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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Шановні учасники конференції, дорогі друзі, колеги!

Радий вітати вас із відкриттям науково-практичної онлайн конферен-
ції «Еколого-правова безпека суверенної держави в умовах воєнного 
стану».

Сьогодні ми всі переживаємо найскладніші часи новітньої історії 
нашої держави – повномасштабну збройну агресію російської федерації. 
24 лютого російські війська вторглися на територію суверенної і неза-
лежної України. І вже протягом девяти місяців своїми злочинними діями 
вони вбивають наших громадян, руйнують інфраструктуру та знищують 
міста. Окрім людських жертв і матеріальних втрат, значну шкоду військо-
ві дії спричиняють навколишньому природному середовищу. Через по-
стійні обстріли та вибухи забруднюється атмосферне повітря, води та 
ґрунти, зникає рослинний і тваринний світ, знищуються ліси, об’єкти 
і території природно-заповідного фонду, що в цілому загрожує існуванню 
всієї системи екологічної безпеки.

За останньою інформацією Міністерства захисту довкілля та при-
родних ресурсів України, унаслідок російського вторгнення зафіксовано 
2200 випадків заподіяння шкоди природі, тоді як сума збитків, завданих 
довкіллю України, становить 37,4 млрд євро, або понад 1,3 трлн грн. 
Зрозуміло, що це лише сухі цифри, які не можуть передати реальної 
картини всього того, що відбувається, адже нанесена бойовими діями 
шкода довкіллю ще довго після їх завершення відображається на стані 
природних об’єктів і часто виходить за межі державних кордонів і пері-
од життя одного чи навіть декількох поколінь.

Тема конференції є надзвичайно актуальною, оскільки після росій-
ського вторгнення та введення воєнного стану життя нашого суспільства 
кардинально змінилося. Не лише Україна, а й увесь світ зіткнулися з та-
кими викликами у сфері екологічної безпеки, яких не знали раніше та на 
які потрібно оперативно реагувати шляхом забезпечення якісного право-
вого регулювання. Відкритими залишаються питання формування та 
реалізації державної еколого-правової політики в умовах військової 
агресії, адаптації екологічного законодавства до умов воєнного стану, 
відшкодування шкоди та притягнення до юридичної відповідальності за 
екологічні правопорушення, повоєнного відновлення та відтворення 
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природних ресурсів та ін. Усі ці питання потребують ґрунтовного аналі-
зу та експертної оцінки з боку науковців і практичних працівників, що 
і буде зроблено в рамках нинішнього форуму.

Щиро вдячний усім колегам, які, незважаючи на вкрай складні умо-
ви, відгукнулися на пропозицію провести цей науково-практичний захід, 
надіслали свої тези доповідей та візьмуть участь в обговоренні окресле-
них питань.

Бажаю всім учасникам конференції плідної і творчої праці. Впевне-
ний, що цікаві матеріали сприятимуть жвавій дискусії та поглибленню 
наукових пошуків, а результати спільної роботи стануть вагомим внеском 
у досягненні мети правового забезпечення екологічної безпеки України 
в умовах воєнного стану.

У цей непростий час прийміть від колективу Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого та від мене особисто слова 
підтримки та побажання миру, добра та безпеки вам і вашим сім’ям! 
Україна обов’язково вистоїть у війні, Збройні Сили України здолають 
ворога, і наступного разу ми вже всі зберемося для святкування нашої 
спільної Перемоги!

Слава Україні!

З повагою та вдячністю,
Гетьман Анатолій Павлович,

ректор Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого,

доктор юридичних наук, професор
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екологічної та кліматичної політики в умовах повномасштабної військової 
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літики.
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ENVIRONMENTAL AND CLIMATE LEGAL POLICY 
FORMATION UNDER THE RUSSIAN MILITARY 

AGGRESSION: NEW DOCTRINAL APPROACHES

Abstract: The topical issues of formation of the environmental and climate 
policy legal framework under the full-scale military aggression. Modern concepts 
of legal provisions concerning compensation for environmental damage, as well 
as prospects for the development of legislative regulation of compensation for 
climate damage and losses are analyzed. Ways to improve national legislation and 
environmental legal policy are proposed.

Keywords: environmental damage, environmental rights, environmental 
safety, legal liability, climate damage and losses.

Так сталося, що при визначенні дня проведення конференції, що за 
сучасних реалій виявилося нелегко, оскільки доводилося зважати на 
багато чинників, у тому числі й розклад зимової сесії, організаторами 
випадково обрано 8 грудня. Як відомо, саме в цей день відзначається 
Всесвітній день клімату. Не менш важливо й те, що захід проходить 
після ще однієї знакової для світової спільноти події – Кліматичного 
саміту ООН (далі – СОР27) у Шарм-ель-Шейху, який завершився 19 лис-
топада цього року. Щоправда, за словами президентки Європейської 
комісії Урсули фон дер Ляєн, 27-ма щорічна зустріч Рамкової конвенції 
ООН зі зміни клімату (COP27) не принесла очікуваних результатів ані 
в частині зобов’язань стосовно поступового скорочення викидів через 
використання викопних палив, ані зобов’язань щодо пом’якшення клі-
матичних змін [1]. Тим не менше, саме на платформі COP27 президентом 
Володимиром Зеленським було запропоновано створити Глобальну 
платформу для оцінки збитків клімату та довкіллю від військових дій. 
Безумовно, це важке завдання передусім для України, котра першою 
серед країн європейського континенту проходить такий важкий шлях 
відстоювання і захисту незалежності, суверенітету, територіальної ціліс-
ності держави в її міжнародно визнаних кордонах, обраного європей-
ського демократичного вектора розвитку, а також життєво важливих 
національних інтересів у сфері енергетичної, продовольчої, екологічної 
безпеки тощо. 
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Вказане набуває неабиякої ваги в контексті того, що Європу (части-
ною якої є й Україна) до 2050 року планували перетворити на кліматич-
но нейтральний континент. Однак зараз в умовах бойових дій можна 
очікувати як постановки більш амбітних цілей, так і кроків у зворотному 
напрямі, бо війна вже відкоригувала багато планів, через що цей процес 
може як прискоритися, так і загальмуватися.

Сподіваємося, навіть переконані, що зміна клімату залишатиметься 
в полі зору світової спільноти і за жодних обставин не зникне з порядку 
денного, бо є важливою й актуальною. Більш того, даному питанню має 
бути відведено належне місце в програмних документах у вказаній сфе-
рі, як, наприклад, це зроблено у Стратегії державної екологічної політи-
ки України на період до 2030 року (далі – Стратегія) [2]. Так, відповідно 
до неї однією із засад державної екологічної політики є збереження та-
кого стану кліматичної системи, який унеможливить підвищення ризиків 
для здоров’я й благополуччя людей, а також збереження й відновлення 
природних екосистем. Примітно, що зміна клімату вітчизняним законо-
давцем віднесена до першопричин виникнення екологічних проблем 
і надзвичайних ситуацій в Україні, а запобігання їй та адаптації до неї 
віднесено до кола завдань із забезпечення інтеграції екологічної політи-
ки у процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку 
України. 

Варто акцентувати на тому, що у згаданій Стратегії серед переліку 
очікуваних результатів також задекларовано формування правової бази 
і створення умов для реалізації державної політики у сфері зміни кліма-
ту. Поряд із Стратегією в нашій країні діє Концепція реалізації держаної 
політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затверджена роз-
порядженням КМУ від 7 грудня 2016 року № 932 [3], яка презентувалася 
урядом як перший національний стратегічний документ у сфері бороть-
би зі зміною клімату, прийнятий відповідно до основних положень Па-
ризької угоди. Не можна не згадати й Стратегії екологічної безпеки та 
адаптації до змін клімату на період до 2030 року [4]. Спираючись на 
ключові положення названих документів, маємо констатувати, що існує 
тісний, корелючий взаємозв’язок між формуванням й реалізацією кліма-
тичної та екологічної політики нашої держави, і це спостерігається про-
тягом тривалого часу. Вбачається, що стійкість такої тенденції поясню-
ється передусім тим, що формування кліматичної політики, як і еколо-
гічної, триває вже не перше десятиліття (виходячи хоча б з того, що ще 
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у 1997 році була прийнята Кліматична програма України [5], а в 
1998 році – Основні напрями державної політики України у галузі охо-
рони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення еко-
логічної безпеки [6]). Вказане набуває особливого значення, бо законо-
давче забезпечення охорони клімату, як і озонового шару, завжди було 
пов’язано з атмосферо-охоронними та еколого-безпековими відносинами.

Усе вищевикладене дозволяє стверджувати, що нагальним питанням 
сьогодення стає формування дієвої еколого- й кліматично-правової по-
літики, які, по-перше, мають бути узгоджені, скоординовані відповідно 
до європейського вектора розвитку і зобов’язань нашої держави щодо 
європеїзації національного законодавства й політики, підтримки ЄЗК 
тощо; по-друге, враховуватимуть умови й реалії російської збройної 
агресії, а також певні особливості введеного правового режиму воєнно-
го стану; по-третє, попереджатимуть виникнення еколого-правого нігі-
лізму як деформації правосвідомості в сенсі тимчасового призупинення 
на строк введення воєнного стану дії й вжиття деяких природоохоронних 
заходів. Вважаємо, що саме еколого-правову політику, як і кліматично-
правову, є сенс розглядати як суверенне право держави, а також інтегро-
ваний чинник соціально-економічного розвитку України, який має спри-
яти забезпеченню екологічної безпеки та відновлення України, і є першо-
джерелом формування єдиного європейського еколого-правового 
простору і правопорядку. Видається, що саме згадані політики мають 
стати дороговказом при європеїзації національного законодавства, еко-
логізації стратегій національного розвитку і Плану відновлення України.

До речі, поєднання, взаємна скерованість, узгодженість правової 
складової екологічної й кліматичної політик нашої держави дозволить 
створити належний юридичної супровід відновлення і сталого розвитку 
країни. Крім того, екологізація національної політики, стратегій розвитку 
й законодавства, а також адаптація до зміни клімату мають стати на-
скрізними питаннями у державному плануванні відродження відповідно 
до задекларованих стратегічних цілей повоєнного відновлення, як-то: 
чисте й безпечне довкілля, подальший рух європейським «зеленим кур-
сом» і відбудова економіки за принципами сталого розвитку.

Наголосимо, що для України як кандидата у члени ЄС наративом 
національної екологічної політики й Плану відновлення має стати не 
лише «build back better» (відбудувати краще, ніж було), а й «build back 
greener» (відбудувати екологічніше). Впевнені, що відновлення довкілля 
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має проходити одночасно із євроінтеграційними реформами як два па-
ралельних процеси.

Зрозуміло, для цього необхідні великі кошти! На підтвердження на-
ведемо те, що під час конференції з відновлення України в Лугано (Швей-
царія, 4–5 липня 2022 року) Україна повідомила світовій спільноті, що 
повне відновлення коштуватиме приголомшливих $750 мільярдів (620 
мільярдів фунтів стерлінгів) [7]. Важливо й те, що при обговоренні про-
грами «Відбудова чистого та захищеного середовища» передбачено 
втілити 76 природоохоронних проєктів на 25,5 млрд євро і це лише 
частка необхідного.

Однак повернемося до питання оцінки й відшкодування кліматичних 
збитків і збитків, заподіяних довкіллю. За офіційно оприлюдненими 
даними станом на 25 листопада 2022 року «збитки нашому довкіллю вже 
становлять понад 38 млрд євро, і кожен день війни збільшує цю сум, 
а безпосередня шкода клімату внаслідок російської агресії становить 
мінімум 33 млн тонн СО2 в атмосферу» [8]. Згідно з даними спостережень 
громадської організації Центр екологічних ініціатив «Екодія» лише «за 
перші сім місяців повномасштабна війна в Україні спричинила, за по-
передніми оцінками, щонайменше 100 мільйонів тонн викидів СО2, що 
посилюють зміну клімату. Таку ж кількість за аналогічний період ви-
кидає ціла країна, як-от Нідерланди» [9].

Варто акцентувати на тому, що на міжнародному рівні досі не існує 
чіткої методології підрахунку викидів СО2, що посилюють зміну клімату, 
не визначено, як і хто має за них відповідати. З огляду на це стає цілком 
очевидним і зрозумілим, що виникнуть певні труднощі при фіксації та 
розрахунку кліматичних збитків і шкоди. Ще раз наголосимо, що зараз 
відсутня чітка методологія обрахування викидів від бойових дій, а також 
їх впливу на клімат, а саме визначення заподіяної шкоди. Вбачається, що 
в науковому сенсі як перший крок доречно буде надати доктринальне 
тлумачення й визначити співвідношення правових категорій «екологічна 
шкода» і «кліматична шкода», «екологічні збитки» і «кліматичні збитки», 
«екологічні втрати» і «кліматичні втрати» тощо. Це набуває актуальнос-
ті і з позицій того, що сучасна законодавча практика, яка складається 
в Україні, йде по шляху обчислення шкоди, збитків і втрат, завданих 
природним ресурсам і комплексам, відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 20.03.2022 р. № 326 «Про затвердження Порядку 
визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агре-
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сії Російської Федерації» [10]. Нагадаємо, що згаданим нормативно-пра-
вовим актом закріплено визначення шкоди і збитків довкіллю за наступ-
ними напрямами: (1) шкода, завдана земельним ресурсам; (2) втрати надр; 
(3) збитки, завдані водним ресурсам; (4) шкода, завдана атмосферному 
повітрю; (5) втрати лісового фонду; (6) збитки, завдані природно-запо-
відному фонду. Тим більш, що розробка відповідних методик/такс досі 
триває, а їх апробація проходить майже одночасно з прийняттям, врахо-
вуючи реалії сьогодення. Вивчивши їх, можемо стверджувати, що в них 
принаймні не використовується саме екосистемний підхід, не врахову-
ються екосистемні послуги, а також повна й потенційно довготривала 
шкоди довкіллю тощо. Тим більш, що доречно вести мову не лише про 
шкоду, заподіяну одній країні, а й про її трансграничний вплив. Виходя-
чи з цього, вбачається за доцільне враховувати міжнародний досвід у цій 
сфері. Наприклад, щодо застосування принципу вартісної оцінки екосис-
темних послуг, який детально розроблено в рамках проєкту «Економіка 
екосистем і біорізноманіття» (ТЕЕВ) Ріо-де-Жанейрської конвенції, 
стануть у нагоді справа Коста-Ріка проти Нікарагуа, а також справи щодо 
незаконного вторгнення Іраку й окупації Кувейту у 1990, 1991 роках, 
«Збройні дії на території Конго (Демократична Республіка Конго проти 
Уганди)» та ін.

Безумовно, необхідно мати певний час для формування новітніх 
концепції, віднайдення підходів до відшкодування кліматичних збитків 
або шкоди, втрат, виходячи із тлумачення клімату як об’єкту міжнародно-
правової охорони. Однак головне, що навіть за відсутності цього, зараз 
є чітке розуміння того, що вони будуть тісно пов’язані як зі збитками/
шкодою, заподіяними природним ресурсам і комплексом, так і життю 
і здоров’ю громадян. Нині в Україні не існує такої екосистеми, якій не 
було б заподіяно шкоди, яка не зазнала б руйнівних наслідків. Ні в кого 
не викликає труднощів відповідь на питання: чи не спричиняють шкоди 
клімату, як і довкіллю, мільйони гектарів спаленого обстрілами лісу, 
тисячі гектарів забруднених мінами і снарядами земель, а також забруд-
нені шкідливими речовинами тисячі гектарів ґрунтів, забруднення ат-
мосферного повітря внаслідок спалення нафтобаз та інших пожеж тощо. 
Крім того, слід пам’ятати й про те, що актуальним й важко прогнозованим 
є вплив міжнародного російсько-українського збройного конфлікту на 
стан клімату (з позицій його наслідків) як для України, так і для всього 
людства, як зараз, так і в майбутньому.
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Зауважимо, що в національній еколого-правовій доктрині впливи на 
довкілля і наслідки воєнних дій, як правило, поділяють на безпосередні 
й опосередковані, актуальні й відтерміновані у часі, кожен із яких охо-
плює відповідно до наробок методології екологічного оцінювання (які 
досі знаходяться на стадії розробки) наступні напрями: а) пряме руйну-
вання ландшафтів, екосистем, природних оселищ, популяцій рослин 
і тварин; б) загрози і ризики техногенних катастроф, спричинених воєн-
ними діями (руйнування промислових об’єктів, інфраструктури тощо); 
в) руйнування й забруднення агроландшафтів, виведення з обігу сіль-
ськогосподарських земель, порушення природних систем життєзабезпе-
чення і природних послуг, з чого безпосередньо випливають ризики для 
продовольчої безпеки тощо; г) загрози життю і здоров’ю людини, що 
виникають як через руйнування природних екосистем, так і внаслідок 
техногенних катастроф, обмеженого доступу до природних ресурсів, 
забруднення атмосферного повітря і води, загрози спалаху епідемій тощо. 
Таким чином, війна порушує базові принципи екологічної справедливос-
ті, посилюючи несправедливість у всіх її проявах [11].

Наголосимо, що пряма шкода, завдана довкіллю, а з певним часом/
або відразу й клімату є водночас і опосередкованою шкодою, яка нега-
тивно впливатиме на життя і здоров’я людей, певні міграційні процеси. 
Додамо, що забруднення довкілля, яке має місце під час воєнних дій, 
по-перше, призводить до погіршення якісного стану екосистем і при-
родних об’єктів на тривалий період після припинення воєнного конфлік-
ту, що, у свою чергу, позначиться на кліматі, житті й здоров’ї людей, їх 
безпеці (підвищяться ризики отруєння, зокрема, важкими металами; 
зменшиться доступу до якісної питної води; пошкодяться ґрунти, втра-
титься їх родючість тощо); по-друге, несе загрозу продовольчій безпеці 
населення України і світу; по-третє, зачіпає не одне покоління людей і, 
по-четверте, поширюється за межі території бойових дій, а отже, може 
мати транскордонний вплив, міжнародний масштаб.

Разом із вищезазначеним, вже зараз необхідно враховувати посткон-
фліктний вплив на довкілля, клімат, підвищені ризики для життя 
й здоров’я людей, які можуть виникнути і вже виникають від шкоди, 
заподіяної екосистемам, появу нових міграційних процесів, викликані 
саме екологічною катастрофою, на межі якої знаходиться наша держава. 
З огляду на це вважаємо за доцільне запровадити ризик-орієнтований 
підхід до екологічної безпеки відповідно до вимог законодавства ЄС, 



12

спрямований на запобігання й попередження шкоди довкіллю і здоров’ю 
людини, розуміючи, що в умовах російсько-українського міжнародного 
збройного конфлікту їх буде важко ранжувати.

Підсумовуючи, наголосимо, що усталена правова політика в довкіл-
лєвій і кліматичній сфері мають стати вагомим кроком на шляху до єв-
ропеїзації національного законодавства і створення безпекового про-
стору. Безумовно, нам випала доля вибудувати власну правову доктрину 
відшкодування екологічної та кліматичної шкоди, створити дієву націо-
нальну законодавчу базу й нові правові прецеденти, використовуючи 
міжнародний досвід і практики. Розуміючи усю складність цього і від-
повідальність перед нинішнім і майбутнім поколіннями, впевнені, що ми 
впораємося. Сподіваємося, що саме учасники конференції нададуть 
пропозиції і рекомендації, вироблять спільні підходи і бачення, відна-
йдуть рішення окреслених проблем.
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і права імені В. М. Корецького  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Складовою частиною національної безпеки України є екологічна 
безпека. Остання має особливе значення у воєнний час в силу великих 
масштабів екологічної шкоди, яка завдається навколишньому середови-
щу із застосуванням зброї. За останніми даними Держекоінспекції Укра-
їни, зокрема, впродовж восьми місяців повномасштабного вторгнення 
росії в Україну окупантами завдано нашій державі таку шкоду:

– забруднено понад 180 тисяч квадратних метрів ґрунтів небезпеч-
ними речовинами;

– засмічено близько двох з половиною тисяч квадратних метрів зе-
мель залишками знищених об’єктів та боєприпасів;
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– згоріло понад 680 тисяч тонн нафтопродуктів під час обстрілів, 
забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами;

– випалено понад 23 тисяч гектарів лісів ракетами та снарядами. 
Постраждали річки та морські акваторії. Під загрозою виявилися Запо-
різька та інші атомні електростанції, власне саме життя людей. Слід 
при цьому зазначити, що обсяг екологічної шкоди підраховується без на-
лежної точності.

Сучасна екологічна політика України базується на Конституції 
України і Законі України «Про основні засади (стратегії) державної 
екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 
2019 року. Ця стратегія передбачає запровадження євросистемного під-
ходу в галузі охорони навколишнього природного середовища та удо-
сконалення інтегрованого екологічного управління. Вона стала факто-
ром вирішення екологічних проблем. Але російсько-українська війна 
цей рух призупинила. Потрібні нові заходи, в тому числі і наукового 
характеру.

Потрібно зокрема офіціалізувати питання про відповідальність 
Росії за шкоду, завдану війною навколишньому середовищу України. З 
цією метою слід вже зараз налагодити належну фіксацію відповідної 
шкоди. Потрібні також необхідні організаційні механізми стягнення 
такої шкоди. У цьому контексті доцільно було б відновити діяльність 
санітарно-епідеміологічної служби України. Вона була ліквідована 
передчасно.

Знаходячись у стані війни, ми маємо дбати про майбутнє нашого на-
вколишнього середовища, в т. ч. про удосконалення нашого екологічного 
законодавства і механізму управління у цій галузі. Йдеться, зокрема, 
про удосконалення структури і діяльності Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України. Варто також відновити діяльність регі-
ональних екологічних прокуратур, які свого часу гарно зарекомендували 
себе. Більше у цій сфері може зробити і судова система.

Після переможного закінчення війни слід чекати будівельного буму 
в нашій країні. У цьому контексті має бути посилено значення прийня-
того у 2017 р. Закону «Про оцінку впливу на довкілля». Ним зафіксовано 
новий підхід до ролі громадськості у процедурі відповідної оцінки. Ця 
процедура передбачає: а) підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
передбачуваної оцінки впливу; б) обговорення його заінтересованою 
громадськістю; в) аналіз інформації Мінприроди; г) надання уповнова-
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женим органом вмотивованого висновку; д) врахування цього висновку 
у проектах.

Потрібні додаткові законодавчі акти, спрямовані на конкретизацію 
відповідного закону. Необхідно об’єднання вчених для підготовки оцін-
ки впливу.

Для України є також потреба у вдосконаленні міжнародного механіз-
му захисту навколишнього середовища. Йдеться, зокрема про екологіза-
цію всієї Землі на базі Екологічної Конституції Землі.

Варто також внести зміни до механізму ЮНЕП, утворивши на його 
базі Екологічну раду ООН. Доцільно також мати і Міжнародний еколо-
гічний суд для розгляду міжнародних екологічних спорів.

Андрейцев Володимир Іванович
доктор юридичних наук, професор,

академік НАПрН України,
державний радник юстиції ІІІ класу,

Заслужений юрист України,
Центр правничої допомоги  

та досліджень

НАЦІОНАЛЬНО ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ 
АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ  
ТА ЗАГРОЗ

Законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки в Україні були 
започатковані Законом України «Про охорону навколишнього природно-
го середовища» від 25 червня 1991 року із подальшими змінами [1], який 
започаткував реалізацію цього напряму державної екологічної політики, 
як пріоритетну сферу екологічних правовідносин, пріоритетний принцип 
правового забезпечення суб’єктивного права громадян на безпечне для 
здоров’я і життя довкілля, зобов’язання юридичних осіб, що експлуату-
ють небезпечні об’єкти забезпечувати зазначений пріоритет у процесі 
господарської діяльності в різних сферах національної економіки та не-
сти юридичну відповідальність за порушення правил і вимог екологічної 
безпеки шляхом їх притягнення до адміністративної, кримінальної та 
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повної цивільної відповідальності у разі заподіяння майнової шкоди 
у порядку, визначеному законодавством України, актами міжнародно-
правового регулювання.

Конституція України (стаття 16) закріпила зобов’язання держави 
щодо забезпечення екологічної безпеки на виконання Декларації «Про 
державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року.

Особливості правового забезпечення екологічної безпеки в Украї-
ні закріплені в інших актах законодавства України, зокрема, «Осно-
вними засадами (Стратегією) державної екологічної політики України 
на період до 2030 року», затверджених Законом України від 28 лютого 
2019 року № 2697 [2], які передбачають запровадження безпечних 
ресурсів та енергозберігаючих технологій у сфері безпеки деяких 
об’єктів критичної інфраструктури, посилення спеціального нагляду 
за дотриманням екологічного законодавства, запровадження міжна-
родних стандартів систем екологічного управління, впровадження 
підсистем управління економічними та екологічними ризиками в усіх 
сферах національної економіки, запобігання настання катастроф тех-
ногенного та природного характеру, відвернення надзвичайних ситу-
ацій, вдосконалення управління небезпечними відходами, упереджен-
ня настання екологічних ризиків та системи загроз для функціонуван-
ня держави.

Важливе історико-політичне значення виконує й перша екологічна 
програма «Про основні напрями державної політики України в галузі 
охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки», затвердженої постановою Верховної Ради Укра-
їни від 05 березня 1998 року № 188 [3], особливо в частині гарантуван-
ня екологічної безпеки ядерних об’єктів і радіаційного захисту насе-
лення та довкілля, зведення до мінімуму негативного впливу наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС в частині утвердження суб’єктивного 
конституційного права людини на безпечне для життя і здоров’я до-
вкілля, що отримало відповідний розвиток у Стратегії національної 
безпеки, затвердженій Указом Президента України від 14 вересня 
2020 року № 392 [4], яка передбачає, що екологічна безпека, зокрема 
безпека середовища життєдіяльності людини – один із найвищих прі-
оритетів, тобто в умовах глобальних ризиків і загроз стає безальтерна-
тивним імперативом збереження екологічної обстановки в Україні та 
країнах світу.
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Імператив «безпека людини – безпека держави» продекларована 
також у Цілях сталого розвитку України до 2030 року, визначених Указом 
Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 [5].

У системі правових засад забезпечення безпеки Закон України «Про 
технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 р. № 124 
[6] на підставі якого в Україні прийняті Технічні регламенти щодо:

а) безпечності окремих об’єктів або робіт підвищеної небезпеки 
(машин, механізмів, устаткування);

б) безпечності використання небезпечних речовин на окремих 
об’єктах та обладнанні, їх частин або агрегатах;

в) обладнання, що експлуатуються в небезпечних середовищах;
г) безпечності пакувальних комплектів для зберігання та захоронен-

ня небезпечних радіоактивних відходів;
д) встановлення вимог безпеки окремих небезпечних матеріалів; 

тощо.
На виконання положень Стратегії національної безпеки реалізується 

розроблення таких документів, як Стратегія екологічної безпеки та адап-
тації до зміни клімату на період до 2030 року, впровадження положень 
та посилення впливу міжнародного організаційно-правового контролю 
у зазначеній сфері, створенні судових міжнародних інстанцій щодо уре-
гулювання колізій міжнародного характеру між державами [7], інші акти 
законодавства Європейського Союзу, прийняті в умовах надзвичайного 
екологічного стану [8, 1–17], Стратегія біобезпеки та біологічного за-
хисту, введеної відповідно до Рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 15 жовтня 2021 року Указом Президента України від 
17 грудня 2021 року № 688 [9] для відвернення техногенних та природних 
ризиків та глобальних загроз.
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ЛЮДИНА – АЛЬФА І ОМЕГА В ЕКОЛОГІЧНОМУ 
ПРАВІ

Анотація: Обґрунтовується доцільність вважати першочерговою ціллю 
екологічного права захист прав та інтересів людини в оточуючому її серед-
овищі та необхідність врахування при оцінці стану здоров’я людини поряд 
з екологічними факторами, економічних, соціальних та індивідуальних у їх 
тісному взаємозв’язку.

Ключові слова: людина , її життя і здоров’я , екологічне право.

Abstract: The expediency of considering the protection of human rights and 
interests in the surrounding environment as the primary goal of environmental 
law and the need to take into account when assessing the state of human health 



19

along with environmental, economic, social and individual factors in their close 
relationship is substantiated.

Key words: man, his life and health, environmental law.

Як відомо, згідно ст. 16 Конституції України забезпечення екологіч-
ної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, 
збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави. За-
значене конституційне положення знайшло своє відображення у пре-
амбулі Основ законодавства про охорону здоров’я (1992), де передбаче-
но, що суспільство та держава відповідальні перед сучасним і майбутні-
ми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу 
України, забезпечують, зокрема, пріоритетність охорони здоров’я у ді-
яльності держави, розв’язання екологічних проблем.

Наслідками тривалих воєнних дій на території нашої держави є по-
гіршення економічного стану країни, соціального стану людей, забруд-
нення небезпечними хімічними речовинами всіх складових навколиш-
нього природного середовища, що негативно впливає на здоров’я кожної 
людини.

Поступовий перехід від охорони навколишнього природного серед-
овища до охорони навколишнього середовища робить людину безпосе-
реднім об’єктом правового захисту. На відміну від природних об’єктів, 
предметом захисту виступає не сама людина, а її права та інтереси. Одна 
із пропозицій вчених – вважати ціллю екологічного права захист людини 
в оточуючому її середовищі – повною мірою поки що не сприйнята те-
орією екологічного права, а ще меншою мірою – законодавством і прак-
тикою його застосування.

На наш погляд, ефективність екологічного права наразі є дещо «урі-
заною» та продовжуватиме залишатися такою, якщо воно не буде зорі-
єнтоване на реалізацію основної і найважливішої цілі – безпосередній 
захист людини, а також права на життя і здоров’я в цілому. Визнаючи 
підлеглість, вторинність цілі охорони природи відносно головної цілі – 
охорони людини, ми змушені констатувати парадокс: якщо питання 
охорони природи перебуває у центрі уваги світової та вітчизняної гро-
мадськості й отримало нехай і недосконале, але законодавче визнання, 
то проблеми захисту здоров’я людини до цього часу не вийшли за рамки 
лозунгів і декларацій.
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Посилання на Основи законодавства України про охорону здоров’я 
не може слугувати контраргументом наведеному вище твердженню, так 
як здоров’я людини (населення) не може бути предметом турботи одно-
го лише Міністерства охорони здоров’я України. Добре відомо, що 
здоров’я людини залежить від впливу багатьох факторів, включаючи 
природно-кліматичні, соціально-побутові, економічні, виробничі, пси-
хологічні, харчові та інші.

При цьому звернемо увагу на один принциповий момент. Світова 
спільнота проводить боротьбу проти надмірного забруднення навколиш-
нього середовища, намагається більш раціонально використовувати 
природні ресурси, піклуючись про людину, маючи на увазі при цьому все 
людство. Сьогодні ці два зазначені вище напрямки визнаються осново-
положними. Їх актуальність ніколи і ніким не заперечується, більш того, 
у більшості розвинених країн світу вирішення проблеми забезпечення 
екологічної безпеки віднесено до компетенції спеціально створених 
владних структур, між якими шириться та поглиблюється міжнародне 
співробітництво. Проблема дійсно важлива, але питання полягає лише 
в тому, наскільки вона є винятковою, щоб акцентувати на ній увагу на-
уки, практики, широкої громадськості та інших секторів суспільства. 
Незважаючи на песимістичні настрої, зростаючу політизацію зеленого 
руху, фахівці впродовж останніх трьох десятиліть при оцінці несприят-
ливого впливу деградованого середовища на здоров’я населення не ви-
ходять за межі 18–20 відсотків.

Дійсно, інформаційна база про кількість і склад викидів та скидів 
забруднюючих речовин, про видобування корисних копалин та їх по-
дальше використання, використання інших природних ресурсів, їх при-
родних та природно-соціальних умов, властивостей та процесів у нас 
сформована (а стосовно природних ресурсів вона є достатньо об’ємною). 
Однак, цього не можна сказати про інші складові якості життя людини, 
не кажучи вже про умови еволюції біосфери [1].

На наше глибоке переконання, неможливо ігнорувати природно-
наукову парадигму, згідно з якою навколишнє середовище, яке впли-
ває на організм людини, – це не тільки природа, але і все, що знахо-
диться поза її організмом. Людина – істота біосоціальна. Якщо для 
більшості всього живого на Землі навколишнє середовище – це лише 
середовище, то у людини воно представлене в нерозривній єдності 
соціального і природного середовища. Ось чому, на нашу думку, ува-
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га науковців не повинна обмежуватися аналізом наслідків забрудне-
ного середовища.

Завдання повинно формулюватися значно ширше: вивчення і про-
гнозування впливу змін середовища, яке оточує людину, умов існування 
людини та їх вплив на здоров’я людини як біосоціальної істоти. Діапазон 
цих змін дуже широкий – від новацій в структурі харчування до транс-
формації культури і етики, розвитку правової культури здорового спосо-
бу життя на суспільному та індивідуальному рівнях. Ми повинні усвідо-
мити, що здоров’я людини – це комплексний соціально-економічний, 
екологічний, гігієнічний показник, який інтегрує демографічні, соціаль-
ні та біологічні процеси, властиві людському суспільству, відображає 
рівень його економічного й культурного розвитку, стан медичної допо-
моги, несе на собі відбиток історико-етнографічних традицій і природно-
кліматичних змін.

Враховуючи зазначену вище комплексність проблеми, для вирішен-
ня завдання кількісної оцінки всіх зазначених нами факторів, навіть на 
перший погляд, знадобляться роки (десятиліття) досліджень і залучення 
до цієї роботи фахівців найрізноманітніших спеціальностей. Без цього 
будь-які розрахунки і рекомендації, в тому числі щодо оцінки впливу на 
здоров’я людей забрудненого середовища, слід розглядати на рівні благих 
намірів, оскільки в кожному конкретному випадку сила негативного 
впливу може бути зменшена або збільшена багатьма іншими постійними 
чи тимчасовими впливами на здоров’я людини, які сьогодні в чинних 
методиках не враховуються навіть факультативно.

Поставлене завдання ставить нас перед необхідністю внести ясність 
і в саме поняття «здоров’я людини», яке до цього часу не має однознач-
ного визначення. Згідно класичного визначення, здоров’я – це природний 
стан організму, що характеризується його врівноваженістю з оточуючим 
середовищем та відсутністю будь-яких хворобливих змін. Однак, у дій-
сності фізичний стан здоров’я визначається не лише врівноваженістю 
людини з оточуючим середовищем, але й низкою інших чинників, зо-
крема ступенем задоволеності людиною своїм соціальним станом [2].

Мабуть, доводити, що це саме так, особливої необхідності немає.
Незадоволеність людини своїми відношеннями в родині, ставленням 

до неї на роботі, життєвими умовами та ін., невідворотно знаходить відо-
браження у відповідних психологічних реакціях, зв’язок яких з фізіоло-
гічними вже добре відомий. З огляду на це, в рамках екологічного права 
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більш прийнятним нам видається визначення, надане ВООЗ, що харак-
теризує здоров’я як стан повного фізичного, духовного і соціального 
благополуччя, а не лише відсутність хвороб та фізіологічних недоліків.

