі

288

-“-

215

за 1 кв. дециметр
площі

288

глинисто-полімінеральні сталактити гіпсових
печер
глинисто-натічні (бобовидні) кори

глинисто-мінеральні відклади
Пошкодження стін, стелі (написи, подряпини
тощо)

2

Забруднення печер:
механічне:
за покинуту річ, банку, пляшку,
синтетичну тару тощо

за 1 одиницю

44

за сторонній інертний матеріал

за 1 куб. дециметр
об’єму

22

за 100 грамів речовини

113

-“-

144

хімічне:
за покинуті у відкритому вигляді хімічні
реактиви
біологічне (органічне, бактеріальне тощо)

забруднення підземної атмосфери відпрацьованими газами:
за кожну годину працюючого джерела

30

за кожну випалену сигарету чи інший вид
тютюнових виробів

44

термальне:
за кожний наступний градус за Цельсієм
(збільшення або зменшення) від
звичайного для даної порожнини
температурного рівня

за 100 куб. метрів
підземного повітря

36

радіаційне:
за кожну одиницю понад гранично
допустиму дозу

718

Поверхневі карстово-спелеологічні утворення
Пошкодження каррових, первинно- та
вторинно-кристалічних форм

за 1 кв. дециметр
площі

71

Засипання понижень, лійок, понорів,
колодязів, шахт

за 1 кв. метр площі

431

за 1 куб. метр
забрудника

574

Забруднення понижень, лійок, колодязів,
шахт

Геологічні об’єкти

3

Пошкодження геологічних оголень, розрізів

за 1 кв. метр площі

431

Пошкодження геоморфологічних утворень

за 1 кв. дециметр
площі

718

Палеонтологічні об’єкти
Вилучення або пошкодження частин
(залишків, відбитків) викопних тварин і
рослин

за 1 сантиметр
довжини

431

Гідрологічні об’єкти (водні об’єкти в межах територій природно-заповідного фонду)
Пошкодження водоспадів

за 0,5 метра висоти
або 1 метр ширини

2877

Влаштування загат на водних об’єктах

за 1 кв. метр площі

288

за 0,1 гектара

14387

за 1 куб. метр об’єму

2877

-“-

2762

за 1 гектар

745605

Пошкодження водного об’єкта, болота:
випрямлення, поглиблення русла, зміна
конфігурації берегової лінії тощо
забирання ґрунту (гравію, піску, мулу
тощо) з водойм, прориття каналів
Скидання баластних вод
Знищення донної рослинності
Забруднення поверхневих, морських та
підземних вод

Засипання водних об’єктів

півторакратний розмір
збитків, нарахованих
за Методикою
розрахунку розмірів
відшкодування
збитків, заподіяних
державі внаслідок
порушення
законодавства про
охорону та
раціональне
використання водних
ресурсів
за 0,1 гектара

244586

-“-

27491

Знищення боліт:
знищення рослин деревного та трав’яного
ярусів верхового оліготрофного болота

4

знищення рослин деревного та трав’яного
ярусів низинного евтрофного болота
забирання торфу

Знищення (пошкодження) джерела
потужністю:

-“-

145917

на площі 0,1 гектара
на глибину 1 метр

3204762
69038

до 1 куб. метра на добу

138075

від 1,1 до 3 куб. метрів на добу

690375

від 3,1 до 10 куб. метрів на добу
більше 10,1 куб. метра на добу

за кожний куб. метр
потужності понад 10,1
куб. метра на добу
сума відшкодування
збільшується на 50
тис. гривень