Основами законодавства про охорону здоров’я зміст поняття здоров’я 
визначається як стан повного фізичного, психічного і соціального благо-
получчя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад (ст.1). Таке по-
ложення відповідає підходам ВООЗ. Водночас, як справедливо зазна-
чається в спеціальній літературі, на стан здоров’я людини впливають 
соціальні, економічні, культурні та екологічні детермінанти [3]. Оскіль-
ки держава в особі уповноважених органів бере на себе відповідальність 
за рівень здоров’я населення, на нашу думку, на законодавчому рівні 
мають бути визначені показники соціальних, економічних, культурних 
та екологічних чинників.

Частково ці питання вирішує прийнятий Верховною Радою України 
6 вересня 2022 року Закон України «Про систему громадського здоров’я» 
(який вводиться в дію з 1 жовтня 2023 року на заміну Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я), у якому легалізуються терміни 
«детермінанти здоров’я» та «єдине здоров’я», розкривається їх зміст.

Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону України детермінанти 
здоров’я – комплекс індивідуальних, соціальних, економічних і еколо-
гічних факторів, що визначають стан здоров’я окремих людей, контин-
гентів або груп населення, зокрема: індивідуальні детермінанти 
здоров’я – генетичні (спадкові) та поведінкові особливості конкретної 
людини; соціальні детермінанти здоров’я: рівень доступності харчових 
продуктів, житла, роботи, освіти, медичної допомоги; економічні де-
термінанти здоров’я – стан та рівень економічних відносин, що безпо-
середньо впливають на середовище життєдіяльності людини. При 
цьому доцільно зазначити, що, по-перше, ці чотири фактори мають 
розглядатись не тільки системно (комплексно), а і у тісному 
взаємозв’язку. Так, наприклад, харчові продукти мають бути не тільки 
доступними, а і безпечними, у тому числі й екологічно безпечними для 
споживання кожною людиною.

По-друге, потребує законодавчого закріплення термін «екологічні 
детермінанти здоров’я», під якими доцільно розуміти рівень забруднен-
ня навколишнього природного середовища (місцевості), де проживає 
людина: рівень забруднення поверхневих та підземних вод, земельних 
ділянок, атмосферного повітря тощо.
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Законодавець вводить термін «єдине здоров’я» як міжсекторальний 
підхід до розроблення та виконання програм, реалізації державної по-
літики, актів законодавства та проведення наукових досліджень, у рамках 
яких взаємодіють декілька секторів, таких як медицина, медицина праці, 
ветеринарна медицина, безпечність продуктів харчування та охорона 
довкілля з метою забезпечення захисту здоров’я та санітарно-епідеміч-
ного благополуччя населення і досягнення кращих результатів у сфері 
громадського здоров’я. Як бачимо, законодавець у якості окремих сек-
торів виділив безпечність харчових продуктів та охорону довкілля, які 
у взаємодії між собою та іншими секторами впливають на здоров’я 
людини.

Зазначені підходи актуалізуються в умовах воєнних дій на території 
України, за наслідками яких водночас відбувається забруднення земель-
них ділянок різних категорій, у тому числі земель сільськогосподарсько-
го призначення, де вирощується сільськогосподарська продукція як 
аграрними товаровиробниками, так і громадянами для задоволення 
власних потреб в харчових продуктах тваринного та рослинного похо-
дження; забруднення поверхневих та підземних вод, зокрема підземних 
вод колодязів громадян, які використовуються для задоволення питних 
потреб та поливу сільськогосподарської продукції, яка вирощується для 
задоволення особистих потреб громадян; забруднення атмосферного 
повітря. Очевидно, що такі території, на яких проводились активні бо-
йові дії, мають бути обстежені та перевірені на рівень вмісту забрудню-
ючих речовин у водних об’єктах та земельних ділянках, з точки зору 
безпечного проживання населення та вирощування екологічно безпечної 
сільськогосподарської продукції.

Попри подальші наукові пошуки концепцій та моделей прийняття 
Екологічного кодексу України, на наше переконання, зараз необхідно 
зосередитися на вдосконаленні положень основних законодавчих актів 
у сфері екологічного, медичного, фармацевтичного, харчового, спортив-
ного законодавства України. Це сприятиме більш ефективній реалізації 
екологічної складової концепції сталого розвитку в нашій державі, фор-
муванню цілісної наукової моделі забезпечення здорового способу жит-
тя та сприяння благополуччю для всіх [4, с. 159].

Таким чином, упорядкування і нормування природно-кліматичних, 
екологічних, соціально-економічних, виробничо-побутових та інших 
факторів впливу на людину, що впливають на її здоров’я, на нашу думку, 
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може бути здійснено лише комплексом законодавчих актів – джерел 
екологічного та інших галузей права.
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За даними заступника міністра захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, з 24.02.2022 РФ завдала збитків довкіллю України на 37 
млрд євро. Зокрема, внаслідок лісових пожеж, горіння нафтопродуктів 



25

та загоряння промислових об’єктів викиди в атмосферне повітря пере-
вищують 67 млн тон; замінована територія чорноземів становить близь-
ко 200 000 кв. км, спалено 2,4 млн гектарів лісів, 20 % природоохоронних 
територій уражені війною, 2 209 родовищ з енергоресурсами, металами 
і мінералами знаходяться під окупацією, на суму 12,7 трлн євро [1]. 

Наведені цифри свідчать, що державі самостійно буде важко зафік-
сувати і зібрати усі докази завдання екологічної шкоди, встановити ре-
альний розмір збитків, унаслідок війни. З огляду на це на допомогу 
державі має прийти громадянське суспільство (громадськість).

На відміну від багатьох країн Європи, де участь громадських орга-
нізацій нормативно сильно зарегульована, що фактично певним чином 
обмежує участь в захисті екологічних прав, в Україні судова практика 
розвивається в напрямі розширення можливостей звернення до суду 
громадськості в інтересах певної громади на підставі статті 9 Орхуської 
конвенції [2].

В Україні громадські організації є суб’єктами права на пред’явлення 
цивільного позову про захист екологічних прав та захист навколишньо-
го природного середовища.

Так, відповідно до правового висновку, що міститься у постанові 
Верховного Суду від 04.11.2022 у справі № 420/18905/21 [3] (справа про 
заборону самовільного будівництва АЗС) зазначено, що громада має 
деякі ознаки суб’єкта публічно-правових відносин, який може мати 
власні (публічні) інтереси, що є відмінними від інтересів конкретної 
(приватної) особи. При цьому Конституцією України (статті 13, 23, 41, 
43, 89 та 95) передбачено, що суспільні (публічні) інтереси підлягають 
самостійному захисту, а також обов’язковому врахуванню при прийнят-
ті найважливіших рішень на рівні держави або відповідної територіаль-
ної громади. Хоча у Конституції України не йдеться про захист проку-
рором інтересів суспільства, але інтерес держави є насамперед інтересом 
більшості членів суспільства, якому вона служить. Отже, інтерес держа-
ви охоплює суспільні (публічні) інтереси. Тому прокурор може захища-
ти суспільні інтереси, зокрема громад, з тих самих підстав, що й інтер-
еси держави. Тобто позов прокурора в інтересах громади прирівнюється 
до позову прокурора в інтересах держави (пункти 36, 37).

Верховний Суд також врахував, що згідно з пунктом 37 Рекомендацій 
(2004)20 «Про судовий перегляд адміністративних актів», прийнятих 
Комітетом міністрів Ради Європи 15 грудня 2004 року [4, с. 552], для 
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захисту колективних або громадських інтересів, які можуть бути пору-
шені адміністративними актами, державам-членам рекомендується роз-
глянути можливість ініціювання судового процесу асоціаціями, органі-
заціями та іншими уповноваженими особами; йдеться про адміністра-
тивні рішеннях, що зачіпають інтереси не одного індивіда, а групи осіб; 
такі рішення, що стосуються, наприклад, довкілля або прав споживача, 
можуть бути подані для судового перегляду без вказівки на порушення 
ними інтересів конкретного особи (пункт 86).

У постанові від 19.10.2022 у справі № 906/3/21 [5] Верховний Суд 
вказав, що відповідно до частини п’ятої статті 174 Цивільного процесу-
ального кодексу України [6] (далі – ЦПК України) у разі пред’явлення 
позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах 
іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення. 
Результат аналізу наведених норм дозволяє зробити висновок, що особи, 
які наділені правом на звернення до суду, поділяються на дві групи: (a) 
особи, які звертаються до суду за захистом своїх порушених, невизнаних 
чи оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів і, відповідно, мають 
як матеріально-правову, так і процесуальну заінтересованість у конкрет-
ному результаті розгляду справи, займають процесуальне становище 
позивача, та (b) особи, які звертаються до суду в інтересах інших осіб 
або в державних чи суспільних інтересах, заінтересованість яких має 
суто процесуальний характер і процесуальне становище яких, за загаль-
ним правилом, є відмінним від процесуального становища позивача.

Громадська організація має право звернутися до суду або як позивач – 
для захисту своїх порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод 
чи законних інтересів як суб’єкта охоронюваних матеріальних право-
відносин або на виконання покладених на неї статутних завдань, чи 
в порядку статті 56 ЦПК України – як особа, якій законом надано право 
звертатися до суду в інтересах інших осіб або в державних чи суспільних 
інтересах.

Відповідно до статті 50 Конституції України [7] кожен має право на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди. Екологічні інтереси населення можуть 
підлягати судовому захисту на підставі частини сьомої статті 41 Консти-
туції України, відповідно до якої використання власності не може за-
вдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам сус-
пільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі, 
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а також статті 66 Основного Закону, відповідно до якої ніхто не повинен 
заподіювати шкоду довкіллю.

З огляду на зміст пунктів «а», «д», «з» частини першої статті 9, пунк-
тів «в», «д» частини першої статті 10, статті 11, пункту «ж» частини 
першої статті 21 Закону України «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища» [8] кожний громадянин України має право на безпеч-
не для його життя та здоров’я навколишнє природне середовище; 
об’єднання в громадські природоохоронні формування; подання до суду 
позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і гро-
мадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну вна-
слідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Екологічні права громадян забезпечуються, серед іншого, участю 
громадських організацій та громадян у діяльності щодо охорони навко-
лишнього природного середовища, компенсацією в установленому по-
рядку шкоди, заподіяної здоров’ю і майну громадян унаслідок порушен-
ня законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Громадські природоохоронні організації мають право подавати до 
суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 
в тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій.

Відповідно до пунктів 4, 5 статті 2 Орхуської конвенції «громад-
ськість» означає одну або більше фізичних чи юридичних осіб, їхнє 
об’єднання, організації або групи, які діють згідно з національним за-
конодавством або практикою. «Зацікавлена громадськість» означає 
громадськість, на яку справляє або може справити вплив процес при-
йняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, або 
яка має зацікавленість в цьому процесі; для цілей даного визначення 
недержавні організації, які сприяють охороні навколишнього середовища 
та відповідають вимогам національного законодавства, вважаються та-
кими, що мають зацікавленість.

З метою забезпечення належної реалізації екологічних прав у стат-
ті 9 Орхуської конвенції передбачено право і гарантії доступу до су-
дового й адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності, 
що вчинені з порушенням права на доступ до інформації чи права на 
участь у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля. 
Згідно з пунктом 3 вказаної норми, крім процедур перегляду, перед-
бачених підпунктами 1 і 2 статті 9, і без їх порушення, кожна зі Сто-
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рін забезпечує представникам громадськості, коли вони відповідають 
передбаченим законодавством критеріям, якщо такі є, доступ до ад-
міністративних або судових процедур для оскарження дій або безді-
яльності приватних осіб і громадських органів, які порушують по-
ложення національного законодавства, що стосується навколишнього 
середовища.

Як зазначено у Настановах з виконання Орхуської конвенції (ООН, 
2000 р.), відповідно до Конвенції представники громадськості мають 
право оспорювати порушення національного законодавства у сфері до-
вкілля незалежно від того, належать такі порушення до прав на інфор-
мацію і на участь громадськості у прийнятті рішень, гарантованих 
Орхуською конвенцією, чи ні.

Можемо констатувати, що судова практика Верховного Суду з пи-
тань доступу громадськості до правосуддя є сталою. Так, серед справ, 
у яких суди касаційної інстанції сформулювали правові висновки 
щодо правил застосування Орхуської конвенції в українському судо-
чинстві, можна навести такі: (a) доступ громадських організацій та 
одноособових суб’єктів звернення до судочинства, а також щодо 
протидії жорстокому поводженню з тваринами: постанова Великої 
Палати Верховного Суду від 11.12.2018 у справі № 910/8122/17, по-
станови Верховного Суду від 28.08.2019 у справі № 539/369/19, від 
11.08.2020 у справі № 821/837/17, від 02.10.2019 у справі № 826/9432/17, 
від 03.10.2018 у справі № 800/216/17; (b) з питань захисту екологічних 
прав громадян щодо використання земельних ділянок з порушенням 
земельного і водного законодавства: постанови Верховного Суду від 
01.04.2020 у справі № 127/3170/17; від 01.10.2020 у справі 
№ 904/4470/19, від 14.02.2019 у справі № 911/792/18, від 25.06.2020 
у справі № 826/11374/15, від 15.05.2020 у справі № 420/2256/19; (c) 
з питань відновлення стану навколишнього природного середовища, 
скасування рішень органів державної влади та місцевого самовряду-
вання з питань будівництва, використання надр: постанови Верхо-
вного Суду від 17.04.2019 у справі № 911/1579/16, від 07.07.2020 
у справі № 640/15402/19, від 26.02.2020 у справі № 826/9175/18, від 
26.02.2020 у справі № 826/9175/18, від 26.11.2019 у справі 
№ 826/4630/18, від 24.10.2019 у справі № 806/1243/17; (d) з питань 
охорони навколишнього природного середовища від шкідливих ви-
кидів в атмосферу: постанови Верховного Суду від 14.09.2020 у спра-
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ві № 520/9364/18, від 21.10.2019 у справі № 816/274/16, від 21.10.2019 
у справі № 826/3820/18, від 21.10.2019 у справі № 826/3820/18, від 
18.04.2018 у справі № 734/2723/17.

Громадські екологічні організації разом з іноземними організаціями 
можуть документувати вплив військових дій на довкілля, злочини проти 
природи, оскільки відповідно до резолюції ООН «щодо сприяння здій-
сненню правового захисту та забезпечення відшкодування збитків 
у зв’язку з агресією проти України» від 14.11.2022, оскільки резолюція 
включає, у тому числі, питання відшкодування збитків, завданих навко-
лишньому природному середовищу України.

Судова практика напрацьовує шляхи подолання судового імунітету 
РФ як потенційного відповідача (постанови Верховного Суду від 
18.05.2022 у справі № 760/17232/20-ц, від 14.04.2022 у справі 
№ 308/9708/19).

Висновок: створена з метою захисту екологічних інтересів громад-
ська організація є природоохоронною організацією, яка відповідно до 
положень Орхуської конвенції та законів України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища», «Про громадські об’єднання» на 
виконання завдань, визначених у її статуті, має право звертатися до суду 
для захисту порушених екологічних прав, а також з метою захисту на-
вколишнього природного середовища. У позовній заяві щодо захисту 
екологічних прав громадська організація вправі визначати своє процесу-
альне становище як позивач та обґрунтовувати свою заінтересованість 
необхідністю захисту життя, здоров’я й екологічних прав та інтересів 
невизначеного кола неперсоніфікованих осіб, наприклад мешканців на-
селеного пункту.
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СТЕПОВИХ ЕКОСИСТЕМ

Анотація: Стаття присвячена аналізу юридичних особливостей охорони 
біорізноманіття степових екосистем із врахуванням географічних, біологіч-
них та соціально-економічних факторів. Обґрунтовано переваги збереження 
та відтворення степових екосистем правовими засобами національної еко-
логічної мережі.
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Abstract: The paper is devoted to the analysis of legal features of 
biodiversity protection of steppe ecosystems, taking into account geographical, 
biological and socio-economic factors. The advantages of preservation and 
reproduction of steppe ecosystems are substantiated by legal means of the 
national ecological network.
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Степові екосистеми України є одним із головних типів ландшаф-
тного та біологічного різноманіття України, які зазнали найбільшого 
антропогенного впливу та потерпають від активних бойових дій. За 
загальними географічними показниками степ як природна зона стано-
вить 40 % площі України, однак збереженим у природному стані є лише 
1 % степових екосистем. Степові біотопи є притулком для більшості 
видів, занесених до Червоної книги України (276 видів рослин і 156 
видів тварин) та багатьох ендемічних видів [6, с. 61]. Втрата степових 
ландшафтів загрожує деградацією рослинних комплексів і ґрунтів та 
опустелюванням, що є серйозним викликом для сталого розвитку, адже 
зумовлює істотні проблеми екологічного і соціально-економічного 
характеру. 

Відповідно до Концепції боротьби з деградацією земель та опусте-
люванням [2], основними шляхами розв’язання цієї проблеми є удоско-
налення структури земельних угідь та напрямів господарської діяльнос-
ті з метою забезпечення збалансованого співвідношення між земельними 
угіддями та гарантування екологічної безпеки і рівноваги території, зо-
крема створення умов для забезпечення формування екомережі. Загаль-
нодержавною програмою формування національної екомережі України 
до елементів національної екологічної мережі загальнодержавного зна-
чення були віднесені природні регіони, де зосереджено природно-запо-
відні території, що знаходяться у гірських, степових, лісових, річкових 
та прибережно-морських екосистемах.

Необхідною умовою збереження біорізноманіття екосистем у степо-
вих регіонах є формування взаємопов’язаної мережі особливо охороню-
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ваних природних територій – степових заповідників, що враховують 
екологічні та соціально-економічні особливості регіону. Створення 
й функціонування степових заповідників передбачає зовсім іншу, осо-
бливу структуру цієї форми територіальної охорони степових екосистем. 
Це можуть бути відносно невеликі, але численні заповідні ділянки, що 
повинні з усіх боків оточуватися достатньо широкими охоронними зо-
нами, здатними виконувати функції не тільки традиційного захисту від 
безпосереднього антропогенного впливу, але й від опосередкованого 
впливу зовнішніх чинників (випадкового занесення вітром насіння чужо-
рідних рослин тощо) [1, с. 22].

Необхідно вживати ефективних заходів до відтворення природних 
властивостей степових екосистем та розширення степових ландшафтів. 
Степові біотопи набагато важче відновити, ніж водно-болотні або лісові, 
тому збереження залишків степу та проекти з його відновлення є осо-
бливо важливими [6, с. 63]. Такі програми можуть бути інтегровані 
в процеси формування національної екомережі. 

При проектуванні національної екомережі екокоридори не обо-
в’язково мають поєднувати однотипні природні території – лісову з лі-
совою або степову зі степовою. При розробленні Індикативної схеми 
екологічної мережі басейну р. Південний Буг екокоридори планувалися 
для об’єднання ділянок різного типу, наприклад «ліс» – «степ». Лісо-
степ України охоплює великі лісові масиви, що чергуються з ділянками 
чагарниково-трав’янистої чи трав’янистої рослинності. Обґрунтовано, 
що зв’язок між природними ділянками навіть різного типу – це краще, 
ніж їхній «острівний статус» [ 4, с. 14].

У Стратегії біорізноманіття ЄС до 2030 року передбачено, що для 
забезпечення простору для диких тварин, рослин, запилювачів та при-
родних регуляторів шкідників, існує нагальна потреба повернути щонай-
менше 10 % сільськогосподарських площ у природні ландшафти, при-
датні для біорізноманіття. Вони допомагають збільшити депонування 
вуглецю, запобігають ерозії та виснаженню ґрунту, фільтрують повітря 
і воду та підтримують адаптацію до зміни клімату. Крім того, багатше 
біорізноманіття сприяє збільшенню сільськогосподарського виробництва 
[7, с. 18]. Поширення екомережі до нормативних показників у межах 
території України дозволить покращити стан біорізноманіття та природо-
ресурсний потенціал і забезпечити підвищення якості виконуваних ним 
екосистемних послуг. 
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Національна концепція охорони біорізноманіття передбачає здійснен-
ня заходів із збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, їх 
угруповань та комплексів, екосистем, зокрема: популяцій та видів; рос-
линних угруповань і фауністичних комплексів; екосистем, у тому числі 
гірських, прибережно-морських та морських, річкових, озерних, болот-
них і заплавних, лісових, лучних, степових, агро- та урбоекосистем; 
природних регіонів та формування екомережі [3].

При проектуванні національної екомережі необхідно врахувати не 
лише сучасний стан природного рослинного покриву та тваринного світу 
окремого регіону, але й можливості його відновлення. Варто застосовува-
ти диференційований підхід для різних регіонів – там, де природний рос-
линний покрив зберігся добре і відзначається незначною фрагментованіс-
тю, наприклад, на Поліссі, ключовими територіями мають обиратися лише 
найцінніші ділянки. Натомість для степових регіонів, де природний рос-
линний покрив майже повністю знищений, до екомережі має бути вклю-
чена кожна ділянка з рослинністю, близькою до природної [5]. 

При цьому основними критеріями вибору відновлювальних терито-
рій повинно бути збереження на них середовищ існування, навіть якщо 
природне біорізноманіття повністю знищено (осушені торфовища, де-
градовані лучні та степові природні пасовища, зріджені ліси, агроценози 
інтенсивного використання) та реальна можливість проведення ренату-
ралізаційних заходів [5]. Обидва ці критерії (біотопний та відновний) 
мають оцінюватися в комплексі із врахуванням регіональних умов фор-
мування екомережі.

У масштабній програмі European Rewilding на визначених для цього 
степових і лісостепових територіях країн Східної Європи (в деяких до-
кументах згадується й Україна) передбачено створення десяти великих 
природних парків загальною площею 1 млн. гектарів. Метою цього про-
екту, під умовною назвою European Serengeti, є формування передумов 
для соціального й економічного розвитку регіонів, у яких ведення тра-
диційного сільського господарства через певні причини стає неконку-
рентоспроможним. За рахунок відновлення видового різноманіття і збіль-
шення чисельності крупних травоїдних тварин, а також окремих видів 
крупних хижаків, європейські екологи розраховують відновити природ-
ний потенціал раніше порушених екосистем і тим самим сприяти збере-
женню біорізноманіття. Фінансування таких програм здійснюється 
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Всесвітнім фондом дикої природи (WWF) і природоохоронними та 
урядовими агентствами країн Європейського Союзу [1, с. 20].

Програма European Rewilding спрямована на збереження та віднов-
лення ландшафтного й біологічного різноманіття та може бути реалізо-
вана при комплексному підході в процесі повоєнного відновлення до-
вкілля України, адже найбільше постраждалими від війни є степові та 
лісостепові екосистеми.
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Анотація: Стаття присвячена правовим аспектам відшкодування шкоди, 
заподіяної землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної 
агресії та бойових дій під час дії воєнного стану в Україні і які доцільно 
розглядати комплексно, оскільки ці питання можуть легко трансформувати-
ся на загрози соціального характеру.
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Abstract: The article is devoted to the legal aspects of compensation for 
damage caused to land and soil as a result of emergency situations and/or armed 
aggression and hostilities during the martial law in Ukraine, and which should be 
considered comprehensively, as these issues can easily transform into threats of 
a social nature. 
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Шкода, завдана навколишньому природному середовищу, є різно-
видом цивільно-правової шкоди, відшкодування якої здійснюється засо-
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бами цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідаль-
ність за порушення в сфері використання, відтворення та охорони земель 
(ґрунтів) представляє собою обов’язок правопорушника зазнавати не-
сприятливі наслідки майнового характеру, які встановлюються у санкці-
ях правових норм або договорі та застосовуються у цивільно-процесу-
альній формі.

Шкода є одною з невід’ємних умов цивільно-правової відповідаль-
ності у формі відшкодування збитків. Під шкодою розуміють зменшення 
або втрату (загибель) певного особистого чи майнового блага. Екологіч-
на шкода визначається як наслідок негативних змін у стані довкілля, які 
визвано діяльністю людини та які виражаються в забрудненні навколиш-
нього середовища, виснаженні природних ресурсів, порушеннях еколо-
гічних систем, які заподіяли шкоду здоров’ю людини, рослинному 
і тваринному світу, матеріальним цінностям. В Законі України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» не визначено на за-
конодавчому рівні поняття «шкода навколишньому середовищу», тому 
є необхідність закріпити дане поняття у нормі екологічного закону.

Відшкодування екологічної шкоди має свою специфіку, тому недо-
статньо керуватися загальними положеннями ЦК України. Екологічне 
законодавство містить спеціальні норми про відшкодування шкоди, за-
подіяної екологічним правопорушенням. Це ст. 69 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», ст.ст. 156, 157 глава 
24 ЗК України, ст. 107 ЛК України, ст. 67 КУпН, ст. 111 ВК України, ст. 63 
Закону України «Про тваринний світ».

В регулюванні відносин з відшкодування екологічної шкоди існують 
публічно-правові основи, що визначаються особливостями виникнення 
і змісту такого роду шкоди. У разі порушення законодавства про охорону 
навколишнього середовища шкода заподіюється природним об’єктам 
(компонентам), які з одного боку є нерухомим майном, а з іншого – час-
тиною природи, які є об’єктами права власності Українського народу. 
Кожен громадянин має право користуватися природними об’єктами 
права власності народу відповідно до закону. Отже, мета відповідаль-
ності з відшкодування подібної шкоди полягає в забезпеченні не тільки 
інтересів природокористувача, але і суспільства в цілому.

До факторів, які впливають на реалізацію цивільно-правової відпо-
відальності за псування землі, ґрунтів можна віднести наступні:
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1. На практиці суттєво ускладнена реалізація принципу повного від-
шкодування шкоди, заподіяної землі в результаті псування. Проблема 
полягає в тому, що не завжди вдається визначити характер і об’єм всіх 
наслідків заподіяної шкоди (враховуючи взаємозв’язок природних ком-
понентів – землі, води, повітря та ін.). Такси і методики допомагають не 
завжди, так як вартість відновлювальних робіт може значно перевищува-
ти розмір стягнення. Варто погодитись з тими авторами, які пропонують 
враховувати при визначенні розміру цивільно-правової відповідальності 
наступні обставини: економічну ефективність відновлювальних заходів; 
наявність побічної екологічної шкоди; наявність накопиченої (минулого) 
екологічної шкоди та інші обставини.

2. Багато авторів відзначають наявність сьогодні такої суттєвої про-
блеми, як необхідність розробки чіткого і ясного механізму визначення 
шкоди здоров’ю людини внаслідок забруднення ґрунту однаково, як 
і інших видів забруднення навколишнього середовища. Зобов’язаність 
відшкодування шкоди в повному об’ємі (в тому числі й екологічної шко-
ди) може стати одним із стримуючих, попереджувальних факторів для 
тих осіб, чия діяльність зв’язана з негативним впливом на землю, ґрунт 
і в першу чергу, на її родючий шар. Крім того не варто забувати і про дію 
Конституції України, в якій проголошено право кожного на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 
цього права шкоди.

3. Наступний фактор пов’язаний з тим, що інтереси землекористува-
ча повністю визначаються волею державного органу, який приймає рі-
шення про пред’явлення позову з метою відшкодування шкоди, причи-
неної земельним правопорушенням. Судова практика основується на 
кваліфікації земельних правопорушень лише тільки з позиції публічно-
го права. Практичного застосування норми про право громадян і неко-
мерційних організацій заявляти вимоги про відшкодування названої 
шкоди не отримали, внаслідок суперечливого трактування самого по-
няття «шкода навколишньому середовищу».

4. Достатньо часто розрахунки збитку визнаються необґрунтованими 
в зв’язку з тим, що використані при розрахунках показники (наприклад, 
площа, глибина забруднення) не підтверджені належним чином, або за-
стосовуються застарілі методики розрахунку, або ж вони відсутні. Ви-
користані докази в деяких випадках признаються судами позбавленими 
доказуваної сили, якщо, наприклад, хімічні або лабораторні аналізи віді-
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брані не у відповідності з стандартами і методиками, або не спеціалізо-
ваними органами.

5. Одним із суттєвих недоліків діючого законодавства є відсутність 
єдиного підходу трактування загальних і спеціальних рис цивільно-пра-
вової відповідальності за порушення земельного законодавства і неви-
значеність меж спеціального регулювання даних відносин. Узгодження 
норм цивільного і земельного законодавства, як уявляється, може бути 
досягнута тільки на основі ясно вираженого в цивільному законодавстві 
визначення меж спеціального регулювання цивільно-правової відпові-
дальності. Допущення спеціального регулювання по визначеному колу 
питань має закріплюватись саме в цивільному законодавстві. Необхід-
ність збереження провідної ролі ЦК України в забезпеченні стабільнос-
ті майнових відносин і структури регулювання природоохоронних і при-
родоресурсних відносин шляхом прийняття і реалізації законів про 
землю та інших природних ресурсів. Отже, на сучасному етапі заходами 
першочергового значення повинно стати затвердження нормативних 
актів, які визначають необхідність врахування екологічного стану відпо-
відних об’єктів у рамках державного кадастру нерухомості [1, с. 375].

Питання цивільно-правової відповідальності у сфері охорони на-
вколишнього середовища піддавались дослідженню у вітчизняній право-
вій літературі. У результаті досліджень зроблено висновок: точний роз-
рахунок всіх заподіяних збитків являє собою складний процес, який 
виходить за межі застосування цивільно-правових норм. При пред’явленні 
позовних вимог не завжди можна визначити об’єм і характер наслідків 
заподіяної шкоди. Збитки, заподіяні навколишньому середовищу, в повній 
мірі проявляються не зразу. Частина шкідливих наслідків проявляється 
через деякий час. Збитки у вигляді упущеної вигоди нерідко доказати 
неможливо. З врахуванням теперішніх особливостей стосовно до деяких 
природних ресурсів розроблені спеціальні методики розрахунку шкоди, 
заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього серед-
овища. Їх мета – полегшити на практиці розрахунок розміру стягнень.

З 24 лютого 2022 року по всій Україні, в першу чергу на території, 
де ведуться військові дії постала нова надзвичайно важлива проблема, 
це руйнування і знищення землі, ґрунтів. Тому, наказом Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України була прийнята Методи-
ка визначення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам внаслідок надзви-
чайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєн-
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ного стану від 04 квітня 2022 року № 167. Методика встановлює порядок 
розрахунку розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам державами, органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами гос-
подарювання та фізичними особами через забруднення ґрунтів, засмі-
чення земель, допущених унаслідок надзвичайних ситуацій та/або зброй-
ної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану внаслідок їх дій або 
бездіяльності на усіх землях України незалежно від їх категорій та форм 
власності. Отже, важливим є положення про забруднення ґрунтів. Ґрун-
ти вважаються забрудненими, за умови якщо в їх складі виявлені нега-
тивні якісні зміни. При цьому зміни можуть бути зумовлені не тільки 
появою в зоні аерації нових забруднюючих речовин, яких раніше не було, 
а і вмістом небезпечних речовин, що перевищує їх гранично допустиму 
концентрацію. Основою розрахунків розміру шкоди від забруднення 
ґрунтів є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, ґрунти якої за-
знали забруднення. Для визначення їх є величини гранично допустимих 
концентрацій (ГДК) та орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) хі-
мічних речовин в ґрунті. 

Пропонується, відшкодування збитків здійснювати шляхом застосу-
вання новітніх технологій очищення, відновлення земель та інших при-
родних компонентів ділянки з метою досягнення такої якості ґрунту, за 
якої земельну ділянку матимуть змогу використовувати і сьогодні, і в 
майбутньому.

Оскільки в чинному законодавстві взаємозв’язок різних сфер вико-
ристання, відтворення та охорони земель, ґрунтів є фрагментарним, то 
процес вирішення еколого-правових проблем повинен забезпечити май-
бутній Екологічний кодекс України, в якому будуть закладені правові 
засади регулювання екологічних відносин. Важливий напрям, пов’язаний 
з охороною довкілля, має бути представлений в Екологічному кодексі 
приписами, що регламентують охорону земель, ґрунтів від псування, 
забруднення і деградації, в тому числі внаслідок надзвичайних ситуацій 
та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також 
щодо їх збереження та відновлення родючого шару.
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Анотація: Стаття присвячена аналізу перспектив розвитку відновлю-
вальної енергетики України. Зазначається, що в умовах енергетичної і еко-
логічної кризи, викликаної російською військовою агресією, необхідним 
є прийняття документу стратегічного характеру, спрямованого на підвищен-
ня ролі відновлювальних джерел енергії. 

Ключові слова: автономні рішення енергозабезпечення; відновлюваль-
ні джерела енергії; екологізація; екологічна безпека; енергетична безпека.

Abstract: The article is devoted to the analysis of prospects for the 
development of renewable energy in Ukraine. It is noted that in the conditions of 
the energy and environmental crisis caused by russian military aggression, it is 
necessary to adopt a strategic document aimed at increasing the role of renewable 
energy sources.

Keywords: stand-alone power supplies; renewable energy sources; 
environmentalization; ecological security; energy security.

Українська енергетична криза осені 2022 року [1], викликана військо-
вою агресією з боку російської федерації [2, 3], шокувала не тільки 
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українське суспільство, але й міжнародну спільноту. Такі дії були засу-
джені з боку держав-лідерів та визначені, як неприйнятні та такими, що 
порушують норми міжнародного гуманітарного права [4]. Чергова вій-
ськова атака на об’єкти соціальної інфраструктури потягли за собою 
тяжкі наслідки техногенного, екологічного характеру та призвели до 
людських втрат [5, 6]. При збереженні такої негативної тенденції варто 
очікувати стрімке падіння рівня наступних взаємозалежних сателітів 
безпеки: продовольчої, енергетичної та екологічної. 

Практично в український енергетиці склалася кризова ситуація – по-
рушення або загроза порушення штатного режиму функціонування 
енергетичного сектору або критичної інфраструктури енергетичного 
сектору, що може спричинити припинення енергозабезпечення спожи-
вачів у двох та більше областях України, або зниження рівня енергоза-
безпечення споживачів більше ніж на 40 %, ліквідація та відновлення 
штатного режиму роботи яких потребують вжиття спеціальних (надзви-
чайних) заходів (Стратегія енергетичної безпеки, схвалена розпоряджен-
ням КМУ від 4 серпня 2021 р. № 907-р.) (далі – Стратегія енергетичної 
безпеки).

Через зменшення частки традиційного енергетичного сектору, з одно-
го боку, масовим стало використання дизельних, бензинових генераторів, 
що призводить до забруднення ґрунтів відходами паливно-мастильних 
залишків, викидами шкідливих хімічних сполук у атмосферу тощо, а з 
іншого – пришвидшується процес впровадження в Україні глобальних 
програм для збільшення частки відновлювальної енергетики, хоча, остан-
нє варто розглядати в контексті – вимушеної необхідності.

В таких умовах підвищується роль т.з. автономних рішень енергоза-
безпечення – використання усіх можливих альтернативних способів 
виготовлення, збереження (акумуляції) та поширення енергії (сонячної, 
вітрової, малої гідроенергетики, геотермальної, з палива біомаси I, II та 
III поколінь, біогазу, припливу, водню та термоядерного синтезу [7, с. 139] 
тощо) одним суб’єктом господарювання та/або фізичною особою для 
забезпечення власних потреб та/або невеликого кола суб’єктів, місцез-
находження яких дозволяє приєднатися до електромережі суб’єкта ви-
робника енергії.

В контексті зазначеного, слід звернути увагу на те, що сільськогос-
подарське виробництво все більше починає розглядатися як одне із 
джерел відновлювальної енергії (далі – ВДЕ), яку використовують 
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у т.ч. і інші галузі економіки. Крім того, виробництво біопалива сільсько-
господарськими товаровиробниками створює умови для екологізації 
сільськогосподарського виробництва, адже, як слушно зазначає Т. В. Кур-
ман, така діяльність забезпечує подальший перехід до так званих «біо-
техноенергетичних» відносин, тобто практично до безвідходного ви-
робництва [8, с. 126–127]. 

Згідно із Стратегією енергетичної безпеки, використання ВДЕ та 
місцевих джерел енергії передбачено «сценарієм «позитивної трансфор-
мації» енергетичної системи України. Але, не дивлячись на те, що дже-
рела виробництва електроенергії в Україні з 2014 р. до 2020 р. змінились 
у сторону збільшення частки ВДЕ з 0,9 % до 7,3 %, що ставить нашу 
країну в позицію дотримання курсу екологізації та прямування до енер-
гетичного простору [9, с. 10], жорсткі реалії сьогодення вимагають за-
стосування нових підходів до вирішення вказаної проблеми. Тому, осо-
бливо корисним є досвід інших країн у сфері забезпечення державної 
підтримки автономних рішень вироблення енергії.

Країною, що стрімко розвиває ВДЕ, є Італія. Національні схеми під-
тримки виробництва біометану з біогазу цієї країни включають такі за-
ходи, як фіксовані тарифи на вироблений біометан або електроенергію 
з нього, інвестиційну підтримку, системи квот або стимулюючу подат-
кову політику. Крім фінансової підтримки, можливі стимулюючі заходи 
щодо ліцензування та правових аспектів для зменшення ризиків впрова-
дження [10, с. 20]. 

Україна має величезний потенціал у сфері виробництва альтернатив-
ної енергії. Так, біогазом власного виробництва наша країна може по-
крити 2 млрд куб. споживання за мінімальним тарифом у 500 євро за 1 
тис. куб. м, що більш ніж у 2 рази нижче спотової ціни на європейських 
біржах [11, c. 13]. Не дивлячись на це, навіть в умовах війни, в україн-
ському законодавстві так і не з’явилося документу стратегічного харак-
теру, який би передбачав необхідність подальшого розвитку відновлю-
вальної енергетики.
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Енергетична безпека України, яка знаходиться в умовах війни, кри-
тично погіршилася. Забезпечити усі категорії споживачів достатньою 
кількістю енергії стає все більш складно з огляду на перманентне ура-
ження значної частини енергетичної інфраструктури держави. Віднов-
лення енергетичної системи держави у післявоєнний час потребуватиме 
не лише капіталовкладень і часу, але й вимагатиме належного, адапто-
ваного нормативного регулювання, яке б враховувало новітні об’єктивні 
обставини та виклики. 

Станом на кінець листопада 2022 року у результаті воєнних дій на 
території України зруйновано третину електростанцій. В окремі періоди 
часу без електропостачання залишалося 40 % споживачів. Ціни на паль-
не неухильно зростають, а теплові паливні ресурси обмежені. При цьому 
аналіз нормотворчої активності демонструє, що гостра суспільна про-
блема енергетичної безпеки наразі не вирішена системно, адже енерге-
тичне законодавство за період воєнного часу змінювалося лише точково 
(наприклад, шляхом прийняття Закону України «Про особливості регу-
лювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання 
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під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» 
від 29.07.2022 року). Системну енергетичну кризу може вирішити лише 
системна перебудова законодавства. Оптимальний шлях такої трансфор-
мації має бути науково обґрунтованим – відповідні наукові пошуки 
у цьому напрямі наразі знаходяться у своїй піковій актуальності. 

Оскільки чинне енергетичне законодавство України наразі не при-
стосоване до таких потреб, воно виявляється неефективним як у сучасних 
умовах воєнного стану, так і не задовольнятиме суспільний запит на 
етапі післявоєнного відновлення. Наразі сформована гостра потреба 
в реформуванні вітчизняного енергетичного законодавства з урахуванням 
впливу воєнних умов.

Слід підкреслити, що наразі у вітчизняній доктрині уже сформована 
певна теоретична основа для досліджень енергетичного законодавства. 
Так, окремі проблеми правового регулювання енергетичних відносин 
розробляються низкою талановитих учених (теоретичні питання щодо 
виокремлення галузі енергетичного права та законодавства розглядали-
ся В. І. Семчиком, Ю. С. Шемшученком, Т. Г. Ковальчук, В. П. Станіс-
лавським; природоресурсові проблеми стали предметом досліджень 
О. Б. Кишко-Ерлі, Р. С. Кіріна; біосировинні – А. В. Пастух, С. А. Обо-
лєнської; земельні – Т. Є. Харитонової; екологічні – І. Є. Чумаченко, 
К. М. Караханян, Є. О. Платонової; господарсько-правові – О. Ю. Битя-
ка, Е. Ю. Рибнікової, О. І. Кулика, М. М. Кузьміної; євроінтеграційні – 
С. Д. Білоцького, Т. А. Грабович, Є. В. Шульги, О. О. Сурілової, М. В. Чіп-
ко; проблеми енергозбереження – Г. Д. Джумагельдієвої, Ю. М. Рудь; 
окремі правові питання розкривалися й іншими вченими). При цьому 
слід відзначити, що відповідний напрям наукових досліджень енергетич-
ного права та законодавства як цілісних систем ще не був підданий 
глибокому та комплексному осмисленню. 

Натомість аналіз зарубіжної літератури демонструє стійкий високий 
інтерес науковців до проблематики енергетичного права. Так, у публіка-
ції Huhta K. «The contribution of energy law to the energy transition and 
energy research» (2022) наголошується на тому, що саме законодавство 
відіграє ключову роль в управлінні енергетичним сектором і має фунда-
ментальні наслідки для переходу до низьковуглецевої економіки [5]. 
Паралельно із цим низка учених займається розробкою теоретичних 
засад енергетичного права. Так, Handrlica J. у своїй статті «The unbearable 
lightness of nuclear jurisprudence» (2021) обґрунтовує, що енергетичне 
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право, очевидно, складається з кількох (суб)дисциплін, які знаходяться 
на різних стадіях розвитку та різних ступенях академічного визнання [4]. 
Шлях розвитку енергетичного права протягом останніх 40 років відсте-
жено у статті Del Guayo I. «The evolution of principles of energy law (a 
review of the content of the Journal of Energy & Natural Resources Law, 
1982–2022)» (2022). Учений доводить, що включення до правового по-
рядку трьох основних встановлених принципів енергетичного права 
(безпеки постачання, економічної ефективності та екологічної стійкості) 
є результатом впливу домінуючої енергетичної політики [2]. Окрема 
увага приділяється актуальним правовим проблемам атомної (Handrlica J. 
«Atomic law» or «nuclear law»? An academic discussion revisited) (2018) 
[3] та водневої енергетики (Benrath D. Applicable law to hydrogen pipelines 
for energy purposes in Germany) (2020) [1]. У цілому огляд сучасної за-
рубіжної юридичної літератури демонструє цікаві тенденції: з одного 
боку, значна увага приділяється важливим трендовим питанням, таким 
як декарбонізація, скорочення забруднення, зміна статусу атомної енер-
гетики тощо, а з іншого – спостерігаються активні процеси теоретично-
го розвитку енергетичного права, його структури та принципів. Однак 
відповідні розробки, хоча складають значний науковий інтерес, не мо-
жуть абсолютно замінити собою аналогічні наукові дослідження вітчиз-
няного енергетичного права і законодавства. Існує потреба в активізації 
теоретико-практичних досліджень правового регулювання енергетичних 
відносин в Україні. 

Наразі можна констатувати нагальну потребу в розробці науково об-
ґрунтованої моделі енергетичного законодавства України з урахуванням 
усіх викликів воєнного та післявоєнного часу, міжнародних зобов’язань 
та екологічних перетворень у світі. На наш погляд, під час відповідної 
підготовки варто опиратися на такі засадничі положення: 1) енергетичне 
законодавство України внутрішньо неоднорідне, і тому вимагає систе-
матизації та уніфікації; 2) реформування енергетичного законодавства 
України має провадитися на ідейних засадах адекватної синхронізації, 
що передбачає втілення загальносвітових та європейських трендів до 
правової системи України лише із неухильним дотриманням вітчизняних 
національних інтересів; 3) енергетичне законодавство України має міс-
тити ефективні правові механізми, покликані запобігати перебоям чи 
припиненню енергопостачання, а також алгоритми дій на випадок ви-
никнення кризових ситуацій.
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Актуальність виконання окресленого наукового завдання підтвер-
джується кількома обставинами. По-перше, події 2022 року доводять, що 
чинне енергетичне законодавство України не здатне ефективно гаранту-
вати енергетичну безпеку в умовах війни та післявоєнного відновлення, 
оскільки не пристосоване до цих завдань – саме тому його реформуван-
ня є пріоритетною потребою. По-друге, лише глибокий та всебічний 
науковий аналіз здатен виявити найбільш оптимальну стратегію забез-
печення енергетичної безпеки у воєнних та післявоєнних умовах.
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селених пунктах у контексті євроінтеграції, виокремлення напрямів удо-
сконалення відповідного національного законодавства, з метою збереження 
здоров’я людей і стану довкілля, а також створення сприятливого звукового 
ландшафту та акустичного комфорту.

Ключові слова: еколого-правове забезпечення; шумове забруднення; 
сприятливий звуковий ландшафт; екологічна безпека; євроінтеграція.

Abstract: The article is devoted to the analysis of environmental legal 
regulation of relations in the field of combating noise pollution in populated areas 
in the context of European integration, highlighting directions for improving the 
relevant national legislation, with the aim of preserving people’s health and the 
state of the environment, as well as creating a favorable sound landscape and 
acoustic comfort.

Keywords: environmental legal regulation; noise pollution; favorable 
soundscape; ecological safety; European integration.

У лютому 2022 р. Програмою ООН з довкілля (ЮНЕП) було підго-
товлено Звіт про найважливіші екологічні проблеми сьогодення [5], які 
нині можуть уявлятися локальними, відносно невеликими проблемами, 
але через деякий час можуть стати проблемами регіонального чи гло-
бального значення, якщо їх на них не зреагувати завчасно. Однією з таких 
проблем визначено шумове забруднення міст та його довгостроковий 
вплив на фізичне та психічне здоров’я а довкілля.

Шумове забруднення є однією з головних екологічних проблем сьо-
годення, яку називають найбільшою екологічною небезпекою для 
здоров’я людей і навколишнього природного середовища. Шумове за-
бруднення походить від звичайних джерел, таких як дороги, залізниці, 
аеропорти та промисловість; однак високий рівень шуму також може 
виникати і в результаті побутової діяльності та відпочинку. Шуми впли-
вають не тільки на фізичне і психічне самопочуття людей, але й загро-
жують існуванню тваринного й рослинного світу, які є важливими ком-
понентами для міського середовища.

В Європі тривалий вплив шуму викликає 12 000 передчасних смер-
тей і сприяє 48 000 нових випадків ішемічної хвороби серця щороку. 
22 мільйони людей в Європі страждають від хронічного шуму. За ре-
зультатами дослідження, яке проводилося протягом 15 років в Торонто 
(Канада), було встановлено, що вплив шуму дорожнього руху підвищує 
ризик гострого інфаркту міокарда та застійної серцевої недостатності, 
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а також збільшує захворюваність на цукровий діабет на 8 % і гіпертонію 
на 2 % [6]. 

За оцінками Європейського регіонального бюро Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ) [7] наслідки шумового забруднення 
для здоров’я людей є численними: роздратування, серцево-судинні та 
метаболічні ефекти, когнітивні порушення, вплив на сон, погіршення 
слуху і шум у вухах, несприятлива якість життя, порушення психічно-
го здоров’я та благополуччя. Джерелами шуму, у цих випадках, є: авто-
мобільний рух, залізниці, літаки, вітрові турбіни та дозвілля, наприклад, 
відвідування спортивних або концертних заходів, прослуховування 
музики за допомогою персональних пристроїв та інші види відпочинку. 
Шумове забруднення може сприйматися тваринами і птахами як за-
гроза, заважати їх акустичній комунікації, що є життєво важливим для 
багатьох видів, змінювати їх поведінку, репродуктивні властивості, 
і навіть зумовити їх виключення з довкілля, з подальшими значними 
екологічними наслідками.

У законодавстві ЄС існує чотири директиви щодо захисту від шумо-
вого забруднення: Директива 2002/49/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 25.06.2002 р. щодо оцінки та управління процесами, пов’язаними 
з шумом [4], Директива 2002/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 26.03.2002 р. щодо встановлення правил та процедур у зв’язку з вве-
денням в дію шумових обмежень в аеропортах Співтовариства [3], Ди-
ректива 2000/14/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 08.05.2000 р. 
про наближення законодавства держав-членів щодо шумових викидів 
у довкілля обладнанням, що застосовується ззовні приміщення [2], Ди-
ректива Комісії 1999/101/ЄС від 15.12.1999 р. щодо прийняття змін до 
Директиви Ради 70/157/ЄС стосовно допустимого рівня та вихлопної 
системи засобів пересування [1]. Але жодна із них досі не пройшла про-
цес імплементації в Україні.

Українське законодавство у сфері боротьби із шумовим забрудненням 
представлено, насамперед: Законами України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» від 25.06.1991 р., «Про охорону атмос-
ферного повітря» від 16.10.1992 р., «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р., 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 
від 24.02.1994 р., «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р., 
а також деякими підзаконними актами, зокрема, Положенням про дер-
жавну систему моніторингу довкілля, затвердженим постановою Кабі-
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нету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391, Державними санітарни-
ми правилами планування та забудови населених пунктів, затверджени-
ми наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. 
№ 173, ДСН 3.3.6.037–99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультраз-
вуку та інфразвуку», що регламентують термінологію, методики вимі-
рювання та допустимі норми шумового навантаження, та деякими інши-
ми актами.

Так, регламентуючи екологічні аспекти розв’язання проблеми шумо-
вого забруднення (тобто акцентуючи увагу на впливі не тільки на люди-
ну, а й на навколишнє природне середовище), ст. 54 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» [8] передбачено, що 
місцеві ради, підприємства, установи, організації та громадяни при здій-
сненні своєї діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів щодо 
запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів акустич-
ного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого фізичного 
впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини в насе-
лених пунктах, рекреаційних і заповідних зонах, а також в місцях масо-
вого скупчення і розмноження диких тварин. Статтею 25 даного Закону 
інформацію про фізичні фактори (шум, вібрацію тощо), що впливають 
або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та 
здоров’я людей, включено до складу екологічної інформації.

Відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» щодо здійснення екологічного нормуван-
ня встановлюються рівні допустимого шкідливого впливу на навколишнє 
природне середовище фізичних факторів, зокрема шумів. Додержання 
встановлених рівнів фізичних впливів на довкілля є й однією з головних 
вимог ст. 56 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» щодо забезпечення екологічної безпеки транспортних та 
інших пересувних засобів і установок. Також питання охорони довкілля 
від шумового забруднення мають вирішуватися у контексті з іншими ви-
могами екологічного законодавства, наприклад, у частині забезпечення 
екологічної безпеки у процесі розташування, проектування, будівни-
цтва, реконструкції та експлуатації виробничих та інших господарських 
об’єктів.

Однак, за умов постійного підвищення рівнів шумового забруднення 
населених пунктів та низького рівня моніторингу його рівнів, підвищу-
ється актуальність розробки правових механізмів боротьби із шумовим 
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забрудненням, удосконалення національного законодавства у цій части-
ні та адаптація його до вимог європейських і міжнародних стандартів.

У зв’язку з цим, національне законодавство потребує реалізації по-
ложень окреслених Директив ЄС, спрямованих на боротьбу із шумовим 
забрудненням у населених пунктах. Деякі кроки у цьому напрямі вже 
зроблено, зокрема, впроваджено картографування рівнів шумового за-
бруднення населених пунктів, результати якого використовуються у сфе-
рі планування та забудови, зонування територій за умовами шумового 
режиму для різних типів забудови тощо. Однак, цього замало. Насампе-
ред, надзвичайно важливим вбачається підготовка проєкту Концепції 
боротьби із шумовим забруднення у населених пунктах (з урахуванням 
вимог міжнародних та європейських стандартів), а також розробка пра-
вового механізму створення сприятливого звукового ландшафту та акус-
тичного комфорту.

Список використаних джерел:

1. Commission Directive 1999/101/EC of 15 December 1999 adapting to 
technical progress Council Directive 70/157/EEC relating to the permissible sound 
level and the exhaust system of motor vehicles. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0101.

2. Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 
May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the 
noise emission in the environment by equipment for use outdoors. URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0014.

3. Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council of 
26 March 2002 on the establishment of rules and procedures with regard to the 
introduction of noise-related operating restrictions at Community airports. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002L0030.

4. Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 
June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002L0049.

5. Frontiers 2022: Noise, Blazes and Mismatches. URL: https://www.unep.org/
resources/frontiers-2022-noise-blazes-and-mismatches.

6. Listening to cities: From noisy environments to positive soundscapes. 
URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38060/
Frontiers_2022CH1.pdf.

7. World Health Organization. Environmental Noise Guidelines for the 
European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2018. URL: 



52

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/
environmental-noise-guidelines-for-the-european-region.

8. Про охорону навколишнього природного середовища: Закону України 
від 25.06.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264–12#n644.

Донець Ольга Володимирівна
кандидатка юридичних наук, доцентка,

доцентка кафедри екологічного права
Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

ОСОБЛИВОСТІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНИ: ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація: У роботі розглянуто проблемні питання еколого-правового 
повоєнного відновлення України, а також досліджено екологічні ризики 
і загрози, викликані війною в Україні та систему індикаторів стану націо-
нальної екологічної безпеки.

Ключові слова: відтворення (відновлення) природно-ресурсного по-
тенціалу; екологічна безпека; екологічні ризики та загрози; моніторинг до-
вкілля; індикатори стану національної екологічної безпеки.

Abstract: The paper examined the problems of ecological and legal re-
establishment of Ukraine, as well as the environmental risks and threats caused 
by the war in Ukraine and the system of indicators of the state of the national 
ecological security.

Keywords: reproduction (restoration) of natural resource potential; ecological 
safety; environmental risks and threats; environmental monitoring; indicators of 
the state of national ecological security.

У ХХІ столітті перед людством постали глобальні екологічні про-
блеми, пов’язані, в першу чергу, із порушенням рівноваги підсистем 
біосфери, наслідком чого стало зниження чи навіть повна втрата здат-
ності саморегуляції природними об’єктами. Визначаючи важливість 
відповідних проблем, на міжнародному рівні, ще на початку 90-х років 
минулого століття були сформульовані засади домінантної ідеології роз-
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витку людства в ХХІ столітті, а саме засади сталого розвитку. Але війна 
на теренах України, як чинник широкомасштабних, довготермінових та 
комплексних ризиків і загроз, значно вплинула на глобальні екологічні 
проблеми, прискоривши їх. Маємо констатувати, що агресія Росії проти 
України викликала військову експансію на південному фланзі Європи 
і створила постійно зростаючу політику безпеки та гібридну загрозу для 
Східної і Південно-Східної Європи, Азово-Чорноморського регіону, 
Середземномор’я, Близького Сходу [4]. Крім того, забруднення, спричи-
нене війною також має значний негативний транскордонний вплив на 
довкілля всього континенту, та навіть планети в цілому і певною мірою 
вже зриває досягнення цілей із уповільнення зміни клімату та навіть 
ставить під загрозу саму здатність світу адаптуватися до кліматичних 
змін [10]. Відповідні твердження випливають із урахуванням зміни век-
тору політики не тільки країн ЄС, але і багатьох інших країн світу. Так, 
замість прискореного переходу на відновлювані джерела та розвитку 
енергоефективності країни прагнуть замінити російське викопне паливо 
джерелами з інших країн, а від так – повертаються і до широкомасштаб-
ного використання вугілля. Наприклад, Франція взагалі відтермінувала 
свої зобов’язання відключити вугільну генерацію у 2022 році та навпаки 
планує ввести в експлуатацію велику станцію в Сент-Авольд на 600 МВт, 
яку ще нещодавно було закрито [9]. 

Ситуація в Україні ще гірша. Так, якщо ще до 2020 року екологічно 
чистими в Україні вважалися лише 6 % її території, то нині дані показ-
ники значно знизилися через постійні обстріли, в тому числі забороне-
ними ІІІ Протоколом до Женевських конвенцій запалювальними боєпри-
пасами із білим фосфором, наслідком застосування яких є масштабні 
пожежі та хімічне забруднення ґрунтів. За даними Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів, від початку війни вже зафіксовано понад 
2 200 злочинів проти довкілля, а шкода довкіллю вже перевищила 1 373 
млрд гривень, або понад 37,4 млрд євро. З них найбільше страждає по-
вітря від горіння нафтопродуктів та лісових пожеж (927 млрд гривень – 
такою є матеріальна шкода від забруднення повітря) [3]. Так, починаючи 
з 24 лютого, в було охоплено пожежами більше 40 тисяч гектарів тери-
торій лісового фонду. Половина цієї площі припадає на Чорнобильський 
біосферний заповідник. В цілому, через війну в Україні постраждало 20 % 
природоохоронних територій України загальною площею близько міль-
йона гектарів. Крім того, у зоні ризику опинилися 2,9 млн гектарів Сма-
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рагдової мережі, а 16 Рамсарських об’єктів площею майже 600 тисяч 
гектарів знаходяться під загрозою знищення. Лісові пожежі також за-
вдають непоправної шкоди українському біорізноманіттю, оскільки во-
гонь знищує все на своєму шляху. За даними UAnimals близько 1 млн 
тварин загинуло під час повномасштабної війни [8] (і це без урахування 
морських ссавців, риби та інших водних живих ресурсів). 

Окремою проблемою є забруднення земель та ґрунтів, їх деградація, 
спричинених війною в Україні. Так, за даним керівника напряму земель-
ної реформи Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) 
в Україні нині пошкоджень зазнало понад 5 % земельного фонду України, 
а це понад 2 млн га. Використання в подальшому таких земель безпо-
середньо для сільськогосподарських потреб є малоймовірним через ви-
сокий рівень їх забруднення та прискорені процеси деградації. 

Крім того в Україні через військову агресію рф, а також зміну кліма-
ту під загрозою опинилась і водна безпека, адже більшість великих річок 
та озер обміліли та забруднені, а малі водойми – на межі зникнення. За 
прогнозами вчених з 2041 року можливе значне скорочення місцевого 
поверхневого стоку у річках в Херсонській, Одеській, Миколаївській, 
Дніпропетровській та Запорізькій областях, а з 2050 прогнозується вза-
галі імпорт питної води до України [7]. І це далеко не повний перелік 
наслідків війни для довкілля України.

Підсумовуючи, зазначимо, що розв’язана країною-агресором повно-
масштабна війна проти України принесла для українського народу без-
прецедентну за масштабами екологічну катастрофу, подолання наслідків 
якої буде вимагати значних фінансових та часових витрат. Основними 
системними викликами сьогодення визнано: низьку здатність адаптува-
тися до зміни клімату; критичний рівень екологічної безпеки; виснажен-
ня природних ресурсів та критичну втрату біорізноманіття [5]. У зв’язку 
із чим, перед нами постає складне питання повоєнного відновлення 
довкілля України, її природно-ресурсного потенціалу. 

Зазначимо, що відповідно до розробленого Проекту Плану відновлен-
ня України (матеріали робочої групи «Екологічна безпека»), підготовле-
ного Національною радою з відновлення України від наслідків війни [6] 
стратегічною ціллю повоєнного відновлення нашої держави, є чисте та 
безпечне довкілля. ЇЇ досягнення передбачає: інтеграцію кліматичних цілей 
в усі сектори економіки та суспільного життя; мінімізацію ризиків для 
екологічної безпеки (хімічна та радіаційна); зменшення та запобігання 
промислового забруднення та запровадження принципу «забруднювач 
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платить»; ефективне управління відходами; збалансоване використання 
природних ресурсів та забезпечення їх належної якості; збереження біо-
різноманіття, відновлення та розвиток природоохоронних територій; до-
сягнення європейських стандартів державного управління у галузі охоро-
ни довкілля. Разом із тим, поточне бачення повоєнного відновлення нашої 
держави Урядом України та міжнародними партнерами знаходиться лише 
на стадії формування і, на думку деяких громадських організацій, не міс-
тить достатніх та ефективних зелених елементів, а від так потребує суттє-
вого доопрацювання. Правове забезпечення відновлення довкілля України 
повинно бути спрямованим не лише на подолання прямих наслідків війни, 
але й мати комплексний план (стратегію) розвитку держави в довгостро-
ковій перспективі із зміною вектору національної політики у бік закладен-
ня основ майбутнього зеленого зростання, формування зеленої (кліматич-
но нейтральної) економіки, сталого сільського господарства тощо. Додамо, 
що досвід розвинених країн свідчить, що необхідною умовою успішної 
реалізації національної політики із забезпечення екологічної безпеки 
є комплексний аналіз тенденцій і характеру змін основних загроз та ризи-
ків екологічній безпеці. Використання на практиці даного комплексного 
аналізує наддає можливість своєчасно, ефективно та обґрунтовано реагу-
вати і визначати відповідні заходи із попередження та подолання існуючих 
негативних наслідків. А від так, дозволить сформувати дієву екологічну 
політику, яка буде «запорукою того, що за екологічні помилки, зроблені 
сьогодні, не доведеться розплачуватися дорогою ціною завтра. А цілі еко-
номічного та соціального розвитку дотягатимуться з урахуванням потреби 
забезпечення безпечного для життя та здоров’я та діяльності людини на-
вколишнього природного середовища, збереження природних благ для 
майбутніх поколінь» [2, с. 31]. Маємо констатувати, що вирішення відпо-
відних завдань в Україні потребує розробки дієвої системи моніторингу 
довкілля із застосуванням індикаторів стану екологічної безпеки держави, 
які всебічно характеризують динаміку процесів в екологічній сфері. Роз-
робкою відповідних індикаторів задля досягнення цілей сталого розвитку 
займається низка міжнародних організації та установ (Міжнародний ін-
ститут сталого розвитку (IISD), Комісія OOН зі сталого розвитку, Комітет 
з екологічного моделювання (ISEM), Світовий Банк, Організація еконо-
мічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Науковий комітет з проблем 
навколишнього середовища (SCOPE), Єльський університет тощо). Для 
прикладу, Комісією OOН зі сталого розвитку визначається рівень розвитку 
країн та виконання програм сталого розвитку, що розраховується за 96 
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показниками, 19 з яких характеризують стан довкілля, а Єльський універ-
ситет визначає індекс якості довкілля (Environmental Performance Index), 
що характеризує ефективність державної політики щодо збереження еко-
систем за 22 індикаторами. Як то: індекс стійкого економічного добробуту, 
індекс розвитку людини, індикатор дійсних заощаджень, «зелений» ВВП, 
індикатор справжнього або істинного прогресу (ІІП) тощо. 

Відзначимо, що в Україні державна система моніторингу довкілля 
потребує реформування. До сучасних проблем в означеній сфері потріб-
но віднести, по-перше те, що дані екологічного моніторингу довкілля не 
використовуються під час підготовки законодавчих і правових актів, 
програм. Крім того інформація про різні компоненти довкілля збираєть-
ся за окремими, не узгодженими між собою програмами моніторингу, 
що в свою чергу унеможливлює їх порівняння та формування цілісного 
аналізу стану довкілля в країні. Великих проблем завдає і матеріально-
технічна база, а саме застаріле обладнання, що не забезпечує вимірюван-
ня усього спектру показників, не передбачає автоматизованого збору, 
аналізу і зберігання інформації та оперативного надання її основним 
споживачам тощо. Потрібно погодитися із думкою Анісімової Г. В, що 
«наявність застарілої та недосконалої системи екологічного моніторин-
гу нині вже розглядається як загроза національній безпеці. Існуючі в на-
шій державі мережі спостережень побудовані без урахування рекомен-
дацій Європейської економічної комісії ООН в частині створення Євро-
пейської мережі інформації про стан довкілля, а тому не спроможні 
проводити оцінку основних параметрів довкілля відповідно до Директив 
ЄС» [1]. Особливо гостро питання доцільності реформування державної 
системи моніторингу довкілля постало із урахуванням війни на теренах 
нашої держави. Відсутність єдиного підходу до комплексної оцінки ста-
ну довкілля, що зазнає серйозної, широкомасштабної/тривалої шкоди 
в Україні, значно ускладнює формування доказової бази задля отриман-
ня в подальшому репарацій від рф. Оскільки моніторингові дані вико-
ристовуються під час доказування задля підтвердження певного довоєн-
ного стану природних об’єктів. Саме відсутність даних довоєнного мо-
ніторингу, а також сумніви щодо якості зроблених аналізів, їх 
трактування та порівняння даних стали причиною труднощів в доказу-
ванні причинного зв’язку між забрудненням підземних вод в Кувейті та 
незаконним вторгненням Іраку у 1990 році, що стало причиною значно-
го зменшення розміру претензії, висунутої Кувейтом. 
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Потрібно відзначити, що в Україні перші кроки на шляху реформу-
вання системи моніторингу довкілля вже робляться. Так, 17 листопада 
2022 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні урядовий 
проєкт Закону № 7327 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про 
стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення 
управління у сфері довкілля», який наскрізно пронизує 18 законодавчих 
актів України принципами моніторингу та задає певну рамку для унор-
мування цього процесу. Разом із тим, це тільки перший крок (який ще 
навіть не зроблено до кінця) на шляху реформування системи моніто-
рингу довкілля, а також організації моніторингу стану екологічної скла-
дової національної безпеки на основі системи відповідних індикаторів, 
реалізація якого закладе правову основу отримання обґрунтованої оцін-
ки характеру змін загроз та ризиків національній безпеці в екологічній 
сфері.
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Анотація: Тези доповіді присвячені дослідженню фітосанітарної без-
пеки крізь призму національного законодавства, Угод СОТ та вимог ЄС. 
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Авторами запропоновано під фітосанітарною безпекою слід розуміти за-
хищеність національних інтересів України у сфері захисту рослин, оптимі-
зації рослинництва, підвищення родючих властивостей ґрунтів, що харак-
теризується встановленням економічно та екологічно збалансованого по-
ширення шкідливих організмів, сталим відновленням родючості ґрунтового 
покриву та безпечністю сільськогосподарської продукції для людини. 

Ключові слова: фітосанітарна безпека, СОТ, ЄС, законодавство.

Abstract: The theses of the report are devoted to the study of phytosanitary 
security through the prism of national legislation, WTO Agreements and EU 
requirements. The authors propose that phytosanitary security should be understood 
as the protection of national interests of Ukraine in the field of plant protection, 
optimization of crop production, improvement of soil fertility, characterized by 
the establishment of economically and ecologically balanced distribution of pests, 
sustainable restoration of soil fertility and safety of agricultural products for 
humans. 

Keywords: phytosanitary security, WTO, EU, legislation.

Для України проблеми захисту рослин є особливо важливими з огля-
ду на те, що в українському експорті питома вага продукції рослинного 
походження (11,9 %) майже в чотири рази перевищує світовий показник 
[1].У таких умовах фітосанітарна безпека стає особливо важливим пи-
танням національного значення. 

Ведучи мову про систему аналізу ризиків, необхідно розуміти етапи 
цієї системи: ідентифікація ризику, оцінка ризику, управління ризиком 
та інформування про ризик. Закон України «Про карантин рослин» 
у ст. 17 вимагає, щоб результати аналізу ризику об’єктів регулювання 
оформлювалися письмово і містили таку інформацію: а) мета проведен-
ня аналізу; б) факти виявлення регульованих шкідливих організмів та 
шляхи їх проникнення (носії, тип передачі), укорінення та поширення; 
в) джерела інформації; г) висновки щодо оцінки фітосанітарного ризику, 
включаючи вірогідність заподіяння шкоди рослинам та наслідки, що 
можуть бути цим викликані; д) варіанти управління ризиком та причини, 
за якими відхиляються альтернативні варіанти [2]. 

Конкретні прояви фітосанітарного ризику можуть суттєво різнитися, 
однак в основному їх можна звести до однієї ключової формули: якщо 
майбутні витрати на ліквідацію наслідків перевищують витрати на запо-
бігання, то фітосанітарний ризик уже може підлягати активному і де-
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тальному аналізу. При цьому способи зниження ризику також варіюють-
ся. Звичайно, існують способи боротьби зі шкідливими організмами, що 
дозволяють не лише контролювати їх розповсюдження, а й ліквідовува-
ти шкідливі організми як такі. Однак у багатьох випадках може не бути 
способу перешкодити розповсюдженню шкідливих організмів, що може 
негативно вплинути на безпеку харчових продуктів. В обох випадках 
проведення ретельного аналізу фітосанітарного ризику і моніторингу 
з метою мінімізації можливості проникнення шкідливого організму може 
бути як більш ефективним, так і значно менш витратним способом, ніж 
організація дій по боротьбі з ним [3]. 

За результатами аналізу ризику визначаються найбільш оптимальні 
фітосанітарні заходи. При цьому звертає на себе увагу наявність у ві-
тчизняному законодавстві трьох споріднених термінів: «фітосанітарні 
заходи», «фітосанітарні правила», «фітосанітарні процедури». Найбільш 
загальним є поняття фітосанітарних заходів, під яким розуміється «за-
конодавство або фітосанітарна процедура, спрямовані на попередження 
появи та запобігання поширенню карантинних організмів або на обме-
ження економічно несприятливого впливу регульованих некарантинних 
організмів» [2]. 

У доктрині часто зустрічаються критичні зауваження щодо цього 
визначення, обґрунтовані здебільшого недолугістю лінгвістичних фор-
мулювань [4]. Однак історія виникнення цього терміну пояснює осо-
бливості нормотворчої техніки. Справа у тому, що відповідно до Угоди 
СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів останні 
визначаються як «будь-який захід, що застосовується: a) для захисту 
життя чи здоров’я тварин або рослин на території члена від ризиків, що 
виникають через проникнення, укорінення чи розповсюдження шкідни-
ків та проникнення, укорінення чи поширення хвороб, організмів, що 
є носіями хвороб, або хвороботворних організмів; b) для захисту життя 
чи здоров’я тварин або рослин на території члена від ризиків, що ви-
никають через домішки, забруднювальні речовини, токсини або хворо-
ботворні організми, які містяться в продуктах харчування, напоях чи 
кормах; c) для захисту життя чи здоров’я людини на території члена від 
ризиків, що виникають через хвороби, які переносяться тваринами, рос-
линами або продукцією, що виробляється з них, або через проникнення, 
укорінення чи розповсюдження шкідників, або d) для уникнення або 
обмеження іншої шкоди на території члена, що завдається через про-
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никнення, укорінення чи розповсюдження шкідників. Санітарні або фі-
тосанітарні заходи включають усі відповідні закони, постанови, норма-
тивні акти, вимоги та процедури, у тому числі, inter alia, критерії кінце-
вого продукту; процеси та способи виробництва; процедури тестування, 
інспекції, сертифікації та ухвалення; карантинні режими, у тому числі 
відповідні вимоги стосовно перевезення тварин чи рослин або стосовно 
матеріалів, необхідних для їхнього виживання під час перевезення; по-
ложення про відповідні статистичні методи, процедури вибіркового 
контролю та методів оцінки ризику, а також вимоги стосовно пакування 
та етикетування, які безпосередньо стосуються безпеки продуктів хар-
чування» [5]. Намагання України гармонізувати своє законодавство до 
вимог СОТ втілилося, зокрема, у механічному переносі цієї конструкції 
до деяких ключових нормативних актів (наприклад, до Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів»), хоча вона виглядає чужорідною з огляду на традиції вітчиз-
няної системи права. 

Якщо продовжити термінологічний аналіз, то можна помітити певну 
подібність визначень понять «фітосанітарні правила» та «фітосанітарні 
процедури». Відмінності між ними можна провести в кількох площинах: 

а) функціональній – фітосанітарні правила формують собою зміст 
вимог, тоді як фітосанітарні процедури являють собою спосіб їх вико-
нання; 

б) суб’єктній – фітосанітарні правила спрямовані на виконання усі-
ма суб’єктами, що втягнуті в процеси виробництва, транспортування, 
переробки рослинницької продукції тощо, у той час як фітосанітарні 
процедури виконуються уповноваженими на те особами (представника-
ми органів державної влади, акредитованими суб’єктами тощо).

Отже, фітосанітарні заходи складаються із фітосанітарних правил та 
спрямованих на їх виконання і контроль фітосанітарних процедур. У ці-
лому фітосанітарні заходи можуть бути поділені залежно від мети на 
фонові та карантинні. Фонові здійснюються постійно, їх мета полягає 
у недопущенні настання негативних наслідків, їх максимально можливій 
превенції. На відміну від них карантинні фітосанітарні заходи застосо-
вуються у випадку прояву таких негативних наслідків з метою локаліза-
ції та боротьби з причинами такої шкоди. 

Важливо підкреслити, що сучасне розуміння фітосанітарних заходів 
давно вийшло за тісні рамки суто захисту рослин від шкідливих організ-
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мів. Світова практика впевнено рухається у напрямі включення до по-
няття фітосанітарних заходів також таких заходів, які побічно (опосеред-
ковано) сприяють захисту рослин, формують необхідні для цього умови. 
Наприклад, до них можна віднести використання добрив, стимуляторів 
росту тощо. Усі ці відносини сформували єдину систему фітосанітарних 
заходів, які спрямовані на оптимізацію сільськогосподарського вироб-
ництва шляхом боротьби зі шкідливими організмами та підвищення 
родючих властивостей ґрунтів. Усі вони переслідують кінцеву мету – до-
сягнення та підтримання фітосанітарної безпеки. 

Категорія фітосанітарної безпеки, незважаючи на свою значущість, 
залишається невизначеною у вітчизняному законодавстві. Якщо від-
штовхуватися від поняття національної безпеки України, під якою розу-
міється «захищеність державного суверенітету, територіальної ціліснос-
ті, демократичного конституційного ладу та інших національних інтер-
есів України від реальних та потенційних загроз» [7], то можна 
спробувати сформулювати спеціальну дефініцію. Так, під фітосанітарною 
безпекою слід розуміти захищеність національних інтересів України 
у сфері захисту рослин, оптимізації рослинництва, підвищення родючих 
властивостей ґрунтів, що характеризується встановленням економічно 
та екологічно збалансованого поширення шкідливих організмів, сталим 
відновленням родючості ґрунтового покриву та безпечністю сільсько-
господарської продукції для людини.
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24 лютого 2022 року життя України та українців назавжди розділи-
лося на «до» та «після», адже найжорстокіша та наймасштабніша з часів 
ІІ Світової війни збройна агресія росії проти нашої держави є екзистен-
ційним викликом для нашого народу, і перемога України не тільки озна-
чатиме перемогу добра над злом, але й надасть нового імпульсу розвитку 
людства у XXI столітті.

Дика жорстокість окупантів, їх нічим не виправдана, аморальна та 
антигуманна жага знищувати все живе навколо себе, призводить до без-
прецедентного негативного впливу на довкілля та його окремі компонен-
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ти, що викликає потребу у реагуванні з боку держави на це. Крім того, 
реакції державних інституцій потребує також питання знаходження ви-
правданого балансу між сприянням у роботі вітчизняного бізнесу, що 
здійснює екологічно небезпечні види діяльності, в умовах війни, і збе-
реженням довкілля та забезпеченням екологічної безпеки. 

Для кращого розуміння масштабів шкоди, що заподіяна довкіллю 
України окупантами, доцільно звернути увагу на інформацію, поширену 
заступником профільного міністра Євгенієм Федоренком під час Форуму 
співробітництва в галузі безпеки країн-учасниць ОБСЄ, де вперше на 
платформі офіційно порушувалися питання екологічної безпеки. Поса-
довець наголосив, що зазнаючи поразок на полі бою, російські війська 
цілеспрямовано б’ють по мирних мешканцях і цивільній інфраструктурі 
України, зокрема, після обстрілів 10 жовтня 2022 року та атак за допо-
могою іранських дронів-камікадзе виникло понад 30 пожеж, а загалом 
через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових 
об’єктів викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря вже пере-
вищили 67 млн тон. Крім того, було наголошено на навмисному знищен-
ні країною-агресором української водної інфраструктури, прикладом 
чого є удари по дамбі Карачунівського водосховища на р. Інгулець біля 
Кривого Рогу. Крім того, російська агресія перетворила найродючіші 
у світі чорноземи у величезне мінне поле, адже майже третина території 
України – близько 200 тис. кв. км – потребуватиме розмінування. Страж-
дають від злочинних дій росіян українські ліси, які зазнають значних 
пошкоджень через їх використання для військових потреб загарбниками 
та через ведення боїв на їх території, а на відновлення знадобляться 
десятки років [1]. І це лише маленька частина кричущих прикладів спри-
чиненого російськими злочинцями екоциду. 

На нашу думку, в контексті зазначеної проблеми основним завданням 
екологічного законодавства має бути створення дієвих правових меха-
нізмів фіксації завданої шкоди та її належного обрахування (оцінки). При 
цьому, напрочуд важливо, щоб такі механізми визнавались міжнародни-
ми організаціями та державами-партнерами України, які в майбутньому 
надаватимуть допомогу Україні для подолання відповідних наслідків 
війни передусім за рахунок коштів держави-агресора, що будуть конфіс-
ковані та передані Україні. 

На даний час можемо констатувати деякі результати роботи Міндов-
кілля у питаннях впровадження методик розрахунку розміру шкоди за-
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вданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної 
агресії та бойових дій під час дії воєнного стану [2] та шкоди та збитків, 
завданих земельному фонду України внаслідок збройної агресії Росій-
ської Федерації [3], однак цього вочевидь не достатньо, адже існує чи-
мало інших елементів довкілля, питання розрахунку розміру шкоди яким 
поки що залишається поза увагою. Також звертає на себе увагу недо-
статня увага єдиного законодавчого органу щодо внесення змін і допо-
внень до актів екологічного законодавства вищої юридичної сили – за-
конів, які б передбачали дійсно об’єктивно необхідні особливості за-
стосування їх положень в умовах воєнного стану. Наприклад, норми щодо 
загального порядку фіксації та обрахування шкоди, заподіяної російською 
агресією, доцільно було б розмістити у відповідному розділі базового 
закону «Про охорону навколишнього природного середовища».

Ще однією значною проблемою, що потребує законодавчого вирі-
шення, є питання визначення умов здійснення екологічно небезпечної 
діяльності українськими підприємцями в умовах воєнного стану в аспек-
ті балансу між очевидною потребою у сприянні їх безперебійної роботи 
за складних економічних умов і водночас недопущення необґрунтованої 
лібералізації екологічних вимог, що може призвести до незворотних не-
гативних наслідків для довкілля. І рішення цього питання, яке повинно 
врахувати обґрунтовані позиції всіх стейкхолдерів, має бути закріплено 
на законодавчому рівні. 

При цьому, вважаю неприпустимим зволікання з вирішенням обидвох 
порушених в цій роботі проблем. Українське екологічне законодавство 
має бути адаптованим до умов воєнного часу і передбачити єдині ефек-
тивні правила регулювання екологічних відносин в цих без перебільшен-
ня надскладних умовах.
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Abstract: Emphasis is placed on the importance and relevance of 
environmental safety issues in war and post-war conditions. It indicates on 
significant amount of environmental damage, which is growing exponentially. 
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The specifics of legal responsibility for russian military environmental offenses 
are revealed. Probable options post-war recover of ecological damages from the 
country-aggressor are considered. 
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environmental and legal responsibility.

Питання екологічної безпеки наразі набули неабиякого значення 
з огляду на розмір шкоди навколишньому середовищу, завданої агресив-
ними діями російської федерації, адже антропоохоронний аспект еколо-
гічного права нерозривно взаємопов’язаний з природоохоронним. Таке 
становище потребує належного розгляду еколого-правовою доктриною 
і адекватного висвітлення пропонованих напрямів подолання негативних 
наслідків. Саме з цього погляду актуальність сьогоднішнього публічно-
го заходу, що проводиться кафедрою екологічного права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, не викликає жодних 
сумнівів і заслуговує безумовної всезагальної підтримки науковим спів-
товариством. Не знижує «градусу» нагальності проведена 16 вересня 
2022 р. за аналогічною тематикою в НУБіП України науково-практична 
конференція «Продовольча та екологічна безпека у воєнний і післявоєн-
ний часи: правові виклики для України та світу», враховуючи значну 
мінливість еколого-правових наслідків військових дій, що породжує 
перманентне виникнення нових аспектів необхідності правового захис-
ту навколишнього природного середовища. 

Насамперед, слід вказати, що з темпорального погляду наслідки за-
вданої довкіллю шкоди не мають такої миттєвості свого зовнішнього 
прояву для екологічної безпеки, порівняно з питаннями продовольчої 
безпеки (мабуть крім ситуації ядерного враження, хоча це є неприйнят-
ними крайнощами, після яких ставиться під сумнів ймовірність життя 
людства взагалі, як на окремих значних територіях, так і в цілому на 
планеті, що автоматично знімає потребу в забезпеченні екобезпеки). Тим 
не менш, у цілому стан навколишнього природного середовища за своїм 
впливом на здоров’я і життя людини є однорівневим чинником з продо-
вольчою безпекою. Підкреслює таке його значення термін «екоцид», що 
набуває все більшого повсякденного вжитку у незнайомому нам раніше 
значенні руйнації природного середовища у воєнних цілях [3, с. 257], 
тобто воєнний екоцид, і який як глобальне знищення життєвого серед-
овища військовими засобами слід визнати одним з найтяжчих міжнарод-
них військових злочинів за аналогією з геноцидом. 
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Якщо станом на середину вересня 2022 року фіксувалося нанесен-
ня близько 1 трлн грн екологічної шкоди [2], то вже в середині листо-
пада (за повідомленнями ЗМІ) ця сума зросла до 36 млрд євро (1,5 трлн 
грн). За два місяці цифра екологічних збитків збільшилась одразу на 
третину і така тенденція продовжується. Екологи вказують, що зокрема 
ушкодженою є третя частина лісового фонду. Яскраве візуальне під-
твердження цьому можна одержати при під’їзді до м. Чернігів, пряму-
ючи з Києва, де обабіч від автомобільної траси спостерігаються суціль-
ні квартали зламаних вистрілами снарядів і вибухами авіаційних бомб 
дерев, перебитих навпіл або на дві третини. Зовні це виглядає наче 
нерівномірне скошування лісу гігантською косою. Зазначене безумов-
но є наслідком чисельних екологічних правопорушень, що є підставою 
для екологічної відповідальності, яка втім наділена відчутними зміс-
товними особливостями порівняно із загальною юридичною відпові-
дальністю. 

Так, первісною для юридичної відповідальності традиційно визна-
ється каральна функція, тоді як для еколого-правового її різновиду прі-
оритету набуває саме відновлювальна функція, відсуваючи каральну на 
задній план. При цьому зазначена функція в умовах нинішньої війни та 
повоєнний час може реалізуватись виключно через відшкодування еко-
логічної шкоди, бо надто нереальним виглядає примус країни-агресора 
до натурального відтворення порушеного довкілля, адже російська фе-
дерація явно не збирається це робити, інакше б не спостерігалась абсо-
лютно неадекватна агресивна поведінка не лише по відношенню до со-
ціальної інфраструктури, а й щодо природних ресурсів. Взагалі прогля-
дається непохитна переконаність і впевненість росії у цілковитій 
безкарності своїх злочинних дій, за які не доведеться розплачуватись 
жодним чином. 

Модель відшкодування екологічних збитків будується на міждисци-
плінарній основі, перебуваючи на перетині точних, природничих і гума-
нітарних наук. Передусім, це математичні науки, застосовувані для 
створення відповідної інформаційної матриці, а також біологічні, на яких 
базується екологія, економічні (зокрема фінансовий облік), спрямовані 
на з’ясування загальної суми збитків, та, нарешті, симбіоз публічних 
і приватних юридичних наук у частині поєднання норм національного 
і міжнародного права, що формують міжгалузевий інститут юридичної 
відповідальності за екологічні правопорушення. 
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Але якщо зазначена національна модель створена і функціонує, 
а питання можуть виникати лише щодо її ефективності, то поки що не-
переборна проблема криється у відсутності сучасного міжнародно-пра-
вового механізму примусового стягнення завданих військовою агресією 
збитків, включаючи екологічні. Насамперед, не ясно, який орган має 
конфіскувати заарештовані на Заході активи рф. З цього приводу варто 
звернути увагу на нещодавню публікацію В. Буняка, в якій влучно під-
креслюється, що одна справа – арештувати активи, а інша – конфіскува-
ти такі активи. Адже конфіскація суверенних активів однієї держави 
іншою державою є актом оголошення війни такій державі, що на сьогод-
ні державами Західної демократії навіть не розглядається. При цьому 
автор послідовно аналізує запропоновані наразі варіанти вилучення за-
значених активів, серед яких: 1) визнання росії в Сполучених Штатах 
Америки державою-спонсором тероризму; 2) звернення до міжнародно-
го інвестиційного арбітражу; 3) звернення із заявою проти росії до Єв-
ропейського суду з прав людини; 4) звернення з позовом до національ-
ного українського суду; 5) створення спеціального міжнародного органу 
(комісії) стосовно розгляду спорів про відшкодування збитків від вій-
ськового вторгнення росії на території України та передачу в розпоря-
дження відповідному органу суверенних активів росії, арештованих 
в іноземних юрисдикціях. Наслідком такого аналізу стало зупинення на 
останньому варіанті як наразі єдино можливому, який до того ж має від-
повідні прецеденти, зокрема створення комісії з відшкодування збитків, 
спричинених збройною революцією в Ірані в 1971 році [1, с. 16–17]. 

Важко не погодитись з наведеною В. Буняком аргументацією, хоча 
й ця найвідповідніша на сьогодні пропозиція не позбавлена певних зміс-
товних прогалин. Передусім, неясно, хто створюватиме такий орган-
комісію. За логікою це має бути ООН, але останні події, коли ця міжна-
родна організація показує всьому світові свою «беззубість» перед єдиною 
країною агресором, яка до того ж входить у її Раду безпеки, нівелюють 
потенціал ООН взагалі що-небудь вирішувати у реалізації покладених 
на неї функцій. Дуже сумнівно, що за це візьмуться США чи інші окре-
мі передові країни світу. Тому в першу чергу слід реформувати в цьому 
напрямі ООН, що вбачається досить непростим і тривалим процесом. 

Утім хочеться вірити, що колективний Захід, за умови наявності від-
повідної політичної волі, знайде правильне рішення. На національному 
рівні до пошуку ефективної моделі реалізації такого рішення безумовно 
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мають активно залучатись у обов’язковому порядку фахівці еколого-
правового профілю для розробки варіативних різновидів моделювання 
з передачею їх відповідним державним органам, яким може бути, напри-
клад, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
з подальшою трансмісією до вищих органів державної влади. 

А поки що в оглядовій перспективі вимальовується варіант віднов-
лення порушеного довкілля за власні бюджетні ресурси та зарубіжні 
позики і допомоги з фіксацією таких затрат за участі міжнародних інсти-
туцій з подальшим виставлянням рахунків на погашення екологічних 
збитків країні-агресору. Однак при цьому слід завжди пам’ятати, що 
спасіння потопельників – це справа рук самих потопельників, а тому слід 
покладатись передусім на себе.

Список використаних джерел:

1. Буняк В. Як отримати суверенні активи росії, арештовані в державах 
Західної демократії? Юридичний вісник України. 2022. № 42–43. С. 16–17. 

2. Великий сучасний словник української мови / Уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. 1440 с. 

3. Дайджест ключових наслідків російської агресії для українського 
довкілля за 8–14 вересня 2022 року. Міністерство захисту довкілля та при-
родних ресурсів України: веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/news/39823.html 
(дата звернення: 21.09.2022).

Зуєв Віталій Анатолійович
кандидат юридичних наук, доцент,

суддя Верховного Суду

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ 
АГРЕСІЇ

Анотація: Стаття присвячена аналізу проблем забезпечення вимог еко-
логічної безпеки в Україні в умовах повномасштабної військової агресії та 
протягом існування особливого періоду з метою виявлення необхідності та 
напрямків вдосконалення екологічного законодавства в цій сфері.
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the problems of ensuring 
environmental safety requirements in Ukraine in situation of full-scale military 
aggression and during of the Special period in order to identify the need and 
directions for improving environmental legislation in this area.
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Початок повномасштабної військової агресії російської федерації 
проти України створив глобальні багатоаспектні (політичні, економічні, 
соціальні, екологічні) виклики як на національному, так і міжнародному 
рівнях, які вимагають якнайшвидшого та адекватного реагування з боку 
міжнародної спільноти, національних інституцій та суспільства. При 
цьому цілком природно відбувається зміна пріоритезації, акцентування 
на найактуальніших проблемах, зміщення фокусу уваги.

Водночас вже наразі наше суспільство повинно усвідомити, що піс-
ля перемоги у цій війні вкрай актуально постануть питання відбудови 
країни та ліквідації наслідків збройної агресії і тоді питання екологічної 
безпеки вийдуть на якісно новий, та, в окремих випадках, надзвичайно 
високий (в силу своєї потенційної небезпеки та складності усунення на-
слідків) рівень.

Зважаючи на вищевикладене необхідно враховувати, що збройний 
конфлікт та відкрита агресія тривають вже з початку 2014 року та роз-
почалися з неоголошених і прихованих вторгнень на територію України 
підрозділів збройних сил та інших силових відомств російської федера-
ції, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяльності.

Зазначені факти були визнані на національному рівні, в тому числі 
в Законах України «Про тимчасові заходи на період проведення анти-
терористичної операції», «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене в ра-
йоні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Доне-
цькій та Луганській областях, проведення антитерористичної операції», 
Постановах Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради 
України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей 
міжнародних організацій щодо засудження триваючої агресії Російської 
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Федерації проти України», «Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парла-
ментської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національ-
них парламентів держав світу про визнання Російської Федерації держа-
вою-агресором», «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч 
збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», Рішен-
нями Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні 
заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і терито-
ріальної цілісності України», «Про невідкладні заходи щодо подолання 
терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» 
тощо.

Загальновідомість такого факту підтверджувалась також Резолюцією 
68/262 «Територіальна цілісність України», прийнятою Генеральною 
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, Резолюцією 71/205 «Поло-
ження в галузі прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Се-
вастополі (Україна)», прийнятою Генеральною Асамблеєю Організації 
Об’єднаних Націй, Резолюцією Парламентської Асамблеєї Ради Європи 
«Про засудження окупації Росією території Криму та санкції проти Росії» 
та іншими.

При цьому наразі міжнародно-правові акти та національне норма-
тивно-правове регулювання збільшуються кількісно та якісно.

Водночас слід констатувати, що в цих умовах екологічне законодав-
ство фактично лишається поза увагою хоча негативні екологічні наслід-
ки військових дій та військової діяльності в майбутньому визнаються та 
не заперечуються, як урядовими установами, так і громадськістю, в тому 
числі науковою спільнотою.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» статтею 58 передбачено вимоги екологічної безпеки щодо військо-
вих, оборонних об’єктів та військової діяльності. Зокрема, вимоги еко-
логічної безпеки, встановлені для розміщення, проектування, будівни-
цтва, реконструкції, введення в дію та експлуатації об’єктів щодо 
обмеження негативного впливу на навколишнє природне середовище 
хімічних, фізичних і біологічних факторів, а також інші вимоги, перед-
бачені цим Законом та іншим законодавством України, повною мірою 
поширюються на військові та оборонні об’єкти, а також об’єкти органів 
Національної поліції та державної безпеки.
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Вимоги екологічної безпеки повинні додержуватись також при дис-
локації військових частин, проведенні військових навчань, маневрів, 
переміщенні військ і військової техніки, крім випадків особливих ситу-
ацій, що оголошуються відповідно до законодавства України.

Державний контроль за додержанням вимог екологічної безпеки 
щодо військових, оборонних об’єктів та військової діяльності на тери-
торії України здійснюється відповідно до цього Закону та іншого зако-
нодавства України.

Разом з тим, що сам Закон не містить визначення таких особливих 
ситуацій та фактично їх тлумачення має суб’єктивний характер. Безумов-
но запроваджений в Україні 24 лютого 2022 року воєнний стан у зв’язку 
з військовою агресією російської федерації проти України підпадає під 
визначення особливої ситуації. Водночас, найбільш близьким терміном 
в національному законодавстві (стосовно збройної агресії) є поняття 
особливий період, яке міститься в Законі України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію» – період функціонування національної еко-
номіки, органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових 
формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, 
а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку 
щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності Укра-
їни, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім 
цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобі-
лізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її 
місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудов-
ний період після закінчення воєнних дій.

Подібне визначення міститься й в Законі України «Про оборону 
України» відповідно до якого особливий період це період, що настає 
з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або до-
ведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з момен-
ту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та 
охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період 
після закінчення воєнних дій.

Разом з тим, системний та контекстний аналіз наведених правових 
приписів дозволяє дійти висновків, що оскільки особливий період має 
місце в Україні з 2014 року, то фактично приписи статті 58 Законом 
України «Про охорону навколишнього природного середовища», якою 
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передбачено вимоги екологічної безпеки щодо військових, оборонних 
об’єктів та військової діяльності не є застосовними з лютого 2014 року.

Таке становище є цілком виправданим з боку визначення пріоритетів 
з акцентуванням на необхідності забезпечення територіальної ціліснос-
ті країни, збереження функціонування України як є суверенної, неза-
лежної, демократичної, соціальної та правової держави.

Разом з тим, не можна не відмітити, що таке становище може при-
зводити до нехтування дотриманням вимог екологічної безпеки в діяль-
ності в діяльності військових та оборонних об’єктів, а також об’єктів 
органів Національної поліції та державної безпеки й поза межами зон 
ведення бойових дій, активного впливу військової діяльності просто за 
фактом відношення до оборонної сфери та дії особливого періоду фак-
тично отримуючи «екологічний імунітет».

Таким чином, вбачається, що зазначений напрямок вже потребує 
свого дослідження та обґрунтування з метою мінімізації потенційних 
екологічних наслідків з одночасним усвідомленням специфіки та осо-
бливості військової діяльності, встановлення нових меж та обмежень у її 
здійсненні з урахуванням основного пріоритету існування нашої Держа-
ви та Суспільства як єдиної та незалежної Нації.
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ЕКОЛОГО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАСТОСУВАННЯ 
САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ

Анотація: Тези доповіді присвячені дослідженню еколого-правової 
природи застосування санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ). Виявле-
но та обгрунтовано антагоністичну природу СФЗ – з одного боку, це інстру-
мент реалізації вказаного немайнового права людини, адже за допомогою 
СФЗ навколишнє природне середовище захищається від ризиків, пов’язаних 
із проникненням та розповсюдженням шкідників чи хвороб, а також пов’я-
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заних із забрудненням довкілля, продуктів харчування, напоїв тощо, з іншо-
го боку, СФЗ самі представляють собою об’єкт потенційного ризику для 
реалізації права людини на безпечне довкілля. 

Ключові слова: еколого-правова природа, санітарні та фітосанітарні 
заходи, законодавство, ЄС.

Abstract: The theses of the report are devoted to the study of the ecological 
and legal nature of the application of sanitary and phytosanitary measures (SPS). 
The antagonistic nature of SPS is revealed and substantiated – on the one hand, 
it is a tool for the implementation of this non-property human right, because with 
the help of SPS the environment is protected from the risks associated with the 
penetration and spread of pests or diseases, as well as associated with environmental 
pollution, food, beverages, etc. on the other hand, SPS themselves are an object 
of potential risk to the realization of the human right to a safe environment. 

Keywords: environmental and legal nature, sanitary and phytosanitary 
measures, legislation, EU.

Еколого-правова природа застосування СФЗ має безпосередній 
зв’язок із правом людини на безпечне навколишнє природне середовище. 
Серед екологічних прав людини, визначених чинним законодавством, 
основне місце належить конституційному праву на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля, яке в доктрині екологічного права прийнято назива-
ти правом на екологічну безпеку [1, с. 93–96]. Безпосередньо право на 
безпечне довкілля закріплюється у ст. 50 Основного Закону, де зазнача-
ється, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та 
на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Право гро-
мадян на безпечне довкілля має особливе значення, адже воно як 
суб’єктивне право є природним правом. Джерело його формування 
міститься в самій людській природі і проявляється в природних індиві-
дуальних інтересах і потребах людини в безпечному для її життя 
і здоров’я навколишньому природньому середовищі, без якого вона не 
може існувати як біологічний та соціальний індивід [2, с. 96–98]. 

Відносини застосування СФЗ мають особливі двосторонні зв’язки із 
відносинами реалізації права людини на безпечне для життя і здоров’я до-
вкілля. З одного боку, застосування СФЗ – це інструмент реалізації вказано-
го немайнового права людини, адже за допомогою СФЗ навколишнє при-
родне середовище захищається від ризиків, пов’язаних із проникненням та 
розповсюдженням шкідників чи хвороб, а також пов’язаних із забрудненням 
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довкілля, продуктів харчування, напоїв тощо. З іншого боку, СФЗ самі пред-
ставляють собою об’єкт потенційного ризику для реалізації права людини 
на безпечне довкілля. Це відбувається тому, що усуваючи одні проблеми, 
СФЗ породжують інші – наприклад, на навколишнє природне середовище 
негативно впливають застосовані засоби боротьби зі шкідниками, внесені 
агрохімікати, використані ветеринарні препарати тощо, залишки яких по-
трапляють у продукти харчування, корми, ґрунти, воду, атмосферне повітря 
тощо. Іншим прикладом може послужити опромінення, що вбиває хворо-
ботворні організми в харчових продуктах, але неоднозначно впливає на 
організм споживача цих продуктів, представляючи ризик для дотримання 
його права на безпечне навколишнє середовище. 

Дотримання балансу в цих правовідносинах неможливе без забез-
печення права на екологічну інформацію, що теж формує важливий 
еколого-правовий аспект юридичної природи цих відносин. 

Іншим проявом еколого-правової природи відносин застосування 
СФЗ слід вказати їх співвідношення та взаємозв’язок із правом екологіч-
ної безпеки. 

Забезпечення екологічної безпеки при виробництві сільськогоспо-
дарської продукції, перш за все, передбачає збереження природних ре-
сурсів, а також дотримання природоохоронних заходів [3, с. 122–124]. 

Взагалі слід погодитися із пропозицією Ю. А. Краснової про доціль-
ність розглядати охорону навколишнього природного середовища і ра-
ціональне використання природних ресурсів комплексом заходів (дій), 
а екологічну безпеку як стан такого середовища, який досягається за-
вдяки належній реалізації таких заходів [4].

Співвідношення відносин застосування СФЗ та відносин екологічної 
безпеки теж двостороннє. З одного боку, СФЗ є дієвим засобом досяг-
нення стану екологічної безпеки (наприклад, шляхом знищення популя-
ції шкідника, який загрожує сільськогосподарським насадженням та 
дикорослій флорі). З іншого боку, застосування СФЗ виступає серйозним 
фактором порушення стану екологічної безпеки. Саме тому діяльність, 
пов’язана із застосуванням СФЗ у сільському господарстві, продиктова-
на екологічними вимогами, але водночас і обмежена ними.

Ключовим поняттям, що об’єднує екологічну безпеку та відносини 
застосування СФЗ у сільському господарстві, є екологічний ризик. 
Ю. А. Краснова доводить, що в науці та законодавстві такі поняття як 
«небезпека» та «ризик» часто розглядаються як синоніми, хоча і мають 
різне тлумачення: «небезпека» завжди визначається через якісні показ-
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ники (стан довкілля), у той час, як «ризик» – через кількісні показники. 
Екологічні ризики, що виникають під час застосування СФЗ, відносять-
ся до першої групи – ризиків у природокористуванні. 

І забезпечення права людини на безпечне навколишнє середовище, 
і досягнення стану екологічної безпеки покладається перш за все на 
державу. Однією з об’єктивно необхідних функцій, яку має виконувати 
сучасна держава, називають «природоохоронну», «середовищезахисну» 
або екологічну функцію [5, с. 30–33]. У держави визначальна роль при 
здійсненні своєї екологічної функції, адже держава розповсюджує свою 
публічну владу на усі природні об’єкти, їх ресурси та компоненти, що 
знаходяться у межах її території, незалежно від того, хто є їхнім власни-
ком та користувачем. Саме цим визначається невід’ємний публічний 
характер екологічної функції держави, яке не може делегуватися або 
передоручатися іншим суб’єктам права та виконуватися ними замість 
держави в особі її уповноважених органів. 

Досліджуючи право на сприятливе навколишнє середовище (право 
на сприятливе довкілля) як одне з фундаментальних та всеосяжних 
суб’єктивних прав людини, В. В. Костицький доходить висновків про те, 
що обов’язок держави забезпечувати екологічну безпеку людини уже 
починає виглядати як її спроба сховатися за гаслами безпечності, оскіль-
ки сама держава визначає нормативи і параметри цієї екологічної без-
пеки, а також необхідні видатки державного бюджету на забезпечення 
екологічної безпеки, тобто на реалізацію своєї екологічної функції у її 
конституційному розумінні [6, с. 44]. Це фактично добре відображається 
у процесі правового регулювання відносин застосування СФЗ. Держава 
встановлює певні вимірювані критерії, показники екологічної безпеки 
під час застосування СФЗ, ураховуючи власні можливості їх відслідко-
вування та контролю за їх дотриманням. При цьому держава має врахо-
вувати також міжнародні зобов’язання у цій сфері, навіть якщо екологіч-
ні ризики для життя і здоров’я людей, рослин і тварин зберігаються 
(приладом може послужити правова проблема допуску на український 
ринок м’ясної продукції, вирощеної із застосуванням гормонів). 

Список використаних джерел:

1. Євстігнєєв А. С. Окремі проблеми ефективності забезпечення права 
на екологічну безпеку. Збірник матеріалів Четвертого зібрання фахівців спо-
ріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та 



78

природоресурсних відносинах»: матер. зібрання (м. Одеса, 6–9 червня 
2019 року) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. 
Х. А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 93–96. 

2. Єрмолаєва Т. В. Право на безпечне навколишнє середовище як осно-
ва еколого-правового статусу людини і громадянина. Збірник матеріалів 
Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав 
в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах»: матер. 
зібрання (м. Одеса, 6–9 червня 2019 року) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Ха-
ритонова, к.ю.н., доц. Х. А. Григор’єва. – Одеса: Гельветика, 2019. С. 96–98.

3. Кацубо С. П. Об экологизации аграрного законодательства в Респу-
блике Беларусь. Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: 
збірник наук. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 4–5 
лист. 2016 року). Київ, 2016. С. 122–124.

4. Краснова Ю. А. Право екологічної безпеки в Україні: автореф. дис. 
…докт. юрид. наук 12.00.06. Київ, 2018. 31 с. 

5. Каракаш І. І. Екологічна функція сучасної української держави. Су-
часні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного 
права: зб. тез (Харків, 6 грудня 2013 року). Харків, 2013. С. 30–33.

6. Костицький В. В. Сучасний зміст екологічної функції держави. Тео-
ретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного 
права в умовах сталого розвитку України: матер. круглого столу (Харків, 
2 грудня 2016 року). Харків, 2016. С. 42–45.

Кірін Роман Станіславович
доктор юридичних наук, доцент,

провідний науковий співробітник
Державної установи «Інститут 

економіко-правових
досліджень імені В. К. Мамутова

Національної академії наук України»

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ЗАБЕПЕЧЕННЯ 
ВИЗНАЧЕННЯ МІЛІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ: 
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Анотація: Стаття присвячена аналізу перспектив забезпечення визна-
чення екологічної шкоди та збитків, завданих Україні збройною агресією. 
Розглянуто національні та окремі міжнародно-правові інструменти форму-
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вання доказової бази щодо екологічних злочинів відповідно до вимог між-
народних незалежних комісій та судових органів.

Ключові слова: екологічна шкода; екологічний моніторинг; екологічний 
злочин; збройна агресія; збитки; експертиза; фіксація; розрахунок.

Abstract: The article is devoted to the analysis of prospects for ensuring the 
determination of environmental damage and losses caused to Ukraine by armed 
aggression. National and separate international legal instruments for the formation 
of the evidence base for environmental crimes in accordance with the requirements 
of international independent commissions and judicial bodies are considered.

Keywords: environmental damage; environmental monitoring; environmental 
crime; armed aggression; losses; expertise; fixation; calculation.

Звертаючись до міжнародної та європейської спільноти, парламент 
України загострив увагу на кількох важливих питаннях, пов’язаних 
з необхідністю притягнення РФ до відповідальності за вчинені екологіч-
ні злочини (далі – екозлочини) та покладення на неї зобов’язання ком-
пенсувати екологічні збитки, а також з метою недопущення здійснення 
внаслідок злочинних дій РФ екологічних катастроф на території України 
[1]: 1) залучення міжнародних експертів до фіксації та оцінки обсягів 
екологічної шкоди для навколишнього природного середовища (далі – 
НПС); 2) здійснення фіксації та документування вчинених екозлочинів 
за участі незалежних міжнародних організацій; 3) формування доказової 
бази щодо кожного екозлочину відповідно до вимог міжнародних неза-
лежних комісій або судових органів; 4) утворення під егідою міжнарод-
них організацій спеціального органу з екологічного моніторингу (далі – 
СОЕМ); 5) забезпечення роботи СОЕМ в Україні для перевірки вже за-
фіксованих українською владою заподіяних РФ екозлочинів та злочинів, 
пов’язаних з ними; 6) наданням СОЕМ відповідного мандата ООН на 
проведення таких дій; 7) надання Україні допомоги для невідкладного 
запровадження процесу документування екозлочинів з дотриманням 
принципів об’єктивності та незалежності при формуванні доказової бази; 
8) створення спеціальних органів, які розглядатимуть випадки заподі-
яння екологічної шкоди, завданої екозлочинами РФ.

Подібна позиція Верховної Ради України безумовно є своєчасною та 
актуальною, але, в той же час потребує не тільки імплементаційної оцін-
ки міжнародного досвіду з визначення мілітарно-екологічної шкоди, а й 
формування відповідного національного правового забезпечення.
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Наразі, основним нормативно-правовим актом, що врегульовує від-
носини з визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок 
збройної агресії РФ, є постанова Кабінету Міністрів України (далі – 
КМУ) від 20.03.2022 р. № 326, якою був затверджений відповідний По-
рядок та на підставі якої було прийнято низку відомчих поресурсних 
методик (щодо атмосферного повітря, води, водних ресурсів, територі-
ального моря, виключної морської (економічної) зони та внутрішніх 
морських вод України в Азовському та Чорному морях, землі, ґрунтів, 
земельного фонду України) з визначення розмірів завданої мілітарно-
екологічної шкоди та збитків. Проте вести мову про відповідність зазна-
ченого методичного забезпечення компенсаційної процедури не тільки 
міжнародним стандартам, а й навіть згаданому вище урядовому Поряд-
ку не доводиться з наступних причин.

Останній був суттєво доповнений черговою постановою КМУ [2], 
відповідно до якої раніше затверджені відомчі методики слід було при-
вести у відповідність із цією постановою. Але, найбільш значним допо-
вненням Порядку став додаток, в якому викладені Загальні засади (осно-
вні положення, організаційні засади оцінки збитків, методичні засади 
визначення розміру збитків, спричинених збройною агресією) оцінки 
збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної агресії 
РФ.

Варто зазначити, що, як вказано у цих загальних засадах, вони роз-
роблені на підставі: 1) національних та міжнародних стандартів оцінки, 
бухгалтерського обліку та звітності; 2) державних будівельних норм; 
3) інших нормативних актів, якими врегульовані обставини оцінки; 
4) керівних принципів Світового банку щодо оцінки збитків; 5) інших 
матеріалів, що розроблені організаціями, визнаними у світовому співто-
варистві.

Також окреслена й сфера їх застосування, а саме – проведення 
оцінки збитків, спричинених втратою, руйнуванням та пошкодженням 
майна державної, комунальної та приватної форм власності в ході 
збройної агресії РФ (бойових дій, терористичних актів, диверсій, ра-
кетно-бомбових ударів). Натомість залишаються поза увагою питання 
про співвідношення майна та природних об’єктів і ресурсів, а також 
приналежність останніх до об’єктів права власності Українського на-
роду. Тож потребує уточнення не тільки сектори об’єктів збитків (со-
ціальний сектор, інфраструктура, виробничий сектор, наскрізні секто-
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ри), а й їх співвідношення з певними процедурними, процесуальними 
і документарними формами оцінки та методиками розрахунку збитків 
(аналітична, стандартизована, незалежна оцінка збитків, судова екс-
пертиза).

На сьогодні в парламенті знаходяться три законопроєкти, пов’язані 
зі сферою відшкодування шкоди, завданої збройною агресією РФ: 1) про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо судового розгляду 
справ про відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії 
проти України [3]; 2) про відшкодування шкоди завданої потерпілому 
внаслідок збройної агресії РФ [4]; 3) про державну реєстрацію збитків, 
завданих внаслідок збройної агресії РФ проти України [5].

Подібна диференціація у регулюванні цієї сукупності однорідних 
суспільних відносин, як уявляється, позбавляє його комплексності та 
системності, а тому пропонується консолідувати перелічені проєкти 
законів в один загальний законодавчий акт про визначення шкоди та 
збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ, та їх відшко-
дування.

Проміжні розрахунки свідчать, що вартість потреб на відбудову та 
відновлення України, згідно зі звітом «Швидка оцінка завданої шкоди та 
потреб на відновлення» (Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment, 
RDNA), оцінюється в понад 349 млрд доларів [6]. Тож слід звернути 
увагу й на висловлені пропозиції науковців та громадськості щодо їх 
відшкодування.

Наприклад, С. Шкляр та Є. Дядюк оцінюють як цілком реалістичну 
ідею подання колективного позову громадською організацію про від-
шкодування РФ завданих нею збитків екології до українського суду 
в інтересах значної кількості громадян – із подальшою реальною пер-
спективою примусового визнання і виконання рішення суду України за 
наслідками його розгляду в іноземних юрисдикціях [7].

Громадська організація UAnimals запустила міжнародну інформацій-
ну кампанію із закликом покарати РФ [8]: – засудити дії РФ та запрова-
дити проти неї додаткові санкції; – сприяти припиненню екозлочинів; – 
сприяти відновленню екологічної безпеки України та її НПС; – допомогти 
у поновленні української екосистеми під час війни та у післявоєнний час, 
в тому числі, задіявши інструмент репарацій. На першому етапі кампанії 
українців та всіх небайдужих просять підписати міжнародну петицію до 
ООН та Європейського парламенту.
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Крім того, варто враховувати наявний в Україні та міжнародній прак-
тиці досвід фінансування відновлення довкілля Компенсаційною комі-
сією ООН.
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Діяльність, пов’язана з охороною довкілля та забезпеченням еколо-
гічної безпеки, є одною зі сфер, щодо яких Україна, відповідно до Угоди 
про асоціацію з Європейським Союзом, взяла зобов’язання наближення 
свого законодавства до права та політики ЄС. Серед Директив, які ви-
значені в Додатку ХХХ до Угоди як такі, що повинні бути імплементо-
вані в національне законодавство, названа Директива № 2010/75/ЄС про 
промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) – 
в офіційному перекладі Кабінету Міністрів України її назва зазначена як 
Директива Європейського Парламенту і Ради № 2010/75/ЄС від 24 лис-
топада 2010 року про промислові викиди (інтегрований підхід до запо-
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бігання забрудненню та його контролю). Напевне, це одна з найскладні-
ших і найпроблемніших, з точки зору узгодження екологічних та еконо-
мічних (господарських, фінансових) інтересів, Директив.

Не вдаючись в детальний аналіз положень Директиви, варто визна-
чити лише ключові моменти, що характеризують інститут інтегрованої 
дозвільної системи та контролю промислового забруднення, а саме:

– інститут інтегрованих екологічних дозволів є безпосередньою 
реалізацією принципу сталого розвитку та відображенням компромісу 
між економічними (господарськими) і екологічними (природоохоронним) 
інтересами;

– інтегрований екологічний дозвіл є санкціонуванням, схваленням 
певної діяльності;

– він оформляється письмовим рішенням компетентного органу;
– видається на експлуатацію технічних установок;
– стаціонарні технічні установки, які потребують отримання інте-

грованого дозволу, є джерелами значного негативного впливу на до-
вкілля;

– перелік відповідних установок обмежений та визначається сферою 
господарської діяльності, її параметрами, обсягами впливу на довкілля; 

– у дозволі визначаються умови комплексного впливу на навколиш-
нє природне середовище та його елементи;

– ці умови повинні ґрунтуватись на нормативних вимогах і технічних 
рекомендаціях індивідуально щодо кожної установки;

– основою для встановлення вимог для кожної установки є викорис-
тання найкращих доступних технологій;

– формулювання таких умов можливе в результаті співробітництва, 
консультацій різних державних органів, зацікавлених суб’єктів, громад-
ськості;

– процес видачі інтегрованих дозволів повинен бути прозорим і за-
безпечувати можливості доступу до інформації та участі громадськості;

– строк видачі дозволів має бути оптимальним та достатнім для 
всестороннього аналізу умов діяльності установки;

– інтегровані дозволи мають тривалий чи навіть необмежений 
термін дії, однак законодавство повинно передбачати систематичний 
контроль та перегляд умов дозволу, з урахуванням об’єктивних змін 
роботи самої установки або ж екологічних і технічних стандартів (де-
тальніше див.: [1]).
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Що ж зроблено в Україні на шляху до імплементації цієї Директиви? 
Незважаючи на затверджені в 2014, а потім відкориговані в 2017 році 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України плани та строки підготов-
ки проєктів нормативно-правових актів (спочатку до грудня 2017 р., 
пізніше – до березня 2018 р.), лише 22 травня 2019 розпорядженням 
№ 402-р Кабінет Міністрів України схвалив перший на цьому шляху 
нормативний програмний документ – Концепцію реалізації державної 
політики у сфері промислового забруднення. Метою Концепції було ви-
значено «створення відповідних правових та інституційних передумов 
для ефективного запобігання, зменшення і контролю промислового за-
бруднення в Україні». Концепція розрахована на період до 2028 року та 
передбачила на першому етапі (2019–2021 роки) розробку і прийняття 
закону України щодо інтегрованого запобігання, зменшення та контролю 
промислового забруднення.

18 лютого 2020 року Кабінетом Міністрів України схвалений проєкт 
Закону України, який був спрямований на реформування дозвільної 
системи в сфері охорони довкілля. Однак в березні 2020 року поданий 
до Верховної Ради України проєкт був відкликаний, доопрацьовувався, 
а його нова редакція (проєкт № 4167 «Про запобігання, зменшення та 
контроль промислового забруднення, що виникає в результаті промис-
лової діяльності») була подана до Верховної Ради України 29 вересня 
2020 року. Як відзначали еко активісти, він покликаний докорінно змі-
нити ситуацію та передбачав три революційні речі.

1. Впровадження інтегрованого довкільного дозволу, який охоплює 
всі види викидів, що продукує промислова установка чи її окремі части-
ни: в атмосферу, воду, ґрунти, вперше забезпечує контроль шумового 
забруднення. Це дозволить оцінити сукупний вплив установки на до-
вкілля. У ст. 2 Закону описані сфери, які потребуватимуть обов’язкового 
отримання інтегрованого довкільного дозволу, це: енергетика, виробни-
цтво та обробка металів, переробка мінеральної сировини, хімічна про-
мисловість, управління відходами.

2. Послідовну модернізацію підприємств відповідно до НДТМ (най-
кращі доступні технології та методи управління, які є єдиними для всієї 
Європи), що за підрахунками розробників проєкту дозволить зменшити 
викиди забруднюючих речовин в Україні на 25 % у порівнянні з 2015 роком.

3. «Моніторинг на трубі» 24/7, коли дані про викиди в атмосферне 
повітря стануть доступними для всіх в режимі реального часу [2].
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Водночас, паралельно, 13 жовтня 2020 року у Верховній Раді України 
зареєстрований альтернативний законопроєкт № 4167–1. Його розробники 
(жоден з яких не є членом комітету з питань екологічної політики та при-
родокористування) фактично зробили спробу відобразити в ньому, насам-
перед, інтереси промислових кампаній, які аж ніяк не зацікавлені в запро-
вадженні європейських екологічних вимог, прозорих дозвільних процедур, 
а головне – необхідності витрат на модернізацію підприємств на засадах 
найкращих доступних технологій [3]. Проєкт № 4167–1 був підтриманий 
Європейською бізнес асоціацією. Разом з тим, згідно висновку Висновок 
Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом він був ви-
знаний таким, що не відповідає зобов’язанням України відповідно до 
Угоди про асоціацію та положенням Директиви 2010/75/ЄС. У травні 
2021 року на розгляд були внесені ще два альтернативні законопроєкти 
№ 4167–2, 4167–3. Профільний комітет (з питань екологічної політики та 
природокористування) Верховної Ради України підтримав урядовий за-
конопроєкт, однак в липні 2021 року за результатами остаточного голо-
сування його було відхилено та знято з розгляду (як і альтернативні). За-
конопроєктна робота в цьому напрямі фактично зайшла в глухий кут.

У вересні 2021 року група депутатів внесла у Верховну Раду України 
новий проєкт Закону «Про інтегроване запобігання та контроль промис-
лового забруднення» (проєкт № 6004), який по-суті співпадає з попере-
днім урядовим законопроєктом № 4167. Одночасно було зареєстровано 
два альтернативних законопроєкти: № 6004–1 «Про запобігання, змен-
шення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової 
діяльності» та № 6004–2 «Про забезпечення конституційних прав грома-
дян на безпечне для життя і здоров’я довкілля». Проєкт № 6004–1 пред-
ставлений тими ж розробниками, що й проєкт № 4167–1 і намагається 
створити максимально комфортні умови для великих забруднювачів, 
відкладаючи, зокрема, модернізацію підприємств на принципах найкра-
щих доступних технологій, обмежуючи участь громадськості, послаблю-
ючи умови контролю за викидами та механізм моніторингу тощо. Проєкт 
№ 6004–2 розроблений народними депутатами – представниками Комі-
тету з питань екологічної політики та природокористування, на думку 
екологів-правників, закріплює збалансовані реальні механізми переходу 
до європейських вимог [4].

Проєкти зараз знаходяться на розгляді в профільному комітеті, а про-
цес їх розгляду поставлено на паузу. Однак, зважаючи на майбутні пер-
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спективи повоєнної відбудови України з урахуванням природоохоронних 
вимог, законодавче регулювання промислового забруднення на засадах 
Директиви 2010/75/ЄС нині є вкрай необхідним.
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безпеки України в умовах воєнного стану. Автор досліджує зміну пріорите-
тів забезпечення національної та глобальної екологічної безпеки в умовах 
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Abstract: The article is devoted to the issue of ensuring environmental 
security of Ukraine under martial law. The author examines the change in priorities 
for ensuring national and global environmental security in the conditions of the 
armed aggression of the Russian Federation against Ukraine.

Keywords: ecological safety; armed aggression; martial law; the environment; 
environmental damage; crimes against the environment.

Відповідно до ст. 16 Конституції України забезпечення екологічної 
безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного 
масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком дер-
жави [1]. В умовах воєнного стану екологічна безпека держави під загро-
зою, тому її забезпечення є пріоритетним обов’язком держави. Військова 
агресія російської федерації проти України посунула людство до прірви 
екологічної катастрофи. Довкілля є безмовною жертвою цієї жахливої 
агресії. Екотероризм має бути покараний. Подолання негативних наслідків 
впливу на довкілля внаслідок збройної агресії російської федерації проти 
України є безсумнівним пріоритетом державної екологічної політики.

Те жахіття, яке відбувається зараз, становить загрозу не лише наці-
ональній, а й європейській та світовій екологічній безпеці. Розміри запо-
діяної екологічної шкоди вражають. У Міндовкілля зазначили, що за 8 
місяців війни шкода довкіллю від дій окупантів уже перевищила 1,3 трлн 
гривень, або понад 37,3 млрд євро [2]. Лише через пожежі на нафтобазах 
в атмосферне повітря потрапило понад 499 тисяч тонн токсичних речо-
вин. Сьогодні сотні тисяч тонн відходів руйнації забруднюють українські 
землі. Понад 12 000 багатоповерхових будинків, понад 100 тис. приватних 
садиб та більше 500 промислових підприємств було знищено або по-
шкоджено окупантом в Україні [3].

Велике занепокоєння викликає кліматична безпека як важлива скла-
дова екологічної безпеки. Очільник Міндовкілля Руслан Стрілець зазна-
чив, що шкода, яка нанесена клімату агресією російської федерації, 
оцінюється у 31 млн тонн викидів парникових газів [4]. Значну увагу 
проблемі приділено на конференції Організації Обʼєднаних Націй COP27, 
присвяченій кліматичним змінам і обмеженню викидів, що відбулася 
у Єгипті 6–18 листопада 2022 року. У виступах світових лідерів зазна-
чалося, що саме через агресивну політику росії щодо України світ зму-
шений був відмовитися від багатьох «зелених» ініціатив. Під загрозою 
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перебуває перехід до поставлених кліматичних цілей, а тому необхідно 
докласти зусиль для якнайшвидшого припинення російсько-української 
війни. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш влучно зазначив: 
«Людство має вибір: співпрацювати або зникнути. Або пакт кліматичної 
солідарності, або пакт колективного самогубства». Він також влучно та 
справедливо зазначив, що нині світ перебуває на шляху до «кліматично-
го пекла» на тлі зростання викидів парникових газів [5].

Різновидами екологічної безпеки, окрім кліматичної, ядерна, хімічна, 
біологічна, продовольча безпека. 15–16 листопада 2022 року на індоне-
зійському острові Балі відбувся сімнадцятий саміт держав «Великої 
двадцятки» (G20), на якому значне місце було відведено обговоренню 
проблем кліматичної, енергетичної, ядерної, продовольчої, біологічної 
безпеки. Важливе місце у цих дискусіях відводилося російсько-україн-
ській війні. У Підсумковій декларації саміту наголошується на наявнос-
ті у сучасному світі безпрецедентної багатовимірної кризи, що становить 
перешкоди в досягненні Цілей сталого розвитку [6].

Сучасна російсько-українська війна є безпрецедентним історичним 
явищем. Вона поставила перед Україною та світом нові виклики, зокре-
ма щодо притягнення агресора до відповідальності. Міндовкілля роз-
робило методики визначення шкоди та збитків внаслідок збройної агре-
сії російської федерації проти України та бойових дій. Це, зокрема: 
Методика визначення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам внаслідок 
надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії 
воєнного стану (затверджено Наказом Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України 04 квітня 2022 року № 167); Методика роз-
рахунку 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 завда-
ної шкоди (затверджено Наказом Міністерства довкілля та природних 
ресурсів України 13 квітня 2022 року № 175); Методика визначення 
збитків, заподіяних внаслідок забруднення та/або засмічення вод, само-
вільного користування водними ресурсами (затверджено Наказом Мініс-
терства захисту довкілля та природних ресурсів України 21 липня 
2022 року № 252); Методика визначення розмірів відшкодування збитків, 
заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами (за-
тверджено Наказом Міністерства довкілля та природних ресурсів Укра-
їни від 15 вересня 2022 року № 366).
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Україна наразі використовує усі відомі міжнародному праву інсти-
туції для притягнення агресора до відповідальності. Це, насамперед, 
Міжнародний кримінальний суд (International Criminal Court); Міжна-
родний Суд ООН (International Court of Justice); Європейський суд з прав 
людини (European Court of Human Rights). Наразі розробляється механізм 
створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти 
України. Історії вже відомі випадки створення подібних трибуналів 
(Нюрнберзький, Токійський трибунали, а також трибунали для колишньої 
Югославії й Руанди).

Отже, в умовах воєнного стану в Україні відбулася зміна пріоритетів 
щодо забезпечення екологічної безпеки. Варварські дії російської феде-
рації, порушення агресором норм і принципів міжнародного права оста-
точно довели, що жодні поступки та перемовини з ворогом наразі не 
можливі, лише перемога України у цій війні є запорукою виходу із без-
прецедентної багатовимірної кризи, яку переживає людство. Масштаби 
шкоди, заподіяної російською федерацією довкіллю, вражають. Україна 
має використати відомі міжнародному праву інституції для притягнення 
агресора до відповідальності. Російсько-українська значно погіршила 
стан національної, європейської та глобальної екологічної безпеки, зна-
чно посунувши людство до прірви екологічної катастрофи та створивши 
додаткові перешкоди для досягнення Цілей сталого розвитку, що були 
ухвалені на період до 2030 року на Саміті ООН зі сталого розвитку 
у 2015 році. Тепер ми розуміємо, що без досягнення Цілі 16 (мир та 
справедливість), всі інші Цілі є недосяжними. Отже, на наше глибоке 
переконання, в умовах сьогодення пріоритетне значення відіграє Ціль 
16. І дуже хочеться вірити, що здоровий глузд переможе, міжнародно-
правовий механізм протидії агресору спрацює, екологічну безпеку буде 
забезпечено і людство далі рухатиметься шляхом сталого розвитку, який 
є єдино вірним запобіжником екологічної катастрофи.
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Анотація: стаття присвячена аналізу еколого-правових проблем у сфе-
рі агробізнесу, викликаних військовою агресією рф в Україні, запроваджен-
ню інформаційних технологій для збору інформації щодо пошкоджень 
у сфері агробізнесу та їх впливу на екологічну безпеку.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of environmental and legal 
problems in the field of agribusiness caused by the military aggression of the 
russian federation in Ukraine and the introduction of information technologies to 
collect information on damages in the field of agribusiness and their impact on 
environmental safety.

Keywords: agribusiness, environmental safety, food safety, information 
technologies, damage in the agricultural sector.

До лютого 2022 року суспільство вважало, що основною проблемою 
світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для міжнародної 
безпеки, зокрема й продовольчої, є зміна клімату. Однак після військо-
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вого вторгнення рф на територію України міжнародне співтовариство 
стикнулося з безліччю проблем. Так, країна-агресорка блокувала (на-
магається й нині це робити) морське перевезення сільськогосподарської 
продукції, унаслідок чого світова спільнота опинилася на порозі продо-
вольчої кризи. Слід зазначити, що країна-терористка на цьому не зупи-
няється. Як показують останні події, армія рф робить усе, щоб в окремих 
регіонах України, які знаходяться під постійними обстрілами чи окупа-
цією, ускладнити або навіть унеможливити доступ агробізнесу до своїх 
потужностей і виробництва. Як наслідок, від військових снарядів та мін 
суттєво забруднюється родючий шар. Крім того, військовослужбовці 
армії рф руйнують об’єкти критичної інфраструктури, виробничі по-
тужності суб’єктів агробізнесу, знищують специфічні сільськогосподар-
ські об’єкти, техніку, тварин, посіви, врожай та навіть основний засіб 
виробництва – землю, яка стає непридатною до використання внаслідок 
суттєвого пошкодження. Усе це свідчить про руйнування сільського 
господарства як галузі, що має економічний, соціальний та екологічні 
виміри [2]. Не можна не вказати на те, що в тих містах, де ведуться або 
велись активні бойові дії, екологічна ситуація досить складна і потребує 
особливого контролю й регулювання з боку держави.

Наведене дає підстави стверджувати, що пошкодження, яких країна-
агресорка нанесла суб’єктам агробізнесу, можна поділити наступним 
чином: 1) забруднення земельних ділянок снарядами та їх частинами, що 
призводить до неможливості використання їх за призначенням через 
виникнення небезпеки для життя людей і сільськогосподарської техніки; 
2) пошкодження ґрунтового покриву внаслідок бомбардувань, на місці 
яких з’являються великі воронки, що є концентратором водної ерозії та 
переміщування родючого шару; 3) забруднення навколишнього середови-
ща через масову загибель сільськогосподарських птахів та тварин, яких 
неможливо належним чином утилізувати. Прикладом може бути загибель 
і неможливість утилізувати понад 4 мільйони курей дорослого поголів’я 
і близько 700 тисяч молодняку на найбільшій птахофабриці в Європі 
«Чорнобаївська», розташованій у Херсонській області [2]. Звісно, усе це 
впливає на продовольчу безпеку, має не тільки економічні наслідки, а й 
може загрожувати світовій екологічній безпеці упродовж тривалого часу.

Для запобігання екологічній катастрофі, на наш погляд, потрібно 
своєчасно й оперативно збирати інформацію щодо пошкоджень, що у по-
дальшому дасть змогу отримати компенсації та репарації в судовому 
порядку, а також провести комплексну їх оцінку. 
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Наразі таку інформацію збирають на офіційному і громадських рів-
нях. Наприклад, при Міністерстві захисту довкілля та природних ресур-
сів України створено оперативний штаб і портал «Екологічна безпека», 
який збирає та узагальнює інформацію про шкоду довкіллю, нанесену 
окупантом. На рівні громадських ініціатив Київською школою економі-
ки (KSE) створено Агроцентр з оцінки впливу військових дій на сіль-
ськогосподарську галузь, ГО «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ВАР) – ін-
терактивну мапу руйнування аграрного сектору. Зокрема, розробники 
інтерактивної мапи вважають, що вона повинна стати достовірним 
джерелом інформації про постраждалі агропідприємства для світової 
спільноти, потенційних інвесторів й органів державної влади України 
[1]. Звісно, що ініціативи спрямовані на допомогу фіксації воєнних зло-
чинів із метою подальшого відшкодування збитків, хоча мають як по-
зитивні, так і негативні риси. Недоліками, на нашу думку, слід визнати 
розгалуженість суб’єктів збору інформації та різні підходи до її збору. 

Вважаємо, що основним офіційним ресурсом для збору інформації 
щодо пошкоджень в агросфері внаслідок військової агресії рф повинен 
стати Держаний аграрний реєстр (ДАР), який відповідно до ст.2 Закону 
України «Про державну підтримку сільського господарства» є державною 
автоматизованою інформаційною системою збирання, обліку, накопи-
чення, оброблення інформації про виробників сільськогосподарської 
продукції [3]. 

ДАР являє собою онлайн-платформу для прямої взаємодії держави 
і сільськогосподарських товаровиробників. У ньому міститься інформа-
ція щодо земельних ділянок, які знаходяться на праві власності або ко-
ристування виробників сільськогосподарської продукції, завдяки синх-
ронізації з державним земельним кадастром та іншими реєстрами. 

Безумовно, сучасні ініціативи держави і громадських організацій 
щодо своєчасного збору інформації про наявні пошкодження і збитки 
в аграрному секторі економіки, їх вплив на екологічну безпеку можуть 
бути основою формування єдиного офіційного підходу до їх фіксації, 
гарантією їх достовірності.
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Юридична відповідальність за екологічні правопорушення – це за-
стосування визначених національним законодавством та нормами між-
народного права заходів примусу щодо порушників законодавства про 
охорону довкілля [3]. Застосування санкцій за екологічні правопорушен-
ня обумовлене видами екологічних правопорушень, системою екологіч-
них вимог щодо екологічної безпеки, раціонального природокористуван-
ня, охорони навколишнього природного середовища. Існуючі досліджен-
ня цього виду юридичної відповідальності стосувалися мирного часу 
і сьогодні потребують уточнення. Зараз у зв’язку із російською воєнною 
агресією проти України необхідне теоретико-методологічне опрацюван-
ня проблем юридичної відповідальності за екологічні правопорушення 
як на стадії прийняття рішень державним керівництвом і представника-
ми збройних сил, так і скоєння екологічних злочинів військовими осо-
бами. Тут треба враховувати перелік екологічних правопорушень, сфор-
мульований з врахуванням міжнародно-правових норм і закріплений 
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у ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного серед-
овища» [1]. Маємо на увазі, що в основі таких досліджень має бути 
право людини та суспільства на сприятливе довкілля і екологічну без-
пеку [2, 4] порушення яких в умовах російської війни проти України 
набрало злочинного характеру. Об’єктами воєнної агресії стали не тіль-
ки житлово-цивільні об’єкти, лікарні, школи, дитячі садки, системи ви-
робництва електроенергії та електропостачання, але й природоохоронні 
об’єкти, заповідники і національні природні парки, пам’ятки природи, 
системи водозабору та водопостачання, очисні споруди. Руйнуються 
еколого-небезпечні промислові підприємства, об’єкти атомної енергети-
ки. За період з 24 лютого 2022 року забруднено 200 тис. га землі, знище-
но 6 млн. об’єктів тваринного світу. Спостерігаються випадки незакон-
ного видобування на окупованій території корисних копалин загально-
державного значення, сьогодні розслідується кримінальне провадження 
за фактом таких злочинів в районі Каркінітської затоки Чорного моря за 
ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 332–1 КК України [1]. В порушення суве-
ренітету України за участю російського міністерства економічного роз-
витку та інших органів влади навіть проводились наради по розробці 
програм розвитку вугільної промисловості на окупованих територіях 
Луганської та Донецької областей. Російськими військами вчинено ряд 
екологічних диверсій, зокрема, спроби підриву резервуарів з аміаком на 
території ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ», припиненню ро-
боти очисних споруд та пошкодженню сховищ токсичних та радіоактив-
них відходів.

У результаті воєнних дій російської армії на окупованій території 
Донецької області пошкодження 41 об’єкт систем водо-, теплопостачан-
ня та водовідведення, 74 об’єкти систем водо-, теплопостачання та водо-
відведення на підконтрольній Україні території, у цій області порушено 
екологічну рівновагу, що призвело до небезпечних змін стану довкілля 
на території, де проживало майже 5 млн. осіб. 

Таким чином, війна перестала бути протиборством армій, як це було 
упродовж тисячоліть. Способи ведення воєнних дій російською зброй-
ними силами суперечать правилам війни, встановленим Женевськими 
конвенціями. У результаті створена загроза не просто небезпечного за-
бруднення довкілля, а такого рівня руйнувань життєвого середовища, які 
виключають можливість проживання людей на достатньо великих тери-
торіях. 
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Отже, російська війна проти України відкрила нове «обличчя» су-
часної війни [1], стала засобом нищення Українського народу та його 
життєвого середовища, тобто переросла в екоцид. Дослідження показа-
ли очевидність того, що екоцид не є наслідком просто воєнних дій, 
а пов’язаний із грубими порушеннями норм міжнародного екологічного 
права та національного законодавства. 

Російська війна проти України загрожує екологічній та техногенній 
безпеці, здоров’ю та безпеці життєдіяльності населення Європи, При-
чорноморських країн Азії, країнам Близького Сходу.

Тому можна характеризувати сьогоднішню російську війну проти 
України як екоцид Українського народу, який розглядаємо як системне 
цілеспрямоване нищення життєвого довкілля, безпечних умов для життя 
і здоров’я людини та інших живих організмів, існування неживих при-
родних ресурсів та порушення вимог щодо їх охорони і використання.

Звідси, суб’єктом екоциду як злочину проти довкілля, людини і сус-
пільства є російське державне керівництво та військові, які безпосеред-
ньо вчиняють протиправні еколого-небезпечні діяння. З точки зору 
суб’єктивної сторони екоцид є діянням умисним, оскільки як державне 
і військове керівництво, так і військовослужбовці усвідомлюють еколо-
гічну небезпеку вчинюваних ними дій і свідомо бажають або допускають 
можливість настання еколого-небезпечних наслідків. Об’єктом екоциду 
маємо вважати право Українського народу і кожної людини на сприят-
ливе довкілля та екологічну безпеку, а також об’єкти природи. Об’єктивна 
сторона екоциду як злочину знаходить свій прояв в ухваленні злочинних 
рішень, у віддані злочинних наказів та вчиненні злочинних дій, резуль-
татом яких є нищення природоохоронних і природно-заповідних об’єктів, 
системи водозабору, водопостачання та очисних споруди, руйнування 
еколого-небезпечних промислових підприємств та об’єктів атомної енер-
гетики, масштабне забруднення земель, масове винищення об’єктів 
тваринного світу, незаконне добування корисних копалин у великих 
масштабах та інші діяння, які можуть бути додатково визначені необхід-
ними змінами у законодавстві.

Сьогодні стало очевидним, що збереження довкілля в інтересах ни-
нішнього і майбутніх поколінь неможливе без міжнародної підтримки, 
спільних зусиль усього цивілізованого світу, формування жорстких 
і жорстоких засобів міжнародно-правового реагування, які мають бути 
закріплені в Екологічній Конституції Землі як міжнародному правовому 
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акті, спрямованому на збереження придатного для життя людини жит-
тєвого середовища, порятунок довкілля від руйнування його збалансо-
ваності в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь людей. Однією 
з умов збереження нинішньої цивілізації є протидія екоциду, що став 
ознакою російської воєнної агресії проти України, посягає на життєве 
середовище людини, що має бути закладено у майбутню Екологічну 
Конституцію Землі як одне із її найважливіших положень та міжнародно-
правовий екологічний імператив глобального світу.
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Анотація: В статті підняті проблеми забезпечення екологічної безпеки 
в процесі використання земельних ресурсів. Пропонується збереження та 
розширення заповідних територій як основи сталого використання земель. 
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Особлива увага приділена негативному впливу військових дій на стан земель-
них ресурсів, необхідності виявлення та обліку випадків негативного впливу 
на довкілля, врахування досвіду впровадження нової екологічної політики 
державами, що відновлювали свою економіку у післявоєнний період.

Ключові слова: екологічна безпека, військові дії, права на землю, сталий 
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Abstract: The article raises the problems of ensuring environmental safety 
in the process of using land resources. It is proposed to preserve and expand 
protected areas as a basis for sustainable land use. Special attention is paid to the 
negative impact of military actions on the state of land resources, the need to 
identify and account for cases of negative impact on the environment, taking into 
account the experience of implementing a new environmental policy by states that 
were rebuilding their economies in the post-war period. 
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development, land restoration.

Конституцією України гарантовано забезпечення екологічної без-
пеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, як 
обов’язок держави [4]. Відповідна парадигма закладена в основу раціо-
нального використання земельних ресурсів, що знаходить своє відобра-
ження як на рівні земельного законодавства в розрізі принципів регла-
ментованих Земельним кодексом України так і в силу конституційних 
засад, що визначають землю основним національним багатством. Відтак 
використання власності на землю не може погіршувати екологічну си-
туацію і природні якості землі. 

Відповідні процеси є складовою глобального усвідомлення та регла-
ментації необхідності зобов’язального характер здійснення земельної 
власності, що за будь-яких умов покликана гарантувати вимоги еколо-
гічної безпеки в процесі її здійснення. Приватна ініціатива в даному 
випадку має бути поставлена у такі рамки правового регулювання коли 
її висока ефективність, щодо прибуткового та конкуренто здатного ви-
робництва сільськогосподарської продукції чи надання інших послуг 
в сфері використання земель відповідала б суспільним інтересам щодо 
збереження та за потреби відновлення властивостей земель та гаранту-
вання вимог екологічної безпеки загалом [5].

Резолюція ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в об-
ласті сталого розвитку на період до 2030 року» від 25 вересня 2015 року, 
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оголошує новий план дій, метою якого є виведення світу на траєкторію 
сталого та життєстійкого розвитку, констатуючи при цьому, що сьогодні 
ми є свідками безпрецедентної деградації земель, зокрема втрати орних 
земель у 30–35 разів перевищують звичайні темпи. Засухи та опустелю-
вання також щороку зростають, спричиняючи втрату 12 мільйонів гек-
тарів і негативно впливаючи на бідні громади у всьому світі [9]. Відпо-
відні негативні наслідки повною мірою стосуються і нашої держави. Так, 
на законодавчому рівні цілком відкрито визнається, що сучасне викорис-
тання земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального 
природокористування, а стан земельних ресурсів України близький до 
критичного. Зокрема, водною та вітровою ерозією уражені близько 57 
відсотків території України, понад 12 відсотків території держави зазна-
ють підтоплення. За різними критеріями забрудненими є близько 20 
відсотків земель України [10]. Якісний стан сільськогосподарських угідь 
стабільно погіршується. Майже на всіх землях спостерігається неухиль-
не зниження вмісту гумусу в ґрунтах [11, с. 158].

Серед нових сучасних викликів, які значно посилюють негативний 
ефект вказаної ситуації, а в переважній частині випадків стають визна-
чальними серед факторів негативного впливу на стан забезпечення 
екологічної безпеки включаючи і використання земельних ресурсів є на-
слідки збройної агресії російської федерації. Адже, кожна воронка в на-
ших чорноземах де-факто є концентратором водної ерозії. Через декіль-
ка років, якщо не буде проведено ремедиаційних заходів, тобто виведен-
ня забруднювачів з грунтів, ми будемо мати «місячний ландшафт», 
особливо в тих місцях, де проходили активні бойові дії [6]. Неабияку 
небезпеку в тому числій екологічну несуть також заміновані поля.

Відтак, пріоритет вимог екологічної безпеки на сьогодні постає од-
ним з визначальних факторів як в сфері використання природних ресур-
сів і особливо земель, так і відновлення пошкоджених територій. Адже 
використання природних ресурсів і перш за все земель має особливе 
значення в контексті забезпечення екологічно прийнятних умов життє-
діяльності людини. Згідно статті 50 Конституції України кожен має 
право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування 
завданої порушенням цього права шкоди [4]. Обстоюючи концепцію 
права екологічної безпеки В. І. Андрейцева, цілком слушно відзначає, 
що в умовах підвищеного екологічного ризику, загострення екологічної 
ситуації і розширення можливостей настання екологічної небезпеки для 
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людини і середовища її існування, примат «навколишнього середовища» 
поза людиною позбавлений свого життєвого значення [1, с. 16].

Відтак на сьогодні перед Україною, та світовою спільнотою стоїть 
надважливе завдання щодо узгодження суспільних інтересів та потреб 
приватних власників земельної ділянки виходячи з особливостей землі 
як місця та умови життя і діяльності кожної людини і суспільства за-
галом. В умовах глобалізації усіх процесів, що відбуваються на плане-
ті відносини щодо здійснення права власності на землю особливо 
в частині повноваження користування ставлять власника в залежність 
від властивостей самих земель та стану біосфери в цілому, які потре-
бують постійного захисту, а інколи взагалі припинення антропогенно-
го навантаження. Особливої уваги в даному відношенні заслуговує 
сформульований проф. В. Л. Мунтяном методологічний підхід, відпо-
відно до якого екологія стає теоретичним підґрунтям поведінки люди-
ни індустріального суспільства в природі, а право – основним її регу-
лятором [8, с. 13]. Екологізацію земельного законодавства, на думку 
вченого, слід розглядати як процес юридичного оформлення викорис-
тання землі в результаті антропогенної діяльності людини відповідно 
до сучасних екологічних вимог [7, с. 29].

Враховуючи негативний стан земельних ресурсів зумовлених про-
цесами деградації ґрунтів, а подекуди опустелюванням значних терито-
рій варто формувати загальнонаціональну земельну політику в напрямки 
перегляду змісту принципу пріоритету сільськогосподарських земель, 
шляхом збільшення площі земель не задіяних в господарському обороті. 
Тобто збільшення площі та недопущення вилучення має стосуватись 
насамперед земель рекреаційного призначення та природо-заповідного 
фонду тоді як пріоритетність сільськогосподарського землекористування 
має реалізуватись через вжиття заходів спрямованих на збереження та 
відновлення таких земель, зокрема, дотримання вимог щодо сівозмін, 
паспортизації, а в окремих випадках і їх консервації.

Іншою складовою, що визначає необхідність вжиття негайних заходів 
з метою гарантування екологічної безпеки в сфері використання земель-
них ресурсів є подолання наслідків військових дій на значній території 
нашої держави. Безперечно запорукою вжиття всіх необхідних ґрунто-
захисних та ґрунтовідновлювальних заходів є звільнення окупованих 
територій та відновлення контролю над державним кордоном, однак уже 
зараз необхідно вживати усіх заходів щодо обліку заподіяних пошко-
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джень, завданих збитків та проведення необхідних заходів щодо охорони 
ґрунтів.

Зокрема, потребує усілякої підтримки ініціатива створення на базі 
Електронної платформи для збору інформації про завдані збитки аграр-
ному сектору України «Екологічний шар», що надасть можливість, 
у прив’язці до місця руйнувань, отримати інформацію і про шкоду до-
вкіллю. Важливим у цьому зв’язку є застосування дронів для оцінки 
стану ґрунтів та для локалізації, з визначенням точок мінування [6]. 
Водночас наступним кроком є визначення критеріїв та порядку відшко-
дування завданої шкоди за рахунок заблокованих активів агресора.

Важливим також є врахування досвіду впровадження нової екологіч-
ної політики державами, що відновлювали свою економіку у післявоєн-
ний період. Особливої уваги, зокрема, заслуговує досвід Ізраїля, Німеч-
чини та Японії, які не лише запустили важливі екологічні програми але 
й продемонстрували значне економічне зростання. Протягом першо-
го року існування держави Ізраїль було прийнято цілий ряд законів для 
захисту дикої природи, створення національних парків та заповідників, 
заборонено полювання, паління в лісах, що знаходяться під охороною, 
тощо. Своєю чергою Західна Німеччина законодавчо врегулювала пи-
тання захисту лісів та рослин, роботи сільськогосподарського та видо-
бувного секторів, мисливства, земельні питання [2]. Такі заходи потре-
бують подальшого більш детального дослідження з метою імплементації 
до українського законодавства в рамках євроінтеграційних процесів, що 
відбуваються в нашій державі.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Анотація: В даній публікації піднімається питання про напрями право-
вого забезпечення екологічної безпеки в умовах воєнного стану. Для цього 
автором аналізується ряд міжнародних документів, які заклали основи для 
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регулювання даного питання з метою визначення відповідності вжитих 
Україною заходів у цій сфері. За результатами проведеного дослідження 
встановлено, що потребують чіткішого національного врегулювання питан-
ня притягнення до юридичної відповідальності за порушення законодавства 
про право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, про порушення хіміч-
ної, фізичної та біологічної безпеки в умовах воєнного конфлікту, а також 
необхідності прийняття систематизованого нормативно-правового акту 
з питань компенсації екологічної шкоди.

Ключові слова: екологічна безпека, воєнний стан, хімічні, фізичні та 
біологічні впливи воєнного конфлікту, відшкодування екологічної шкоди.

Abstract: In this publication, the issue of the directions of legal provision of 
environmental security in the conditions of martial law is discussed. For this, 
a number of international documents are analyzed, which laid the foundations for 
the regulation of this issue in order to determine the appropriateness of the 
measures taken by Ukraine in the field. According to the results of the research, 
it was established that the issue of bringing to legal responsibility for violations 
of the legislation on the environment safe for life and health, on violations of 
chemical, physical and biological safety in the conditions of a military conflict, 
as well as the need to adopt a systematized regulatory and legal framework, 
requires a clearer national regulation act – a legal act on compensation for 
environmental damage.

Keywords: environmental security, martial law, chemical, physical and 
biological effects of military conflict, compensation for environmental damage.

Питання правового забезпечення екологічної безпеки на міжнарод-
ному та національному рівнях не є новими для сучасного суспільства. 
Їм приділено чимало уваги як в міжнародних документах, так і в націо-
нальному законодавстві, а також еколого-правовій літературі.

Сьогодні питання правового забезпечення екологічної безпеки розпо-
всюджуються на різноманітні сфери суспільної діяльності, що становлять 
небезпеку для довкілля: промисловість, транспорт, сільське господарство 
та ін. Серед таких видів діяльності вирізняють і військову діяльність 
(ст. 58 Закону України «Про охорону навколишнього природного серед-
овища»). 

Однак, слід звернути увагу на те, що в положеннях зазначеної статті 
мова переважно йде про діяльність стаціонарних військових та оборон-
них об’єктів, а також дислокації військових частин, проведенні військо-
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вих навчань, маневрів, переміщенні військ і військової техніки, що 
включає в себе, скоріш за все, питання правового забезпечення екологіч-
ної безпеки у мирний, а не воєнний час. 

Як же бути в ситуації, коли в країні майже рік триває війна, розпо-
чата сусідньою країною-агресором? Які правові механізми необхідно 
включати для післявоєнного притягнення до юридичної відповідальнос-
ті за військові злочини проти екологічної безпеки?

Вважаю, що перш за все, у вітчизняному законодавстві та науці слід 
поставити крапку у підходах до визначення поняття екологічної безпеки 
та її меж – чі це сукупність правових засобів і способів, що забезпечують 
безпечне існування людини в довкіллі, чи це сукупність таких правових 
засобів і способів, які забезпечують безпеку самих природних ресурсів 
і об’єктів, а звідсіля і екологічну безпеку людини?

Вирішення зазначеного питання дасть можливість визначити ефек-
тивність правових заходів, які вживаються нашою державою у цій сфері.

Слід нагадати, що при визначенні питання правового забезпечення 
екологічної безпеки у статті 58 Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» мова йде про обмеження негативного 
впливу на навколишнє природне середовище хімічних, фізичних і біо-
логічних факторів та інших вимог, передбачених законодавством. При-
йняття цієї норми відбувалось під впливом розвитку міжнародного за-
конодавства у цій сфері.

Так, вже на початку ХХ століття на міжнародному рівні піднімались 
питання про заборону застосування у військових конфліктах бактеріо-
логічної зброї. Свідченням тому є прийнятий у 1925 році Женевський 
протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або 
інших подібних газів і бактеріологічних засобів. Однак цим документом 
встановлювалась лише заборона застосування такої зброї, в той-же час 
про її розробку, виробництво і накопичення мова не йшла. В результаті 
чого, більшість країн ратифікували даний Протокол із застереженнями, 
які передбачають можливість застосування хімічної і бактеріологічної 
зброї у відповідь. Це в подальшому негативно вплинуло на військовий 
конфлікт, що трапився на територіях В’єтнаму, Лаосу і Камбоджі 
у 60-х-70-х роках ХХ століття [1].

Лише за результатами застосування такої зброї, 16 грудня 1969 р. 
Генеральна Асамблея ООН схвалила Резолюцію № 2603 (XXIV) «Питан-
ня про хімічну і бактеріологічну (біологічну) зброю», в якій конкрети-
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зувала, що Протокол 1925 р. забороняє застосування у збройних конфлік-
тах будь-якого хімічного реагенту, здатного спричинити токсичний вплив 
на людину, тварин або рослини (хімічна речовина в газоподібному, рідко-
му або твердому стані), а також будь-якого біологічного реагенту (живі 
організми, здатні заподіяти хвороби або смерть людини, тварин або 
рослин). 

Це стало початковим етапом розвитку екологічної складової у між-
народному військовому законодавстві. Результатом такої роботи стала 
Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів 
бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення 
1972 р. 

Важливий внесок у забезпечення екологічної безпеки у військовій 
сфері внесла й Конвенція про заборону військового чи будь‑якого іншого 
ворожого використання засобів впливу на природне середовище від 
18 травня 1977 р. Необхідність її укладення була пов’язана з виникненням 
можливості активного впливу на довкілля у військових цілях. Відповід-
но до ст. 1 Конвенції, держави беруть на себе зобов’язання не вдаватися 
до військового або будь-якого іншого використання засобів впливу на 
довкілля, що можуть спричинити серйозні руйнування, заподіяння шко-
ди чи спричинення збитків іншій державі у будь-якій формі. Регламен-
тація Конвенції стосується різних способів зміни динаміки, складу або 
структури біоти Землі, її літосфери, гідросфери, атмосфери, а також 
навколоземного космічного простору. Сторони Конвенції приймають на 
себе зобов’язання вживати необхідних заходів, згідно зі своїми консти-
туційними процедурами з метою заборони чи відвернення всілякої ді-
яльності під своєю юрисдикцією чи контролем, яка суперечить вимогам 
Конвенції. Конвенція не стосується сфери впливу на природне середови-
ще в мирних цілях. 

Таким чином, зазначена Конвенція забороняє геофізичну війну – на-
вмисне управління природними процесами, які можуть викликати ура-
гани, цунамі, землетруси, випадання осадків у вигляді дощу та снігу.

Норми про забезпечення екологічної безпеки під час збройного кон-
флікту не міжнародного характеру закріплені й в додатковому Протоко-
лі I від 8 червня 1977 р. до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., 
що стосується захисту жертв збройних конфліктів не міжнародного ха-
рактеру. Зокрема, ст. 14 Протоколу забороняє піддавати нападу, знищу-
вати, вивозити чи приводити в непридатний стан об’єкти, необхідні для 
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виживання цивільного населення, а саме: запаси продуктів харчування, 
сільськогосподарські райони, що виробляють продовольство, посіви, 
худобу, споруди, що забезпечують питною водою, запаси останньої, 
а також іригаційні споруди. Стаття 15 цього Протоколу забороняє будь-
який напад на споруди, що містять небезпечні сили (наприклад, греблі, 
дамби, атомні електростанції), якщо такий напад може викликати ви-
вільнення небезпечних сил і призвести до тяжких втрат серед цивільно-
го населення. У ст. 55 вказаного Протоколу зазначається, що при веден-
ні воєнних дій має бути забезпечена безпека довкіллю від широкої, 
довгочасної і серйозної шкоди, шляхом встановлення заборон викорис-
тання методів або засобів ведення війни, що мають на меті завдати або 
можуть завдати шкоду довкіллю й тим самим здоров’ю або виживанню 
населення.

Розуміння державами того, що застосування заборонених методів 
або засобів ведення війни може заподіяти великий, довгостроковий 
і серйозний збиток природному середовищу, виражено в преамбулі Кон-
венції про заборону або обмеження застосування конкретних видів 
звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні 
ушкодження або мають невиборчу дію від 10 жовтня 1980 р.

Особливий інтерес щодо цього представляють протоколи до Конвен-
ції: «Про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших 
пристроїв» (Протокол II) і «Про заборону або обмеження застосування 
запальної зброї» (Протокол ІІІ). Застосування названих мін саме по собі 
призводить до загибелі людей, завдає значної шкоди навколишньому 
природному середовищу, бо перешкоджає відновленню сільськогоспо-
дарських угідь.

Важливе значення для досліджуваної сфери має й Конвенція про за-
борону розробки, виробництва та накопичення і застосування хімічної 
зброї та її знищення від 13 січня 1993 р., в якій встановлюються заборо-
ни: розробляти, виробляти, придбавати іншим чином, накопичувати або 
зберігати хімічну зброю або передавати прямо чи непрямо хімічну зброю 
будь-кому; застосовувати хімічну зброю; проводити будь-які військові 
приготування до застосування хімічної зброї; допомагати, заохочувати 
або спонукати будь-яким чином будь-кого до будь-якої діяльності, яка 
забороняється.

Однак зазначені міжнародні документи не єдині у сфері забезпечен-
ня екологічної безпеки військової діяльності. Крім них, досліджуване 
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питання на міжнародному рівні регулюються також міжнародними ак-
тами, якими встановлюється: 

1) заборона ядерних випробувань: Договір про заборону випробувань 
ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під водою від 5 серп-
ня 1963 р.; Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 
1968 р.; Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 24 ве-
ресня 1996 р.; Договір про заборону ядерної зброї від 7 липня 2017 р. 
У всіх цих документах проглядається проблема захисту навколишнього 
середовища і безпеки людини від радіоактивного зараження;

2) створення без’ядерних зон з метою зміцнення нерозповсюдження 
ядерної зброї, зокрема: Договір про заборону розміщення на дні морів 
і океанів і в їх надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового зни-
щення від 11 лютого 1971 р. та ін.;

3) обмеження ракетно-ядерних озброєнь та роззброєння: Угода про 
заходи по зменшенню небезпеки виникнення ядерної війни від 30 верес-
ня 1971 р; Угода про запобігання ядерної війни від 22 червня 1973 р.; 
Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності від 8 грудня 
1987 р.; Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних 
озброєнь від 31 липня 1991 р.; Договір між Україною і Сполученими 
Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації страте-
гічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масо-
вого знищення від 25 жовтня 1993 р. та ін.

На підставі вищезазначеного виникає ряд наступних запитань: у разі 
порушення зазначених міжнародних норм юридична відповідальність 
до правопорушників буде застосовуватись лише в рамках міжнародного 
законодавства та трибуналу, чи відповідні правові важелі має містити 
і вітчизняне законодавство?

Оскільки війна – це переважно міждержавний конфлікт, то зрозуміло, 
що пріоритет належить міжнародному урегулюванню зазначеного пи-
тання, однак вважаю, що вітчизняне законодавство також має містити 
відповідні правові норми, в тому числі й для можливості притягнення до 
юридичної відповідальності колаборантів через яких або за допомогою 
яких могли трапитись відповідні злочини.

Слід звернути увагу, що сьогодні на державному рівні вже прийма-
ються методики розрахунку збитків, заподіяних різним природним ре-
сурсам внаслідок військової агресії РФ, однак чи достатньо їх для ви-
рішення зазначеної проблематики? Вважається що ні, бо відкритими 
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залишаються питання про притягнення до юридичної відповідальності 
за порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (а саме 
методики визначення збитків за таке порушення), а також за порушення 
норм хімічного, фізичного та біологічного впливу від військової агресії. 
Актуальним залишається і питання розробки і прийняття комплексного 
нормативно-правового акту, присвяченого питанню компенсації еколо-
гічної шкоди, який би об’єднав у собі усі види екологічної шкоди та 
визначив би правові механізми її вирахування.
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search for ways to increase the role of environmental and land law in ensuring 
their restoration.
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Масштабна війська агресія росії проти України завдала істотної 
шкоди земельним ресурсам нашої держави. За підрахунками Української 
природоохоронної групи, внаслідок повномасштабного наступу росії 
приблизно на 34 % території України вже наявне або існує ризик систем-
ного порушення поверхневого шару ґрунтів або ж їх забруднення (міна-
ми, нафтопродуктами, нерозірваними боєприпасами тощо) [1].

Як свідчить міжнародний досвід, внаслідок воєнних дій поля можуть 
залишатися небезпечно зараженими боєприпасами протягом тривалого 
періоду – 100 і більше років. Так, у 2015 році французька влада зобов’язала 
місцевих фермерів знищити вирощену продукцію, яка виявилася забруд-
неною елементами зі старих боєприпасів [2]. А у Бельгії через майже 
100 років після закінчення Першої світової війни, у 2011 році, вчені 
провели дослідження ґрунтів біля міста Іпр – ключового пункту Західно-
го фронту цієї війни – і встановили, що вміст важких металів у них все 
ще перевищує норму [3]. 

Враховуючи значний негативний вплив воєнних дій на земельні ре-
сурси, в Україні вжиті перші заходи щодо правового забезпечення від-
новлення земель, порушених внаслідок російської агресії проти України, 
та відшкодування завданих збитків. В структурі цих заходів слід, на нашу 
думку, виділити два основних напрями правового забезпечення відпо-
відних суспільних відносин. Перший з них полягає у правовому врегу-
люванні фіксації шкоди, завданій земельним ресурсам, а другий – у пра-
вовому забезпеченні відшкодування шкоди (збитків), яка спричинена 
військовою агресією росії проти України.

Як вважають фахівці, Україна зможе отримати відшкодування тільки 
за умови, якщо належно збере та задокументує докази, які підтверджують 
факт завдання збитків і їх розмір та доводять причинно-наслідковий 
зв’язок між агресією РФ та відповідними втратами. Тому критично важ-
ливо правильно оцінити розміри збитків та розробити методологію для 
їх оцінки і фіксації [4].

На жаль, правове забезпечення фіксації шкоди, завданої земельним 
ресурсам військовою агресією росії проти України, та її відшкодування 
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перебувають у процесі формування, яке проходить дещо непослідовно. 
Так, ще 24 березня 2022 р. у Верховній Раді України був зареєстрований 
проект Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення 
окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Росій-
ської Федерації», який до цього часу не прийнятий. До того ж земля не 
згадується у законопроекті як об’єкт завдання шкоди та компенсації, хоча 
її включення у механізм правового регулювання зазначених відносин 
«приховане» у терміні «об’єкти нерухомого майна», до складу яких за-
конодавство відносить і земельні ділянки. Водночас земельні ресурси 
служать людству не тільки як нерухомість. Вони використовуються як 
засіб виробництва, предмет праці, операційний простір та виконують 
екологічну, продовольчу та деякі інші соціально значимі функції, які 
також зазнають негативного впливу від військових дій. Тому зазначений 
законопроект потребує вдосконалення. 

За відсутності законодавчого регулювання відшкодування шкоди, 
завданої земельним ресурсам воєнними діями, Кабінет Міністрів Укра-
їни постановою від 20 березня 2022 р. № 326 затвердив Порядок визна-
чення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації [5]. Цим Порядком в якості окремого об’єкту за-
вдання шкоди виділена шкода земельним ресурсам, яка включає шкоду 
від пошкодження і знищення родючого шару ґрунту та шкоду, зумовлену 
забрудненням і засміченням земельних ресурсів. Проте Кабінет Міністрів 
України своєю постановою розділив сферу відповідальності за визна-
ченням порядку відшкодування шкоди земельним ресурсам між двома 
відомствами – Мінагрополітики та Міндовкілля, кожне з яких затверди-
ло власну методику для визначення шкоди земельним ресурсам. Так, 
4 квітня 2022 р. Міндовкілля наказом № 167 затвердило Методику визна-
чення шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій 
та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану [6], 
а 18 травня 2022 р. Мінагрополітики затвердило Методику визначення 
шкоди та збитків, завданих земельному фонду України внаслідок зброй-
ної агресії Російської Федерації [7]. Таким чином, при підрахунку шкоди, 
завданої земельній ділянці, її власник (користувач) має керуватися двома 
різними методиками, що ускладнює процедуру підрахунку такої шкоди. 
По суті, власник чи користувач земельної ділянки має підготувати два 
розрахунки завданої його земельній ділянці шкоди – окремо за кожною 



111

з названих методик. Очевидно, зазначені міністерства мали б затвердити 
спільну методику відшкодування шкоди, завданої земельним ресурсам 
військовою агресією росії. 

Слід взяти до уваги, що підрахунок шкоди, завданої земельним ресур-
сам, відображає рівень понесених збитків в грошовому виразі, які можуть 
бути стягнуті з держави-агресора. Водночас виплата нею грошових сум, 
які покривають завдану земельним ресурсам шкоду, може вважатися цілком 
прийнятним з точки зору цивільного права, яке захищає матеріальне ста-
новище суб’єктів цивільних правовідносин від неправомірного посягання. 
Проте екологічне і земельне право розглядають відшкодування збитків 
земельним ресурсам в першу чергу з метою відновлення попереднього 
стану землі (земельних ділянок), яким завдана шкода. Тому правове забез-
печення відновлення земель, порушених внаслідок російської агресії 
проти України, має передбачати і наявність правового механізму віднов-
лення екологічних і виробничих характеристик земельних ділянок у на-
турі, що може здійснюватися в рамках спеціальної державної програми. 

Певною мірою такою програмою можна вважати план відновлення 
України, який був представлений Україною міжнародній спільності 
в Лугано (Швейцарія) 4 липня 2022 р. Він містить ряд пунктів щодо від-
новлення аграрного сектору, які передбачають відновлення земель. Так, 
у рамках передбаченої цим планом національної програми «Розвиток 
секторів економіки з доданою вартістю» передбачено повернення сіль-
ськогосподарських земель в економічний обіг, відновлення меліоратив-
них систем тощо [8].

Проте, як зазначають фахівці, унаслідок воєнних дій найбільше 
страждають верхні, найродючіші, шари ґрунту. При цьому бомбардуван-
ня, обстріли, міни, рух танків по полях спричиняють різний вплив 
на ґрунт, але істотно знижують його продуктивні та екологічні власти-
вості на десятиліття [9].

З такою масштабною деградацією земельних ресурсів Україна сти-
кається вперше після Другої світової війни. Тому вирішення проблеми 
відновлення пошкоджених військовими діями земель потребує карди-
нального вдосконалення землеохоронного законодавства держави. Оче-
видно, що на зміну Закону України від 19 червня 2003 р. «Про охорону 
земель», який не відповідає потребам їх відновлення за наслідками 
військових дій, доцільно розробити та прийняти Закон України «Про 
відновлення та збереження земель» [10].
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Сучасна війна – це не тільки війна проти країни – жертви військово-
го нападу. Через інтенсивність пошкодження природних ресурсів в одній 
точці нашої планету деградаційних змін зазнають природні ресурси по 
всьому світу. Отже об’єктом сучасних війн є також природні ресурси як 
в межах кордонів країни, щодо якої здійснюється військова агресія, так 
і природні ресурси планети Земля, які є надбанням всього людства. Тому 
ми вважаємо, що відновлення земель, порушених внаслідок російської 
агресії проти України, має забезпечуватися і міжнародними правовими 
актами, які ще належить розробити і прийняти. Але це варто, на нашу 
думку, робити невідкладно, враховуючи войовничі заяви щодо країн-
сусідів не тільки з боку росії, а й з боку деяких інших країн. Вони пови-
нні усвідомлювати всю масштабність правових наслідків порушення 
міжнародного правопорядку в сфері охорони довкілля.
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Сталий розвиток агросфери є необхідним чинником вирішення 
продовольчої, екологічної, значною мірою, енергетичної проблем. За-
коном України від 28 лютого 2019 року «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року» серед 
цілей національної екологічної політики проголошено забезпечення 
інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо со-
ціально-економічного розвитку (зокрема, й в агросфері), зниження 
екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми та 
здоров’я населення тощо. 

Однак ведення повномасштабної війни на території України створює 
неабиякі загрози у сфері агроекологічної безпеки, що, в свою чергу, зу-
мовлює виникнення реальних загроз у сфері забезпечення продовольчої 
безпеки як на національному, так і на глобальному рівні. Війна завдала 
величезних збитків нашим аграріям й агросфері в цілому. Внаслідок 
ракетно-артилерійських обстрілів знищуються або пошкоджуються не 
лише об’єкти аграрної інфраструктури (зерносховища, елеватори), тва-
ринницькі ферми, сільськогосподарська техніка, врожай сільськогоспо-
дарських культур, але й меліоративні системи і споруди, виноградники, 
сади, ліси, значної шкоди завдано ґрунтам. Загалом, серед екосистем, що 
зазнають негативного впливу воєнних дій, найбільше з усіх страждає 
екосистема ґрунту, а пошкодження полів слід розглядати як серйозну 
екологічну проблему. Адже переважна частина територій, на яких в Укра-
їні ведуться активні бойові дії, зайнята сільськогосподарськими угіддя-
ми – полями, пасовищами та сіножатями. Військові дії призводять до 
цілого ряду небезпечних впливів на них – мінування, засмічення улам-
ками бойових частин ракет та снарядів, забруднення важкими металами, 
їх сполуками внаслідок обстрілів, утворення воронок, ущільнення й де-
градація ґрунтів внаслідок зміни інтенсивність процесів, які домінували 
на довоєнному ґрунтовому ландшафті та ін. За оцінками експертів, через 
обстріл лише на квадратному кілометрі поля у ґрунт потрапляє 50 тонн 
заліза, 1 тонна сполук сірки та 2,35 тонни міді [1]. Слід констатувати, що 
земельний фонд України внаслідок російського вторгнення зазнає непо-
правної шкоди, наслідки якої будуть відчуватись ще досить довгий час. 
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Адже відновлення ґрунту − справа неймовірно витратна за часом, гло-
бальна середня швидкість його утворення становить близько 0,06 мм/
рік, тож для відновлення природного ґрунтового покриву необхідні 
століття. 

Подальше сільськогосподарське використання значної частини цих 
земель у найближчому майбутньому є вкрай ускладненим, навіть небез-
печним, а отже неприпустимим до проведення детального обстеження 
й запровадження ґрунтоохоронних заходів. При цьому слід зазначити, 
що проведення таких заходів вимагатиме не лише часу, але й значних 
фінансових витрат, як від самих аграріїв, так і від держави, а також між-
народної спільноти у вигляді донорської допомоги.

За попередньою оцінкою FAO, лише прямі втрати активів у галузі 
сільського господарства внаслідок війни в Україні сягають 6,6 млрд. 
дол. США. На даний час втрати доступних посівних площ – понад 25 %, 
зрошуваних земель – понад 70 %, ягідників – близько 25 %, садів – 20 %. 
На постраждалих територіях знищено понад 14,3 тис. га багаторічних 
насаджень. Вартість закладання такого обсягу багаторічних насаджень 
становить понад 348 млн дол. США. Орієнтовна кількість тварин, які 
загинули внаслідок агресії РФ становить майже 400 тис. бджолосімей, 
95 тис. голів кіз та овець, 212 тис. голів великої рогатої худоби, 507 тис. 
свиней та майже 11,7 млн. голів птиці. Оціночна вартість втрачених 
ресурсів тваринництва та бджільництва становить 362,5 млн дол. США 
[2]. За даними Офіційного ресурсу Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України орієнтовні розрахунки збитків, нарахова-
них Державною екологічною інспекцією відповідно до затверджених 
методик, завданих забрудненням ґрунтів становлять 2 347 млн. грн., 
завданих лісовими пожежами – 166 870 млн. грн. [3]. Слід звернути 
увагу й на те, що не всі наслідки завданої агросфері України шкоди 
можна спрогнозувати й оцінити на сьогодні, адже певні загрози й ри-
зики можуть мати латентний характер, але при цьому довготривалий 
негативний ефект для довкілля, здоров’я і безпеки населення, до того 
ж бракує відповідних методик адекватного обчислення такої шкоди 
тощо.

Тож на сьогодні вкрай гостро постають питання не лише щодо по-
рядку і розмірів відшкодування шкоди, завданої аграрним виробникам 
внаслідок збройної агресії рф, але й формування ефективного правового 
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механізму відшкодування шкоди, завданої агросфері в цілому, а також 
забезпечення агроекологічної безпеки у післявоєнний час й опрацюван-
ня належного нормативного забезпечення державної агроекологічної 
політики, спрямованої на реалізацію цілей сталого розвитку в агросфері, 
її післявоєнного відновлення з метою гарантування прав людини на без-
печне довкілля й на достатнє і безпечне харчування.

Певні кроки на цьому шляху вже зроблено. Так, з метою забезпечен-
ня відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок широкомасштаб-
ної збройної агресії рф, видано Указ Президента України «Про визна-
чення збитків, завданих Україні внаслідок війни» від 17.05.2022 р., 
прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок зброй-
ної агресії Російської Федерації» від 20 березня 2022 р. та інші норма-
тивно-правові акти, що, безумовно, слід розглядати як позитивний факт. 
Однак, дієвого, комплексного та ефективного механізму відшкодування 
шкоди, завданої агросфері збройною агресією рф, наразі не сформовано. 
Ускладнює ситуацію й брак уніфікованих міжнародно-правових інстру-
ментів, дієвих інституцій та механізмів у вказаній сфері. Як вбачається, 
сформувати даний правовий механізм можна лише об’єднавши зусилля 
представників юридичної спільноти, органів державної влади, місцево-
го самоврядування, міжнародних інституцій, й саме це дозволить до-
сягти позитивних зрушень у вирішенні продовольчої та екологічної 
проблем, як на національному, так і на міжнародному рівнях, причому 
як для нинішніх, так і для майбутніх поколінь. 
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В умовах близького до критичного стану земель саме заходи їх від-
новлення спрямовані на забезпечення екологічної безпеки.

Як слушно зазначає А. С. Євстігнєєв, значний рівень забруднення 
земель й екологічної небезпечності здійснюваних на них певних видів 
господарської діяльності (як-то: промисловість, сільськогосподарське 
виробництво, енергетика, транспортна діяльність) не лише створюють 
реальну загрозу порушення екологічної безпеки, а й спричиняють зна-
чний негативний вплив на життя й здоров’я людини [3, c. 200]. Доцільно 
підтримати позицію Ю. А. Краснової, що людина, її життя та здоров’я, 
як і навколишнє природне середовище, є об’єктом правового регулюван-
ня екологічної безпеки [4, c. 265].
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Як констатує В. І. Андрейцев, в сучасних умовах «забезпечення еко-
логічної безпекиˮ набуло не тільки власне еколого-правового, але й за-
гальноюридичного й охоронного значення через характер прояву різних 
видів екологічно шкідливої діяльності, джерел і об’єктів походження 
екологічного ризику (природного або техногенного негативного впливу) 
[1, c. 20].

В умовах ресурсно-екологічної небезпеки землекористування, що 
спричинена деградацією земельних ресурсів, їх забрудненням, втрати 
у певних випадках здатності до відновлення, саме екологічна безпека 
є індикатором стану та динаміки змін якісного стану земель і довкілля, 
адже збереження довкілля неможливе без збереження якісного стану 
земель, цілісності розташованих на них природних комплексів та вну-
трішніх зв’язків [2, c. 180–181].

На суттєве поглиблення кризових явищ щодо сучасного стану земель 
значною мірою впливають проведення військових дій на території Укра-
їни та тимчасова окупація частини її території. Сьогодні Україна має одну 
з найбільших за площею замінованих територій.

Реалізація заходів відновлення земель, в цілому, спрямована на за-
безпечення екологічної безпеки. Так, деградовані та малопродуктивні 
землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним, під-
лягають консервації. Крім того, вилученню із сільськогосподарського 
обігу та консервації підлягають техногенно забруднені земельні ділянки, 
від використання яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, 
а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх 
здоров’я. 

Вагому роль у забезпеченні екологічної безпеки відіграє й рекульти-
вація порушених земель, проведення заходів якої сприятиме створенню 
екологічних умов, близьких до колишніх, зокрема, йдеться про показни-
ки орного шару ґрунту.

Забезпечення екологічної безпеки при використанні земель повинно 
бути комплексним і спрямованим на збереження усіх природних об’єктів 
як компонентів екосистеми.

Проте, доцільно погодитися з А. С. Євстігнєєвим, що у ст. 91 Земель-
ного кодексу серед обов’язків власників земельних ділянок (як і земле-
користувачів у ст. 96) не передбачено жодного з обов’язків, які безпо-
середньо зобов’язують відповідного власника не порушувати екологічної 
безпеки при використанні земельної ділянки, а встановлено лише окре-
мі вимоги природоохоронного спрямування. Видається цілком слушною 
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пропозиція науковця доповнити ст. 91 Земельного кодексу обов’язком 
власників земельних ділянок при використанні земельних ділянок до-
тримуватись визначених законодавством кількісних та якісних показни-
ків екологічної безпеки та в разі виникнення ризику їх порушення у ви-
падку продовження землекористування негайно припинити його здій-
снення та вжити всіх можливих заходів щодо недопущення зазначеного 
порушення [3, c. 201–203].

Що стосується забезпечення вимог екологічної безпеки при здійснен-
ні заходів відновлення земель, то слід зазначити, що правові норми, які 
забезпечують здійснення відповідних обов’язків є несистематизованими, 
розрізненими. Так, окремі приписи Закону України «Про охорону земельˮ 
від 19 червня 2003 р. № 962-IV містять відповідні вимоги забезпечення 
екологічної безпеки при здійсненні відновлення земель. Певні вимоги 
щодо забезпечення екологічної безпеки при використанні органічних, 
мінеральних та бактеріальних добрив, хімічних меліорантів, токсичних 
речовин встановлені Законом України «Про пестициди і агрохімікати» 
від 2 березня 1995 р. № 86/95-ВР. Окремі норми щодо забезпечення еко-
логічної безпеки при здійсненні відновлення земель містяться в Законі 
України «Про оцінку впливу на довкілляˮ від 23 травня 2017 р. 
№ 2059-VIII. Такий підхід законодавця вбачається цілком виправданим. 
Так, процедура рекультивації вимагає застосування потужної техніки, 
що може спричинити значний вплив на стан таких природних об’єктів, 
як атмосферне повітря, об’єкти рослинного світу, поверхневі і ґрунтові 
води, а також певною мірою об’єкти тваринного світу, мова йде перш за 
все про землі природно-заповідного фонду. Що ж стосується земель ін-
ших категорій, то здійснення їх рекультивації потребує оцінки впливу на 
довкілля за умови, що вона охоплюватиме значні за площею території – 
не менше 20 га. Потребує оцінки впливу на довкілля й проведення мелі-
орації земель (управління водними ресурсами для ведення сільського 
господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях 
площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-за-
повідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, 
будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інф-
раструктури меліоративних систем; насадження лісу (крім лісовіднов-
лювальних робіт), що здійснюється при консервації земель, на площі 
понад 20 гектарів або на територіях та об’єктах природно-заповідного 
фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше. На жаль, 
чинне законодавство не містить вимог забезпечення екологічної безпеки 
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при здійсненні таких заходів відновлення, як-от: детоксикація та біоре-
медіація земель. Сьогодні внаслідок бойових дій понад 30 млн га земель 
потребують розмінування, а після деокупації територій, завершення 
бойових дій матимуть потребу у застосуванні відновлювальних заходів. 
Насамперед такі земельні ділянки потребуватимуть застосування заходів, 
спрямованих на їх очищення. Особливо ефективним вбачається застосу-
вання детоксикації з використанням розроблених науковими лаборато-
ріями бактеріальних препаратів, що сприяють відновленню ґрунтового 
покриву (йдеться про біоремедіацію).
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Україні в процесі підготовки звернень до національних та міжнародних 
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юрисдикційних інстанцій для відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю 
України агресією російської федерації. Аналізуються можливості застосу-
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Abstract: The article is devoted to consideration of the problems that Ukraine 
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international jurisdictional bodies for compensation of environmental damage 
caused by the aggression of the russian federation against Ukraine. The possibilities 
of application in the relevant process of precedents are analyzed.
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Сьогодні, по перебігу 8 років і 9 місяців агресії рф проти України і 9 
місяців з моменту повномасштабного вторгнення в нашій країні накопи-
чено величезну кількість свідчень, як офіційних, так і напівофіційних чи 
суто наукових, шкоди, заподіяної агресією природі України. Наслідки 
такої шкоди часто є важкопоновлюваними, або загалом незворотніми. 
Звісно, коли йдеться про негативні екологічні впливи, то насамперед 
постає проблема відновлення порушеного стану. І над цим вже працюють 
як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Але з юридичної точки зору не 
менш важливим є питання відшкодування спричиненої екологічної шко-
ди та притягнення до відповідальності винних.

За даними Оперативного штабу з фіксації екологічних злочинів ста-
ном на початок листопада довкіллю нашої країни заподіяно збитків на 
понад 1,35 трлн. гривень [3]. На всіх рівнях лунають запевнення, що всі 
зафіксовані факти екологічної шкоди та їх оцінка є підставою для звер-
нення як до національних, так і здебільшого – до міжнародних судових 
інстанцій. Однак, шлях від політичних і публіцистичних заяв до реалі-
зації відповідних намірів є досить складним і таким, що потребує значної 
попередньої роботи, щоб бути готовими до великої кількості викликів, 
а також до подолання юридичних перепон, які при цьому можуть ви-
никнути. Певну допомогу в цьому підготовчому процесі можуть надати 
прецеденти, накопичені в світовій практиці. Розглянемо деякі з проблем, 
що постали вже сьогодні.

Одним з них є те, з якого часу можна ставити питання про шкоду 
довкіллю, заподіяну рф Україні: з моменту повномасштабного вторгнен-
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ня (тобто з лютого 2022 р.), або ж з лютого 1914 р., коли росія почала 
активно діяти, застосовуючи інструменти т.з. «гібридної війни». Вибо-
рюючи другу позицію, Україна може використати найсвіжіший преце-
дент, зафіксований в рішенні Міжнародного суду ООН від 9 лютого 
2022 р. «Збройна діяльність на території Конго (Демократична Республі-
ка Конго проти Уганди)», в якому Суд постановив, що активно підтри-
муючи у військовому, матеріально-технічному, економічному та фінан-
совому планах нерегулярні сили, які діяли на території Конго, Уганда 
порушила принцип незастосування сили в міжнародних відносинах, 
а також принцип невтручання [6].

Ключовим питанням підготовки до подання позовів в міжнародні 
суди є належна фіксація, документування, верифікація всіх фактів еко-
логічної шкоди, визначення їх причинного зв’язку з військовими діями 
армії рф на території України, а також їх кваліфікована оцінка за мето-
диками, які б визнавались у міжнародних судових та інших інстанціях. 
Тут у України є чимало проблем, пов’язаних з тим, що реєструвати 
факти екологічної шкоди найчастіше доводиться в районах бойових дій, 
або таких, що знаходяться під тимчасовою окупацією; значна кількість 
станцій і пунктів спостережень є зруйнованими або пошкодженими; від-
чувається нестача фахівців належної кваліфікації, що можуть здійсню-
вати роботу таких масштабів у відповідних умовах [2, с. 44]. Важливо, 
щоб фіксація здійснювалась у відповідному територіально-часовому 
розрізі, з врахуванням впливу всіх інших можливих джерел екологічної 
деградації, в ідеалі – в прив’язці до військових дій певних російських 
формувань. Звісно, позитивом є те, що вже затверджено 6 нових методик 
розрахунку шкоди, заподіяної збройною агресією та військовими діями 
росії різним елементам довкілля: землі, атмосферному повітрю, воді, 
надрам, природним ресурсам територіального моря, виключної (мор-
ської) економічної зони та внутрішнім морським водам України, терито-
ріям та об’єктам природно-заповідного фонду. Однак питанням залиша-
ється, наскільки ці методики узгоджені з методологією підрахунку такої 
шкоди, що застосовується в міжнародній практиці. Саме неспроможність 
доведення в міжнародних судових інстанціях адекватності використаних 
національних методик визначення розміру шкоди зазвичай стає підста-
вою для відмови або суттєвого зменшення суми відшкодувань з боку 
міжнародних судів. Так, знову звертаючись до хронологічно останнього 
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рішення Міжнародного суду ООН «Конго проти Уганди», слід зазначити, 
що попередньо виставлена з боку Конго сума збитків природним ресур-
сам через незаконну вирубку деревини, викрадення та незаконний видо-
буток мінералів (золота, алмазів, колтану, олова та вольфраму), а також 
викрадення врожаю кави з територій, тимчасово контрольованих Уган-
дою, в 1 млрд дол. США після проведення оцінки експертами, визначе-
ними Судом, була знижена до 60 млн. доларів США [6]. 

Такий же результат спіткав Кувейт у вирішенні його конфлікту з Іра-
ком. Останній з серпня 1990 р. до березня 1991 р. анексував багату на 
нафту територію Кувейту. Компенсаційна комісія ООН, створена як до-
поміжний орган Ради безпеки, спеціально для вирішення питань ком-
пенсаційних виплат внаслідок війни в Перській затоці, лише частково 
задовольнила вимоги Кувейту (було подано більше 2, 5 млн запитів щодо 
компенсації). У зв’язку з недосконалістю застосованих методик і недо-
статньою доведеністю причинного зв’язку між діями заподіювача шкоди 
і наслідками для екології та природних ресурсів Кувейту замість запиту-
ваних 352 млрд. дол. США Суд призначив до виплати 52,4 млрд. дол. 
США [7].

Один із висновків, який має зробити Україна з наведених прецеден-
тів, полягає в необхідності усвідомлення великого значення як ретель-
ного розроблення, верифікації та узгодження з кращими міжнародними 
практиками методології оцінки шкоди довкіллю, що впроваджуються, 
так і підготовки та міжнародної акредитації фахівців, які застосовують 
відповідні методики. 

В цьому зв’язку варто позитивно оцінити дві події останніх місяців. 
По-перше, це схвалене Верховною Радою України 20. 09. 2022 р. Звер-
нення до ГА ООН, Програми ООН з навколишнього середовища, низки 
європейських структур, парламентів і урядів зарубіжних країн щодо 
утворення спеціальної екологічної моніторингової місії для фіксації 
екологічної шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Фе-
дерації на території України [5]. По-друге, важливим кроком слід вважа-
ти опублікування 9 вересня Світовим банком прес-релізу, в якому оціне-
но збитки, завдані агресією Росії проти України, та потреби у відбудові 
країни станом на 1 червня 2022 року. І хоча ці розрахунки є проміжними, 
використання методології Світового банку збільшує судові перспективи 
репарацій [4].
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Сьогодні майже одностайно в світі визнається, що компенсувати 
шкоду, заподіяну Україні агресією рф, включно з екологічними збит-
ками і шкодою, має сам агресор. Одностайності, однак, немає в пи-
танні джерел надходження коштів на компенсацію. В багатьох країнах 
світу після повномасштабного вторгнення рф в Україну було заморо-
жено активи близьких до російської влади олігархів. А Німеччиною, 
Канадою, США, Францією, Італією, Сполученим Королівством та 
Європейським Союзом були також заморожені активи Центробанку 
Росії. Однак шлях від замороження відповідних активів до їх конфіс-
кації та передачі Україні в якості репарацій не є простим. А пошук 
прецедентів подібної передачі виявився марним. Вважаю, що це той 
самий випадок, коли слід не шукати прецедент, а формувати його. 
І підстави для цього є більш ніж вагомими. Насамперед, нічим не об-
ґрунтовану агресію вчинила держава – постійний член Ради Безпеки 
ООН, що користуючись правом вето, блокує всі рішення, що її стосу-
ються. Це, по-друге, держава, якій Україна під гарантії безпеки до-
бровільно передала свій ядерний потенціал, який оцінювався як 
третій в світі. На відміну від всіх відомих міжнародних прецедентів 
відшкодування шкоди за агресивні дії, що завжди виконувались в до-
бровільному порядку, росія до цього часу не виконала жодного рішен-
ня ООН, інших міжнародних чи європейських інституцій, винесено-
го щодо неї, і немає підстав вважати, що виконає накладені на неї 
зобов’язання щодо компенсацій. Нарешті, стимулюючим чинником 
конфіскації російських авуарів за кордоном є визнання росії Парла-
ментською асамблеєю Ради Європи, Парламентською асамблеєю 
НАТО, Європейським парламентом, зарубіжними парламентами дер-
жавою-спонсором тероризму; державою, що використовує терорис-
тичні методи; чи навіть державою-терористкою.

І перший пркцедент вирішення питання щодо конфіскації замороже-
них російських активів вже подала Канада, яка 23.06.2022 прийняла 
поправки до закону «Про спеціальні економічні заходи» (Special Economic 
Measures Act) [1].

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що починати створювати 
належну базу для наступних звернень до міжнародних юрисдикційних 
інстанцій для стягнення з російської федерації репарацій за екологічні 
злочини в Україні слід на найбільш ранній стадії, базуючись на вимогах 
матеріального та процесуального права, вивчаючи всі існуючі преце-
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денти, а також створюючи нові, виходячи з унікальності відповідної 
ситуації.
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вколишнього середовища як принципу реалізації зовнішньоекономічної 
політики в умовах цифрової трансформації. Наголошено як на позитивних, 
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Враховуючи стрімкі процеси цифрової трансформації економіки як 
України, так і багатьох зарубіжних країн, принципи реалізації зовніш-
ньоекономічної політики також набувають нового змісту. Наразі такі 
принципи в Україні не визначено. Втім, беручи до уваги приєднання 
нашої держави до глобального процесу забезпечення сталого розвитку, 
одним із принципів зовнішньоекономічної політики України має висту-
пати принцип сприяння сталому розвитку. Наприклад, Швейцарська 
Конфедерація у своїй Стратегії зовнішньоекономічної політики наголо-
шує на сприянні сталому розвитку у контексті такого принципу як фо-
кусування на національних інтересах. При цьому сталий розвиток є на-
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скрізним для цілей та заходів, передбачених у документі [5]. Крім того, 
Швейцарська Конфедерація серед найбільш пріоритетних напрямів ді-
яльності, які мають істотне значення для цілей зовнішньоекономічної 
політики, виділяє сприяння екологічній та соціальній стійкості, а також 
інтеграцію цифрової економіки. 

Наразі в Україні у контексті цифрової трансформації економіки не 
приділяється належної уваги її взаємодії з проблемами забезпечення 
сталого розвитку, а особливо такій складовій, як охорона навколишньо-
го середовища. Не зважаючи на прихильність до післявоєнного віднов-
лення на принципах сталого розвитку, у проекті матеріалів робочої 
групи «Діджиталізація» [9] не міститься положень про вплив процесів 
цифровізації на довкілля. При цьому принцип сприяння захисту навко-
лишнього середовища має лежати в основі формування загальної стра-
тегії розвитку цифрової сфери України. Це, у свою чергу, визначатиме 
особливості реалізації зовнішньоекономічної політики держави в умовах 
цифрової трансформації. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології можуть як допома-
гати у виробленні нових рішень з подолання екологічної кризи, так 
і справляти значний негативний вплив на навколишнє природне серед-
овище. Так, відповідно до даних Програми ООН з довкілля цифрові 
технології можуть призводити до збільшення споживання енергії, ви-
кидів СО2, а також утворення так званих е-відходів. Як зазначається 
з посиланнями на відповідні джерела, якби Інтернет був країною, він був 
би шостим за обсягами споживачем електроенергії на Землі, споживаю-
чи до 7 % світового споживання електроенергії, а також відповідальним 
за 3,8 % глобальних викидів парникових газів, що є більшим, ніж створює 
міжнародне повітряне сполучення (2,5 % викидів парникових газів) [7].

При цьому один із найбільш комплексних підходів до реалізації еко-
номічної політики, у тому числі зовнішньоекономічної, у контексті 
цифрової трансформації має Європейський Союз (далі – ЄС). Як зазначає 
Європейська комісія щодо Європейської Зеленої угоди, цифрові техно-
логії є критично важливим фактором досягнення цілей сталого розвитку 
Зеленої угоди в багатьох різних сферах. Комісія буде вивчати заходи для 
забезпечення того, щоб цифрові технології, такі як штучний інтелект, 
5G, Інтернет речей, хмарні обчислення, могли максимізувати вплив по-
літики щодо боротьби із зміною клімату та захисту навколишнього серед-
овища. При цьому Європейська Комісія наголошує на необхідності для 
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Європи цифровізації, яка ґрунтується саме на сталому розвитку. Зазна-
чається про посилення заходів з розвитку циркулярної економіки, запро-
вадження спеціальних схем стимулювання людей повертати непотрібні 
пристрої (мобільні телефони, планшети, зарядні пристрої) [6].

Так само у Цифровому компасі ЄС, який містить бачення цифрової 
трансформації Європи до 2030 р., наголошується на ролі цифрових тех-
нологій у досягненні цілей Зеленої угоди шляхом реалізації цифрових 
рішень та використання даних, які допоможуть здійснити перехід до 
кліматично нейтральної та циркулярної економіки. Зазначається, що 
цифрові технології сприяють більш екологічним процесам у сільському 
господарстві, енергетиці, будівництві, промисловості тощо. Серед при-
кладів позитивного впливу цифрових технологій на довкілля слід від-
значити можливість створення цифрового паспорту продукту [1], що 
дозволяє отримати найважливіші дані про склад продукту протягом 
всього його життєвого циклу, щоб споживачі могли використовувати його 
повторно або правильно поводитись з ним на підприємствах з утилізації 
відходів [2]. При цьому Європейська комісія передбачає, що цифрова 
інфраструктура та технології повинні стати більш енерго- та ресурсое-
фективними. Зазначається про амбітні екостнандарти та інновації, які 
дозволять підприємствам під час цифрової трансформації застосовувати 
цифрові технології з меншим впливом на навколишнє середовище [1]. 
В основу моделі економічного росту Європу покладено саме цифрову та 
«зелену» економіку [8]. Також можна зустріти таке поняття як «стала 
цифровізація», яке серед трьох основних стовпів визначає більш «зелені» 
технології та циркулярну економіку [4]. 

Як визначає Європейська комісія у Декларації з цифрових прав та 
принципів цифрового десятиліття, цифровий та «зелені» переходи тісно 
пов’язані між собою. Є важливим розробляти та використовувати циф-
рові технології, які мають мінімальний екологічний та соціальний вплив, 
а також впроваджувати цифрові рішення з позитивним впливом на на-
вколишнє середовище та клімат [3]. Отже, ЄС підтримує підхід, за якого 
інформаційно-комунікаційні технології можуть виступити потужним 
засобом боротьби зі зміною клімату, але при цьому ставить в основу 
екологічність таких рішень та упередження їхнього потенційного нега-
тивного впливу на навколишнє середовище.

Зовнішньоекономічна політика формується та реалізується у взаємо-
дії з економічною політикою на національному рівні. Таким чином, 
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є важливим узгоджувати інтереси та цілі зазначених політик. У Націо-
нальній економічній стратегії на період до 2030 року наголошено на 
потребі переходу до принципів «зеленої» економіки та декарбонізації 
економіки. Враховуючи надання Україні статусу кандидата на вступ до 
ЄС, Зелений курс ЄС, а також зобов’язання в межах Паризької кліматич-
ної угоди, реалізація зовнішньоекономічної політики поза принципом 
сприяння захисту навколишнього середовища є суперечливою. 

Таким чином, принцип сприяння захисту навколишнього середовища 
має бути наскрізним у Стратегії зовнішньоекономічної політики України, 
зокрема, бути в основі всіх напрямів такої політики. Враховуючи, що 
цифровізація є невід’ємною частиною напрямів зовнішньоекономічної 
політики, даний принцип визначатиме особливості реалізації даної по-
літики у контексті цифрової трансформації. Крім того, є доцільним 
окремо виділити даний принцип для цифровізації як самостійного на-
пряму зовнішньоекономічної політики. Даний принцип полягатиме 
в тому, що за допомогою процесів цифровізації у зовнішньоекономічній 
політиці Україна буде підтримувати та просувати цілі з охорони довкіл-
ля як на національному рівні, так і у взаємовідносинах з міжнародними 
організаціями та торговельними партнерами. 
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Анотація: У тезах викладено науково-експертну оцінку законодавчого 
забезпечення екологічної безпеки крізь призму міжнародних конвенцій як 
додаткового правового механізму з удосконалення системи запобігання, 
підготовки, реагування та ліквідації наслідків промислових аварій у тран-
скордонному співробітництві в умовах воєнного стану в Україні.
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Abstract: The thesis presents a scientific and expert assessment of the 
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conventions as an additional legal mechanism for improving the systems of 
prevention, preparation, response and liquidation of the consequences of industrial 
accidents in cross-border cooperation under the conditions of martial law in 
Ukraine.

Keywords: environmental safety, martial law, industrial accident, 
transboundary impact.

Розпочата 24 лютого 2022 року віроломна безпричинна повномасш-
табна військово-терористична російська агресія проти Українського 
народу і суверенітету України здійснюється з порушенням усіх принци-
пів міжнародного права, включаючи й забезпечення відповідального 
природокористування і екологічної безпеки на основі транскордонного 
співробітництва між сусідніми державами. Протизаконна анексія тери-
торії АР Крим, а також окупація російськими військами окремих частин 
території України, бойові дії по лінії фронту, артилерійські і ракетні 
атаки на цивільне населення та життєву інфраструктуру по всій терито-
рії України супроводжуються заподіянням великої шкоди природі, еко-
логічним системам, екологічній безпеці кожного і всіх як в Україні, так 
і у сусідніх державах.

Перебуваючи у стані війни з російською ворожою навалою, Україна 
обороняється і звільняє свої землі з додержанням принципів міжнарод-
ного права, включаючи й забезпечення екологічної безпеки та виконання 
взятих державою зобов’язань з транскордонного співробітництва з су-
сідніми країнами. Як доказ цьому можна назвати прийнятий в умовах 
запровадженого правового режиму воєнного стану закон України «Про 
приєднання України до Конвенції про транскордонний вплив промисло-
вих аварій» від 03 травня 2022 року [1].

Названа у цьому законі Конвенція була учинена 17.03.1992 в м. 
Хельсінкі, з поправками від 19.12.2015 (далі – Конвенція) і передбачає 
можливість для держав у будь який момент, включаючи й режим воєн-
ного стану, приєднатися до неї та взяти на себе закріплені у цьому 
міжнародному документі зобов’язання у сфері запобігання та подо-
лання екологічним ризикам від промислових аварій на території сусід-
ніх держав. Прийняття цього закону є логічним продовженням дій 
України у сфері міжнародного екологічного права у сфері транскордон-
ного співробітництва з сусідніми країнами після прийняття закону 
України «Про приєднання України до Конвенції про охорону та вико-
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ристання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року» 
від 01 липня 1999 року [2]. 

Необхідність прийняття такого закону детермінована багатьма 
об’єктивними передумовами щодо змін клімату у глобальному вимірі та 
захисту людей і навколишнього середовища від впливу промислових 
аварій в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Водночас потреба 
у такому законі обумовлена й суб’єктивними чинниками, серед яких 
важливим є забезпечення відповідності критеріям майбутнього членства 
України у Європейському Союзі в частині здійснення суверенного права 
розробляти свої власні ресурси, виходячи зі своєї політики в галузі на-
вколишнього середовища, а також відповідальності за забезпечення того, 
щоб діяльність в межах дії юрисдикції або контролю не завдавала шкоди 
навколишньому середовищу інших держав або районів за межами дії 
національної юрисдикції України.

За законом Конвенція має застосовуватися для запобігання промис-
ловим аваріям, забезпечення готовності до них і ліквідації наслідків 
аварій, які можуть призвести до транскордонного впливу, включаючи 
вплив аварій, викликаних стихійними лихами, а також щодо міжнарод-
ного співробітництва, що стосується взаємної допомоги, досліджень 
і розробок, обміну інформацією та технологією в галузі запобігання 
промисловим аваріям, забезпечення готовності до них і ліквідації їх на-
слідків.

Водночас Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій 
не застосовується до регулювання екологічних правовідносин щодо на-
ступних видів аварій: a) ядерних аварій або надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з радіоактивним зараженням; b) аварій, викликаних діяльніс-
тю на військових об’єктах; c) руйнування гребель, за винятком впливу 
промислових аварій, викликаних такими руйнуваннями; d) аварій на 
наземному транспорті, за винятком: i) термінової ліквідації наслідків 
таких аварій; іi) транспортних операцій на промисловому майданчику, 
на якому здійснюється небезпечна діяльність; e) випадкових викидів 
генетично модифікованих організмів; f) аварій в результаті діяльності 
в морському середовищі, включаючи розвідку або розробку морського 
дна; g) розливів в морі нафти або інших шкідливих речовин.

Приєднуючись до Конвенції, Україна у згаданому вище законі окре-
мо заявила, що «Україна приймає відповідно до пункту 2 статті 21 Кон-
венції обидва способи врегулювання спорів як обов’язкові для будь-якої 
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Сторони, що приймає на себе таке ж зобов’язання». Це означає, що при 
виникненні спору між двома або більше Сторонами щодо тлумачення 
або застосування цієї Конвенції вони намагаються врегулювати спір 
шляхом переговорів або будь-яким іншим шляхом врегулювання спору, 
прийнятним для конфліктуючих сторін. У разі недосягнення домовле-
ностей між сторонами, спори передаються на вирішення до Міжнарод-
ного Суду; або ж проводиться арбітражне слухання відповідно до про-
цедури, викладеної в додатку XIII до цієї Конвенції. Якщо сторони, які 
беруть участь у спорі, прийняли обидва способи врегулювання спорів, 
зазначені в пункті 2 цієї статті, спір може бути переданий тільки до Між-
народного Суду, якщо сторони не домовляться про інше. Водночас 
в умовах війни реалізація цієї норми є неможливою у відносинах з ро-
сійським агресором, який свідомо створює промислові аварії після ма-
сованих ракетних ударів по об’єктах цивільної, промислової та іншої 
інфраструктури. Тут мають бути застосовані інші міжнародно-правові 
механізми притягнення російської держави до юридичної відповідаль-
ності за заподіяну екологічну шкоду українській природі, економіці, 
Українському народу.

Відповідно до Конституції України, названі Конвенції є частиною 
національного законодавства і тому мають застосовуватись органами 
державної влади і місцевого самоврядування відповідно до закону Укра-
їни «Про міжнародні договори» від 29.06.2004 року [3], а також з враху-
ванням вимог законів, які регулюють екологічні відносини у сфері про-
мисловості, надзвичайних ситуацій, охорони навколишнього природно-
го середовища, захисту права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, 
як то: «Про охорону навколишнього природного середовища» від 
25.06.1991 року [4], «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 
18.01.2001 року [5], «Про регулювання містобудівної діяльності» від 
17.02.2011 року [6], Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 року 
[7], а також постанова № 1030 Кабінету Міністрів України «Деякі питан-
ня ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки від 13.09.2022 року [8].

Порівняльний аналіз змісту Конвенції з цими та іншими законами 
показує, що у національному законодавстві з питань екологічної безпеки, 
техногенної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, 
цивільного захисту, у інших законах закріплюються нормативні визна-
чення таких понять, як «аварія», «аварія на об’єкті підвищеної небез-
пеки», «транскордонний вплив аварії», «надзвичайна ситуація», «небез-
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печна подія», «небезпечний чинник», «об’єкт підвищеної небезпеки», 
«потенційно небезпечний об’єкт», «небезпечна речовина», «порогова 
маса небезпечних речовин», у рамках яких передбачається правове ре-
гулювання екологічних та поєднаних з ними інших суспільних відносин 
у сфері запобігання техногенним аваріям та подолання їх наслідків.

Водночас у чинному законодавстві України не знайшли свого норма-
тивного вираження такі поняття, як «промислова аварія», «небезпечна 
діяльність», «вплив», «транскордонний вплив», «оператор», «сторона 
походження», «зачеплена сторона», «громадськість» у контексті Конвен-
ції про транскордонний вплив промислових аварій. Крім того, екстра-
поляція положень названої Конвенції на норми чинного екологічного 
законодавства з питань екологічної, техногенної безпеки показує, що 
у національному законодавстві закріплюється юридична модель запо-
бігання техногенним аваріям лише крізь призму можливих ризиків від 
експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, тоді як норми Конвенції 
передбачають регулювання небезпечної діяльності, під якою розумієть-
ся будь-яка діяльність, під час якої одна або більше ніж одна небезпечна 
речовина присутня або може бути присутня в кількостях, рівних або 
перевищуючи граничні кількості, перераховані в додатку I до цієї Кон-
венції, і яка здатна призвести до транскордонного впливу.

З врахуванням викладеного можна зробити висновок про те, що при-
йняття розглянутого закону є позитивним кроком у розвитку законодав-
ства про екологічну безпеку, здійснення права на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля. В системному виразі Закон України «Про приєднан-
ня до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій» є час-
тиною національного екологічного законодавства і має комплексно за-
стосовуватися з іншими законами до регулювання в Україні суспільних 
відносин щодо транскордонного впливу промислових аварій, екологічної 
безпеки, техногенної безпеки, оцінки впливу на довкілля, стратегічної 
екологічної оцінки, охорони навколишнього природного середовища, 
здійснення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Водночас, 
закріплені у нормах Конвенції принципи, поняття, процедури з врегулю-
вання відносин між Україною і сусідніми державами щодо транскордон-
ного впливу промислових аварій мають бути нормативно узгоджені 
з цими та іншими законами з метою забезпечення однакового тлумачен-
ня і застосування положень Конвенції і законів на національному, між-
державному і міжнародному рівнях.
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Анотація: Здійснено аналіз особливостей правового забезпечення збе-
реження природного різноманіття та визначення екологічної шкоди на на-
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В Україні, із здобуттям незалежності, детально аналізуючи та врахо-
вуючи вітчизняний досвід за попередній період, кращу практику інших 
держав, вимоги міжнародних договорів з питань збереження природно-
го різноманіття, стороною яких стала наша держава, рекомендації між-
народних організацій, протягом досить короткого періоду було сформо-
вано сучасні системні наукові засади і на їх основі відповідне вітчизняне 
законодавство, спрямовані на забезпечення належного збереження при-
родного різноманіття в усіх формах та на усіх рівнях його проявів, право-
ві механізми вирішення відповідних завдань згідно з принципами ста-
лого розвитку, вимог щодо збалансованого поєднання екологічних, 
економічних, соціальних, гуманітарних та інших суспільних інтересів 
та цілей, неодмінного урахування природної та антропогенно модифіко-
ваної динаміки відповідних процесів та явищ, необхідності мінімізації 
негативного впливу на довкілля господарської діяльності, всебічної 
оцінки шкоди, обґрунтованого визначення завданих збитків, вирішення 
численних інших завдань згідно з довгостроковими цілями розвитку 
держави, її міжнародними зобов’язаннями. Досить повно законодавством 
врегульовано й питання відповідальності за вчинення протиправних дій 
у цій сфері.

Принципово важливо, що при цьому як вітчизняне законодавство, 
так і міжнародне право у сфері збереження природного різноманіття були 
спрямовані на регулювання відносин за звичайних умов, не в умовах 
війни. Питання, пов’язані з військовою діяльністю, недопущення її не-
гативного впливу на довкілля і, зокрема, на природне різноманіття, при 
формуванні вітчизняного законодавства завжди розглядалися в контексті 
умов та вимог з виконання вітчизняними збройними силами відповідних 
завдань при вирішенні питань національної безпеки, оборони в мирний 
час на території своєї держави, зокрема, щодо розміщення, проектуван-
ня, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації відповід-
них об’єктів. 

Саме за цих умов, хоча в цілому загальні вимоги повною мірою по-
ширювались і на цю сферу, однак, допускались певні винятки. За Законом 
України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими 
актами законодавства України обмеження негативного впливу на навко-
лишнє природне середовище хімічних, фізичних і біологічних факторів, 
інші вимоги екологічної безпеки повинні додержуватись при дислокації 
військових частин, проведенні військових навчань, маневрів, переміщен-



137

ні військ та військової техніки, повною мірою поширюються на військо-
ві та оборонні об’єкти, а також об’єкти органів Національної поліції та 
державної безпеки, крім випадків особливих ситуацій, що оголошують-
ся відповідно до законодавства України.

Аналогічний підхід в основному реалізується й відповідними кон-
венціями та іншими міжнародними договорами, що стосуються, як пи-
тань збереження природного різноманіття, так і заборони застосування 
зброї масового знищення, військового або будь-якого іншого ворожого 
використання засобів впливу на довкілля, зокрема й щодо таких дій 
у космічному просторі. Сучасне міжнародне право, міжнародні відноси-
ни з часу закінчення Другої світової війни наполегливо розвивались для 
убезпечення людства від нових воєн, досягнення визнання усіма існую-
чих державних кордонів, їх непорушності та суверенітету держав, ство-
рення загальної глобальної та регіональних систем безпеки, забезпечен-
ня додержання прав людини у разі виникнення збройних конфліктів, 
досягнення низки інших, не менш важливих цілей. Дотримання запро-
ваджених заборон та деяких інших вимог, як уявлялося, мало б забез-
печуватись насамперед, виходячи з одного з найважливіших принципів 
міжнародного права – договір має дотримуватися (pacta sunt servanda).

Безпрецедентна з багатьох точок зору агресія Російської Федерації 
проти України з анексією Криму, значних територій Донбасу у 2014 році 
і, особливо, з розгортанням повномасштабних бойових дій на усій тери-
торії України з 24 лютого 2022 року, спонукає не лише міжнародне 
співтовариство, відповідні владні органи, а й професійну юридичну 
спільноту до перегляду багатьох раніше сформованих, усталених по-
стулатів, які, як виявилися, є недієвими, розроблення та утвердження 
нових механізмів попередження виникнення та ефективної ліквідації 
наслідків воєнних конфліктів, зокрема і у частині збереження природно-
го різноманіття, забезпечення належної оцінки завданої екологічної та 
іншої шкоди, розмір якої, як свідчать загальнодоступні відомості, швид-
ко зростає, необмінного притягнення винних до відповідальності.

На досягнення цих цілей спрямовані ухвалені останнім часом чис-
ленні рішення Генеральної асамблеї ООН, її Ради безпеки, керівних 
органів Європейського Союзу, а також низка Указів Президента, законів 
та постанов Уряду України. Особливо важливу роль відіграє Постанова 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 326 (з наступни-
ми змінами), якою затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, 
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завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На 
виконання цього рішення Уряду спеціально уповноваженими централь-
ними органами виконавчої влади затверджено низку відповідних методик 
стосовно порядку визначення збитків, завданих, зокрема, землям, лісам, 
територіям та об’єктам природно-заповідного фонду України тощо.

З урахуванням результатів аналізу практики, що вже складається у цій 
сфері в Україні, з метою забезпечення її подальшого ефективного, сис-
темного удосконалення, неодмінного досягнення стратегічних цілей 
щодо притягнення до відповідальності агресора, його посадовців, від-
повідальних за ухвалення відповідних рішень, повного відшкодування 
Україні, її юридичним та фізичним особам завданих збитків, формуван-
ня належних та достатніх доказів для ухвалення міжнародними судами 
обґрунтованих рішень пропонується звернути увагу на наступне:

1. Процедури, порядок діяльності, ухвалення рішень відповідними 
міжнародними судами, утворення яких ініційовано Україною і все біль-
ше підтримується міжнародною спільнотою, до цього часу ще не визна-
чено, що посилює загрозу неприйняття відповідними міжнародними 
судами, що будуть розглядати справи у зв’язку з війною, доказів, які 
зараз збираються не лише державними правоохоронними органами, а й 
місцевими органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, 
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. 

З метою мінімізації такої загрози пропонується прискорити прове-
дення на найвищому фаховому рівні аналізу відповідних процесуальних 
документів, рішень, практики діяльності Міжнародного кримінального 
суду, практики притягнення до відповідальності за злочини, вчинені під 
час війни в Югославії, інших воєнних конфліктів і за результатами тако-
го аналізу невідкладно впорядкувати методики, що застосовуються для 
оцінки шкоди та збитків, завданих в Україні та вже й у сусідніх державах 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації, провести систематиза-
цію відповідних норм, оскільки посилення множинності нормативних 
актів та ще й ухвалення їх різними державними органами суттєво усклад-
нює правозастосовну практику.

2. Військові дії спричиняють виникнення нових негативних чинників 
впливу на довкілля, що не мають місце при здійсненні господарської 
діяльності в мирних умовах і тому не враховуються належним чином 
чинним екологічним законодавством. Насамперед йдеться про масове 
використання вибухівки, інтенсивних вогневих вражень, мінування на 
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значних територіях, що спричиняють особливо інтенсивний, руйнівний 
вплив не на окремі компоненти природи, що чинним законодавством 
розглядаються як природні ресурси, а в цілому на довкілля, з численни-
ми кумулятивними та іншими особливими ефектами на значних терито-
ріях, екологічні наслідки, критерії оцінки значної частини з яких ще не 
відомі. За цих обставин при визначенні розміру завданої екологічної 
шкоди та збитків, завданих воєнними діями, має враховуватися і те, що 
реальні довгострокові екологічні наслідки таких дій оцінити та спрогно-
зувати на даний час повною мірою неможливо. Це потребує розроблен-
ня особливих механізмів відшкодування агресором шкоди та збитків, 
включаючи й ті, що можуть бути виявлені в майбутньому.

3. Ведення військових дій, їх негативні екологічні наслідки принци-
пово відрізняються від негативного впливу на довкілля, що спричиня-
ється внаслідок звичайної господарської чи іншої діяльності в мирних 
умовах, оскільки є особливо суспільно небезпечним, пов’язане з числен-
ними іншими негативними, часто – трагічними наслідками для великої 
кількості людей, для їх життя, фізичного та психічного здоров’я, з ба-
гатьма іншими, часто віддаленими наслідками, що мають враховуватися. 
За цих обставин і суб’єкт відповідальності, виходячи з оцінки об’єктивних 
та суб’єктивних ознак його діянь, є принципово іншим. Тому важливо 
передбачити перегляд усталених підходів до оцінки збитків та шкоди, 
коли йдеться про воєнні дії, до підтвердження їх належними доказами. 
Нинішня вітчизняна практика оціночної діяльності значною мірою орі-
єнтована на мінімізацію вартості об’єктів нерухомості, завданих збитків, 
оскільки склалася під впливом як відомих інтересів суб’єктів господа-
рювання, фізичних осіб, так і певних інтересів держави, органів місце-
вого самоврядування, які заінтересовані у зменшенні таким чином бю-
джетних витрат на відшкодування. У даному випадку такі підходи є не-
прийнятними, оскільки їх реалізація матиме наслідком не лише 
зменшення матеріальної відповідальності агресора, а й загострення 
суспільних відносин внаслідок безпідставного незадоволення повною 
мірою законних інтересів потерпілих. До того ж не враховується, що 
у даному випадку суб’єкт відповідальності принципово інший.

4. У сучасному міжнародному праві все більше утверджується усві-
домлення всесвітнього значення збереження природного різноманіття, 
а отже – актуалізується необхідність посилення відповідальності держав 
у цій сфері. Належному вирішенню цього завдання мало б сприяти роз-
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роблення відповідних конвенцій, додаткових протоколів до наявних 
міжнародних договорів, насамперед щодо біосферних заповідників, 
збереження яких має бути обов’язком усіх держав, усіх учасників зброй-
них конфліктів.
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з початком жахливих та руйнівних лютневих подій, обсяги екологічної шко-
ди невпинно зростають. У даній роботі розглянуто порядок визначення 
розміру шкоди, яку завдано землі внаслідок військових дій, а також охарак-
теризовано можливі перспективи з відновлення земельних ділянок.
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Понад 70 відсотків площі нашої країни займають землі сільськогос-
подарського призначення. Зазначений вид земель складає особливу та 
виняткову цінність, оскільки Україна розвивається насамперед як дер-
жава аграрно-промислова. Але з початком воєнних дій на території 
країни вже пошкоджено та забруднено приблизно 25 тисяч квадратних 
кілометрів землі сільськогосподарського призначення. Для розуміння 
масштабів, Харківська площа Свободи – найбільша в Україні та шоста 
в Європі за розмірами – має площу 0,119 квадратних кілометрів; таким 
чином, шкода від обстрілів простягнулася на понад 210 тисяч Харків-
ських площ Свободи. 

Тож розуміючи обсяги завданої екологічної шкоди, потрібно охарак-
теризувати її природу. Наприклад, О. О. Веклич розкриваючи поняття 
екологічної шкоди, визначає її як деяке погіршення стану навколишньо-
го середовища, що відбулося внаслідок порушення правових екологічних 
вимог [1].

Окрім цього, М. І. Хилько розрізняє шкоду навколишньому середови-
щу, яка має первинне і вторинне походження [3, c. 12]. Шкода первинно-
го походження передбачає не тількі кількісні, а і якісні втрати в устрої 
навколишньому середовищі, які проявляються у забрудненнях наступних 
типів: фізико-хімічна зміна у складі повітря, води, земель, яка породжує 
цілу хвилю загроз для здоров’я населення, флори та фауни; у псуванні, 
пошкодженні природних об’єктів та екосистем. Шкода навколишньому 
середовищу, яка має вторинне походження, поділяється на екологічну, 
тобто шкоду природним об’єктам, й екогенну, тобто шкоду об’єктам 
матеріального світу.

На сьогоднішній день існує дисциплінарна, адміністративна, цивіль-
на і кримінальна відповідальність за порушення закріплених екологічним 
законодавством норм поведінки щодо довкілля. Лютневі події внесли 
корективи до законодавства України, зокрема Міністерством захисту 
довкілля та природних ресурсів України затверджено Методику визна-
чення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних 
ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного 
стану [4]. Насамперед, цей порядок визначає засмічення земель як на-
явність чужорідних предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин 
без відповідних дозволів на певній земельній ділянці. Порядок оцінки 
та визначення шкоди, яку завдано внаслідок забруднення ґрунтів та за-
смічення земель передбачає такі складові: по-перше, необхідно встано-
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вити факт забруднення ґрунтів та засмічення земель, такі факти встанов-
люються особами, які уповноважені здійснювати нагляд або контроль за 
додержанням норм законодавства про охорону довкілля; по-друге, ви-
значаються обсяги забруднення (площа та глибина просочування забруд-
нюючої речовини) ґрунтів; по-третє, визначаються розміри шкоди від 
забруднень та засмічень.

За приблизними розрахунками доктора Кайя Вінкельманна [2] за-
гальні витрати на очищення земель сільськогосподарського призначення 
від боєприпасів можуть становити 2 млрд євро. Значними є не тільки 
витрати на очищення земель, а і обсяги роботи, яку виконує Держава 
служба з надзвичайних ситуацій, адже серед іншого, українська земля 
уражається забороненими міжнародною спільнотою касетними боєпри-
пасами, які тривалий час становлять небезпеку, навіть після припинення 
бойових дій. Лише після комплексного процесу розмінування земель, 
з’явиться можливість проводити рекультиваційні, меліоративні, консер-
ваційні та інші відновлювальні заходи. 

Наразі Україні надається багатомільйонна за вартістю міжнародна 
підтримка, але існує потреба не тільки у її збільшенні, а і у залученні 
інших видів допомоги, зокрема створенні міжнародних земельних та 
аграрних фондів. Вважаю, що за підтримки міжнародних експертів у га-
лузі екології та охорони довкілля, процес відновлення земель значно 
полегшиться та прискорить результат. 
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Указом Президента України від 07.08.2019 створена Комісія з питань 
правової реформи, у межах якої функціонує робоча група з питань роз-
витку кримінального права. За час свого існування робоча група підго-
тувала засадничо і концептуально новий проєкт майбутнього КК Украї-
ни, який останнім часом є предметом ретельної уваги і жвавих дискусій 
учених-криміналістів. Водночас, позаяк ми прожовуємо послідовно 
дотримуватися принципу монізму кримінального закону, проєкт нового 
КК містить приписи, пов’язані з нормами багатьох регуляторних галузей 
права, а відтак – стає й предметом наукового інтересу фахівців з цих 
галузей. Зокрема, ті його положення, які стосуються відповідальності за 
кримінальні правопорушення проти довкілля, вже були і ще неоднора-
зово будуть предметом вивчення і критики спеціалістів з екологічного 
права. Існує потреба постійної наукової комунікації представників різних 
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галузевих наук, а саме – фахівців з відповідної регуляторної галузі пра-
ва і фахівців-криміналістів – для опрацювання окремих блоків приписів 
у проєкті нового КК.

Характеризуючи його приписи, що спрямовані на кримінально-пра-
вову охорону довкілля, хочу звернути увагу на наступні п’ять положень.

1. На відміну від чинного КК України, Особлива частина якого міс-
тить єдиний розділ VIII «Кримінальні правопорушення проти довкілля», 
у проєкті нового КК всі ці правопорушення розподілені на два самостій-
ні розділи, які, до того ж, розміщені в різних книгах Особливої частини. 
Члени робочої групи виходять з того, що кримінальні правопорушення 
проти довкілля різняться між собою залежно від характеру заподіюваної 
ними шкоди. Одні з них – ті, які посягають на належний якісний стан 
(чистоту) довкілля, – в якості свого похідного об’єкта в підсумку мають 
публічне здоров’я, оскільки в умовах забрудненого довкілля створюєть-
ся загроза здоров’ю і життю невизначеної кількості людей. Інші ж – ті, 
які посягають на порядок використання окремих природних ресурсів, – 
не погіршують якісних характеристик об’єктів довкілля, а лише проти-
правно зменшують кількість таких об’єктів через їх неправомірне зни-
щення чи неправомірне заволодіння ними. Відповідно діяння першої 
групи охоплені розділом 5.3. «Кримінальні правопорушення проти без-
пеки довкілля» і віднесені до книги п’ятої «Кримінальні правопорушен-
ня проти публічного здоров’я», Діяння другої групи – це розділ 6.5. 
«Кримінальні правопорушення проти порядку використання природних 
ресурсів», що віднесений до книги шостої «Кримінальні правопорушен-
ня проти економіки».

2. Перелік кримінальних правопорушень у межах обох цих розділів 
визначався членами робочої групи на підставі розроблених у науці кри-
мінального права критеріїв та правил криміналізації і при цьому врахо-
вувалися також наступні фактори. По-перше, це положення Конституції 
України та регуляторного законодавства у сфері охорони довкілля і ви-
користання природних ресурсів. Одним із засадничих положень проєкту 
є розуміння протиправності кримінального правопорушення як пору-
шення ним норми публічного чи приватного права регуляторної галузі 
(ст. 2.1.2). Тому будь-яке діяння, що посягає на безпеку довкілля чи по-
рядок використання природних ресурсів, відначально має бути визнане 
протиправним в екологічному законодавстві і лише після того – може 
бути криміналізованим у кримінальному. По-друге, це положення між-
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народно-правових актів, що зобов’язують Україну встановити криміналь-
ну відповідальність за посягання на довкілля. Передусім йдеться про 
Конвенцію Ради Європи про захист довкілля засобами кримінального 
права (04.11.1998), а також acquis communautaire Європейського Союзу. 
Серед останніх – це, принаймні, Регламент Ради (ЄС) № 338/97 від 
09.12.1996 про захист видів дикої фауни та флори шляхом регулювання 
торгівлі ними; Директива 2005/35/EU від 07.09.2005 про забруднення 
з суден і про запровадження штрафів за порушення; Директива 2008/99/
EU від 19.11.2008 про захист навколишнього середовища за допомогою 
кримінального права; Директива 2009/123/EU від 21.10.2009 про вне-
сення змін до Директиви 2005/35/EU про забруднення з суден та про 
запровадження штрафів за порушення. По-третє, це положення чинного 
КК України та матеріали практики його застосування. Ми виходимо 
з того, що за будь-якого реформування законодавства має бути дотрима-
ним принцип наступності правового регулювання. Тому ті положення 
чинного КК, які були апробовані і витримали перевірку практичним 
застосуванням, безумовно мають бути збережені і в майбутньому зако-
нодавстві. Звісно, йдеться не про механічне перенесення статей з одного 
кодексу до іншого, а про розвиток змісту приписів нинішнього кодексу 
у майбутньому з урахуванням тих засад, на яких будується останній. 
По-четверте, це досвід зарубіжних країн, особливо тих, які вже проце-
дури імплементації до свого національного законодавства acquis 
communautaire Європейського Союзу. І в цьому разі так само ми говори-
мо не про формальне копіювання, а про змістовне відтворення кращих 
зарубіжних практик. По-п’яте, це результати наукових досліджень фа-
хівців як з екологічного, так і з кримінального права, що стосуються 
окремих видів протиправних діянь проти охорони безпеки довкілля чи 
порядку використання природних ресурсів.

3. До кримінальних правопорушень проти безпеки довкілля (розділ 
5.3) віднесено шість різних діянь, а саме: 1) порушення правил убезпе-
чення довкілля; 2) забруднення довкілля; 3) незаконне поводження з ре-
човинами, небезпечними для довкілля; 4) незаконне поводження з від-
ходами або вторинною сировиною; 5) невжиття заходів щодо очищення 
довкілля; 6) незаконні діяння з інформацією про стан довкілля. У всіх 
випадках ми не проводимо диференціації за видами об’єктів довкілля 
(земля, вода, атмосферне повітря тощо), що, з одного боку, свідчить про 
однаковість кримінально-правової охорони всіх цих об’єктів та усуває 
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з КК непотрібне нагромадження статей, а з іншого – допускає можливість 
сумарного обчислення шкоди, заподіяної різним об’єктам. Залежно ж від 
факту заподіяння такої шкоди, її розміру, а також – форми вини, з якою 
вона заподіяна, кожне з шести згаданих діянь може бути: 1) кримінальним 
проступком – якщо вчинене умисно і ним не заподіяна істотна шкода; 
2) злочином 1 ступеня – якщо вчинене умисно і ним створено реальну 
небезпеку спричинення смерті людини, тяжкої шкоди здоров’ю, тяжкої 
майнової шкоди або тяжкої шкоди довкіллю; 3) злочином 3 ступеня – 
якщо через необережність заподіяло тяжку шкоду довкіллю; 4) злочином 
5 ступеня – якщо вчинене умисно і заподіяло тяжку шкоду довкіллю.

4. До кримінальних правопорушень проти порядку використання 
природних ресурсів (розділ 6.5) віднесені: 1) заволодіння природним 
ресурсом; 2) знищення або пошкодження рослинного чи тваринного 
природного ресурсу; 3) виснаження природного ресурсу. Так само усу-
вається непотрібна диференціація між видами природних ресурсів, що, 
з іншого боку, знову ж таки допускає можливість сумарного обчислення 
шкоди, заподіяної різним видам природних ресурсів. Залежно ж від роз-
міру заподіяної майнової шкоди, кожне з названих діянь може бути: 
1) кримінальним проступком – якщо заподіло неістотну шкоду; 2) зло-
чином 1 ступеня – якщо заподіло істотну шкоду; 3) злочином 3 ступеня – 
якщо заподіяло значну шкоду; 4) злочином 5 ступеня – якщо заподіяло 
тяжку шкоду. Додатково в цьому ж розділі передбачені як кримінальні 
проступки з формальним складом порушення правил полювання чи 
риболовлі та незаконні дії на континентальному шельфі. У разі заподі-
яння цими діяннями майнової шкоди природним ресурсам, воно підля-
гатиме самостійній кваліфікації і матиме місце сукупність кримінальних 
правопорушень.

5. Караність кримінальних правопорушень проти довкілля за про-
єктом нового КК підкоряється загальним правилам концептуальної ідеї 
типових санкцій норм кримінального права. Суть її полягає у тому, що 
для кримінальних правопорушень одного й того ж самого ступеня тяжко-
сті встановлюються не тільки однакові види і розміри покарань (що, 
окрім іншого, дозволило й винести санкції до Загальної частини), а й 
однакові підстави та правила застосування інших кримінально-правових 
засобів. Зокрема: 1) якщо ступінь тяжкості конкретного злочину не буде 
вищим за п’ятий, – суд матиме можливість звільнити особу від відбуван-
ня ув’язнення і застосувати до неї пробацію (ст. 3.4.4, 3.5.2); 2) за кожен 
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кримінальний проступок чи злочин, що розглядається, суд матиме повно-
важення застосувати обмежувальні засоби (ст. 3.6.5); 3) у всіх випадках 
заподіяння шкоди до засудженого за ці діяння має бути застосована її 
реституція або компенсація (ст. 3.7.1); 4) незаконно здобуті речі – під-
лягатимуть вилученню (ст. 3.8.3); 5) судимість особи буде погашена лише 
після виконання всіх перерахованих кримінально-правових засобів 
(ст. 3.9.2).

Таким чином, питання кримінальної відповідальності за криміналь-
ні правопорушення проти довкілля у проєкті нового КК України вирішу-
ються на основі закладених членами робочої групи засадничих положень 
побудови майбутнього кримінального законодавства. Це, безумовно, 
тягне за собою дещо незвичну форму представлення законодавчого ма-
теріалу, яка ще не є усталеною у нашій правовій системі. Проте, за новою 
формою законодавчого закріплення міститься, в цілому, послідовний 
і передбачуваний зміст перспективних норм кримінального права, які, 
як видається, будуть менш вразливими для тих системних недоліків, що 
притаманні положенням чинного КК.
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Анотація: Актуалізуються питання впровадження концепції екосистем-
них послуг у контексті забезпечення екологічної безпеки в умовах воєнного 
стану. Обґрунтовується, що таке впровадження є вкрай необхідним для ре-
альної оцінки збитків, які Російська Федерація завдає довкіллю України 
внаслідок повномасштабної військової агресії.
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Abstract: The issues of introducing the concept of ecosystem services in the 
context of ensuring environmental security under martial law are being updated. 
It is substantiated that such an implementation is essential for a real assessment 
of the damage that the Russian Federation causes to the environment of Ukraine 
as a result of full-scale military aggression.

Keywords: ecosystem; ecosystem approach; ecosystem services; 
environmental safety; martial law.

Екосистемні послуги – це всі корисні ресурси та вигоди, які людина 
може отримати від природи. Від екосистемних послуг залежить задо-
волення фундаментальних потреб людини в середовищі існування та 
продуктах харчування, а отже від них прямо залежить рівень нашого 
життя [1].

Усі екосистемні послуги поділяються на декілька груп: послуги по-
стачання (продовольство, сировина, прісна вода, ґрунти та інші матері-
альні блага), послуги регулювання (різноманіття процесів у екосистемах, 
які формують середовище існування біологічних видів, зокрема людини), 
культурні та соціальні послуги (нематеріальні блага, які ми отримуємо 
від природи: можливість відпочинку, духовного збагачення, натхнення 
для творчості, отримання наукових знань), послуги підтримання екосис-
тем (глобальні процеси формування атмосфери, кліматичних зон, коло-
обіг речовин у природі) [1].

Послуги екосистем є безкоштовними, оскільки люди не оплачують 
їх використання або споживання. Однак частину екосистемних послуг 
можна монетизувати, тобто оцінити у грошовому еквіваленті. За підра-
хунками фахівців, вартість екосистемних послуг у світі оцінюється від 
125 до 140 трлн дол США у рік, що більш ніж у півтора рази перевищує 
розмір світового ВВП [2]. Загальна ж вартість екосистемних послуг 
в Україні щорічно оцінюється в 77,8 млрд грн [3].

Концепція екосистемних послуг поки не знайшла свого відображен-
ня в національному екологічному законодавстві, хоча важливість її 
впровадження послідовно підкреслюється у стратегічних документах. 
Так, ще в Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року, затверджених Законом від 21.12.2010 р., 
серед завдань у сфері припинення втрат біологічного та ландшафтного 
різноманіття і формування екологічної мережі передбачалось проведен-
ня інформаційно-просвітницької кампанії щодо цінності екосистемних 
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послуг на прикладі екосистем України та формування і подальше засто-
сування їх вартісної оцінки. Так само й у Законі України «Про Основні 
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2030 року», прийнятого 28.02.2019 р. на зміну вищевказаного Закону, 
зазначається, що розвиток екосистемних послуг дасть змогу створити 
можливості для сталого розвитку суспільства та екосистеми [4].

Необхідність впровадження концепції екосистемних послуг обґрун-
товується й на рівні поресурсових стратегій. Приміром, у схваленій 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1777-р 
Державній стратегії управління лісами України до 2035 року [5] наголо-
шено на розвитку та збільшенні частки екосистемних послуг лісового 
господарства, тоді як запровадження їх монетизації визнано умовою 
ефективного управління лісами.

Слід зазначити, що в Україні вже розробляються науково-методичні 
засади оцінки екосистемних послуг. Зокрема, у 2019 р. науковцями На-
ціонального лісотехнічного університету України було виконано науково-
дослідну роботу й оприлюднено звіт з аналізу методологічної бази та 
міжнародного досвіду оцінювання послуг екосистем у контексті вико-
нання міжнародних природоохоронних договорів, де були зроблені від-
повідні рекомендації [6].

Крім того, питання оцінки екосистемних послуг обговорюються на 
різних науково-практичних заходах. Наприклад, 23.11.2021 р. зусиллями 
Лісової опікунської ради було проведено круглий стіл на тему «Монети-
зація послуг екосистем в Україні: утопія чи недооцінені можливості 
досягнення цілей сталого розвитку», де провідні науковці та експерти, 
представники органів державної влади, місцевого самоврядування та 
бізнесу обговорили питання монетизації послуг екосистем, їх імплемен-
тації в систему інструментів державної екологічної та лісової політики, 
а також перспектив розвитку приватного ринку послуг екосистем у кон-
тексті досягнення цілей сталого розвитку [3]. За словами присутнього на 
цьому заході директора Департаменту природно-заповідного фонду та 
земельних ресурсів Міндовкілля Едуарда Арустамяна, монетизація по-
трібна, щоб оцінити масштаби втрат, які ми зазнаємо, знищуючи екосис-
теми. Вкладання коштів у збереження та відновлення екосистем не лише 
економічно вигідне, але й життєво необхідне [7].

Не менш важливим заходом у цій сфері був круглий стіл на тему 
«Шляхи розвитку державної політики щодо збереження та оцінки еко-
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системних послуг в Україні», організований Міндовкілля 11.02.2022 р., 
у рамках якого було презентовано проєкт концепції державної політики 
у цій сфері та обговорено низку питань щодо монетизації екосистемних 
послуг, їх інвентаризації на регіональному і локальному рівнях, шляхів 
вирішення питань щодо їх врахування у програмах і планах, проектах 
господарської діяльності та розвитку нормативно-правової, інституційної 
і технічної бази. Під час круглого столу заступник Міністра Роман Шах-
матенко зазначив, що вже зараз необхідно розпочати роботу з розробки 
нормативно-правових документів, зібравши до 1 березня пропозиції від 
усіх зацікавлених сторін та врахувавши їх у процесі формування концеп-
ції державної політики та проєкту закону [8].

Отже, як бачимо, на початок лютого цього року було розроблено 
проєкт концепції державної політики щодо збереження та оцінки екосис-
темних послуг та визначені перспективні напрями її впровадження. Але 
цим планам не вдалося втілитись у життя так швидко, як передбачалося, 
адже буквально через декілька тижнів, 24 лютого, почалася повномасш-
табна збройна агресія Російської Федерації проти України.

Окрім людських жертв, зруйнованої інфраструктури та знищених 
населених пунктів, значну шкоду військові дії спричиняють навколиш-
ньому природному середовищу. Унаслідок постійних ракетних обстрілів 
та вибухів забруднюється атмосферне повітря, поверхневі та підземні 
води, ґрунти, руйнуються лісові, водно-болотні та степові екосистеми, 
об’єкти і території природно-заповідного фонду, що загрожує екологічній 
безпеці держави в цілому. Згідно з інформацією Міновкілля, від початку 
військової агресії зафіксовано 2200 випадків заподіяння шкоді природі, 
тоді як орієнтовна сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила 
1,373 трлн грн, або понад 37,4 млрд євро [9].

Зауважимо, що розрахунок шкоди та збитків, завданих довкіллю вна-
слідок збройної агресії та бойових дій, здійснюється за новими спеці-
альними методиками (а це, нагадаємо, методики щодо визначення роз-
міру шкоди, завданої землі та ґрунтам, атмосферному повітрю, водам, 
надрам, лісовому фонду, навколишньому природному середовищу в меж-
ах територіального моря, виключної (морської) економічної зони та 
внутрішніх вод, а також територіям та об’єктам природно-заповідного 
фону – шість із них уже затверджені, а остання зареєстрована в Мінюс-
ті). Як стверджує заступниця Міністра Олена Крамаренко, вказані мето-
дики враховують екосистемний підхід, тобто дозволяють врахувати 
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втрати не лише екосистем, а й екосистемних послуг [10], хоча, цілком 
очевидно, що вони об’єктивно не можуть охопити всього спектру таких 
послуг із тієї причини, що наразі немає реальних механізмів їх оцінки. 
А тому, щоб мати можливість «приєднати оцінку недоотриманих всіма 
нами екосистемних послуг до загального обсягу репарацій, які росії до-
ведеться у майбутньому сплатити українцям» [11], першочерговим за-
вданням держави має стати розроблення нормативно-правового підґрун-
тя в окресленій сфері, і, що приємно відзначити, певні зрушення в цьому 
питанні вже мають місце.

Так, у рамках Міжнародної конференції з питань відновлення Укра-
їни, яка проходила 4–5 липня 2022 р. в Лугано (Швейцарія), Міністр 
захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець пре-
зентував довкіллєву складову Плану відновлення України. Це відповід-
ний розділ «Екологічна безпека», який включає п’ять напрямків: 1. 
Кліматична політика: запобігання та адаптація до змін клімату; 2. Еко-
логічна безпека та ефективне управління відходами; 3. Збалансоване 
використання природних ресурсів в умовах підвищеного попиту і об-
межених пропозицій; 4. Збереження природних екосистем і біологічного 
різноманіття, відновлення та розвиток природоохоронних територій та 
об’єктів; 5. Ефективне державне управляння у сфері охорони довкілля 
та природокористування. До кожного напрямку наведено стан реалізації 
програмних документів, цілі, завдання, етапи, проєкти та необхідне 
нормативно-правове забезпечення [12].

Згідно з указаним розділом, а конкретно – останнім напрямком, на 
Міндовкілля покладається обов’язок до 31.12.2023 р. розробити проєкт 
Закону України «Про екосистемні послуги», який описує зміст і значен-
ня екосистемних послуг, правові та інституційні механізми інвентариза-
ції та оцінки екосистемних послуг, обрахунку їх економічної вартості, 
вимог до врахування при прийнятті рішень, а також до використання 
фізичними та юридичними особами екосистемних послуг чи впливу на 
них. Встановлена гранична дата набрання чинності цього Закону – 
31.12.2025 р., а також зобов’язання протягом шести місяців з дати його 
прийняття розробити проєкти підзаконних актів, які визначатимуть пере-
лік екосистемних послуг, методики їх інвентаризації та оцінювання, інші 
механізми реалізації положень Закону [12].

Таким чином, з огляду на викладене, можна переконатись, що впро-
вадження концепції екосистемних послуг набуває особливої актуальнос-
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ті в сучасних умовах та є вкрай необхідним для реальної оцінки збитків, 
які Російська Федерація завдає довкіллю України внаслідок збройної 
агресії. Сподіваємось, що методики обрахунку всіх екосистемних послуг 
будуть розроблені, а заплановані нормативно-правові акти в цій сфері 
будуть прийняті в найкоротші строки.
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ПРО ПРАКТИКУ ВЕРХОВНОГО СУДУ  
ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЕКОЛОГІЧНИХ СПРАВ

У практиці Верховного Суду окреме місце займають екологічні спо-
ри, тобто спори у справах щодо дотримання законодавства про навко-
лишнє природне середовище (далі – екологічні справи). Зупинимося на 
окремих підходах щодо вирішення екологічних спорів, що склалися 
у вітчизняній судовій практиці.

1. Судом касаційної інстанції розглядаються різноманітні справи 
у спорах щодо порушення законодавства в галузі довкілля, зокрема, спо-
ри: (а) в сфері охорони атмосферного повітря; (б) щодо використання та 
охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, відтворення 
водних ресурсів; (в) щодо володіння, користування та розпорядження 
лісами; (г) у відносинах, пов’язаних з утворенням, утилізацією, знешко-
дженням та захороненням відходів; (д) в галузі охорони і використання 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, відтворення його 
природних комплексів.
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При цьому доволі поширеними є справи за позовами про відшкоду-
вання матеріальної та (або) моральної шкоди, спричиненої порушенням 
екологічного законодавства, а також про визнання незаконними рішень 
органів державної влади у сфері довкілля.

2. Залежно від сутності спірних правовідносин та їх суб’єктного 
складу, відповідні позови можуть пред’являтися до суду загальної (ци-
вільної) юрисдикції або ж до адміністративного чи господарського суду.

Водночас інколи виникають проблемні питання розмежування юрис-
дикції національних судів при вирішенні екологічних спорів, приміром 
коли йдеться про відшкодування шкоди, спричиненої незаконними рі-
шеннями органів державної влади.

Так, за загальним правилом справа про відшкодування шкоди має 
розглядатися: (а) загальним (цивільним) судом, – якщо позивачем ви-
ступає фізична особа (яка не має статусу підприємця) або ж некомерцій-
на юридична особа або ж (б) господарським судом, – якщо позивається 
суб’єкт господарювання (юридична особа, приватний підприємець). 
Водночас вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень, роз-
глядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному про-
вадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір (ст. 21 Кодексу 
адміністративного судочинства України).

Інколи національні суди стикаються зі складнощами при визначенні 
належного позивача в екологічних справах, зокрема, у випадку 
пред’явлення позову щодо захисту екологічних прав та інтересів суспіль-
ства в цілому чи окремих його членів. З цього приводу Верховний Суд 
висловив правову позицію, що громадські природоохоронні організації 
на підставі положень Конвенції Європейської економічної комісії ООН 
про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
(Орхуська конвенція) можуть звертатися до суду з відповідними позо-
вами. При цьому в таких спорах такі громадські організації фактично 
реалізують повноваження органу державної влади (як суб’єкта владних 
повноважень), який свої функції належним чином не здійснює (постано-
ва Великої Палати Верховного Суду від 11 грудня 2018 року у справі 
№ 910/8122/17).

3. Під час розгляду екологічних справ суд захищає права та інтереси 
фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, ви-
значений законом або договором.



155

Найчастіше при вирішенні екологічних спорів суди України засто-
совують такий спосіб захисту, як відшкодування збитків, спричинених 
позивачу внаслідок: а) викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря зі стаціонарних джерел без спеціального дозволу, б) наднорма-
тивних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в) забруд-
нення ґрунтів, г) скидання надлишків зворотних вод без дозволу на 
спеціальне водокористування, д) скидання стічних вод із перевищенням 
допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Нерідко зустрічаються й позови про: (1) визнання дій органів дер-
жавної влади протиправними, (2) анулювання дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, (3) ви-
знання протиправними та скасування рішень органів державної подат-
кової служби щодо нарахування екологічного податку за викиди 
в атмосферне повітря забруднюючих речовин.

4. Верховним Судом напрацьовано певні підходи щодо розгляду 
екологічних справ, серед яких можна виділити такі.

Так, під час вирішення спорів про стягнення шкоди, спричиненої 
довкіллю, суди мають виходити з презумпції вини відповідача в завдан-
ні такої шкоди (тобто саме відповідач має доводити відсутність своєї 
вини). При цьому обов’язковим у таких справах є доведення в діях від-
повідача усіх підстав для покладення на нього відповідальності за запо-
діяну шкоду, зокрема: а) протиправної поведінки (наприклад, наднорма-
тивні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за відсутнос-
ті дозвільних документів); б) вини відповідача (здійснення господарської 
діяльності, що призводить до наднормативних викидів за відсутності 
відповідного дозволу); в) розміру шкоди (обраховується відповідно до 
спеціальної Методики); г) причинного зв’язку (заподіяння шкоди саме 
протиправною поведінкою відповідача).

При розгляду інших категорій екологічних справ вітчизняні суди за-
стосовують такі підходи:

– особі, до якої застосовуються заходи державного нагляду (контр-
олю) у сфері господарської діяльності, зокрема, шляхом зупинення дії 
спеціального дозволу на користування надрами, має бути забезпечено 
право завчасно знати про застосування відповідних заходів та дату їх 
упровадження;

– сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами не звільняє відповідача 
від обов’язку відшкодовувати заподіяні збитки;
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– суб’єкт господарювання повинен заздалегідь подбати про продо-
вження строку дії спеціального дозволу на природокористування;

– самовільне використання водних ресурсів є самостійною підста-
вою відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 
законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів;

– незавершення технічної процедури встановлення меж Національ-
ного природного парку як об’єкта природно-заповідного фонду не змінює 
цільового призначення його земельної ділянки як земель природно-за-
повідного фонду, на яких забороняється проведення господарської ді-
яльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити 
екологічну рівновагу, забороняється зміна меж земельних ділянок, їх 
використання для будь-якого будівництва.

Викладене дозволяє підсумувати, що напрацьовані Верховним Судом 
підходи у розгляді екологічних справ є цінними орієнтирами для вітчиз-
няних судів при вирішенні спорів щодо навколишнього природного се-
редовища.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗУМІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Анотація: У доповіді проаналізовано окремі тенденції нормотворчості 
у сфері регулювання екологічних та природоресурсних відносин за період 
воєнного часу, їх вплив на розуміння екологічної безпеки.

Ключові слова: екологічна безпека, воєнний стан, екологічне законо-
давство, природоресурсне законодавство.

У надскладних умовах воєнного часу традиційні екологічні пробле-
ми України суттєво поглибилися. Зокрема, загострюються питання на-
лежного та безпечного водопостачання, раціонального землекористуван-
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ня, вирубування лісів та полезахисних насаджень тощо. Поряд із цими 
давно відомими проблемами постають нові виклики, породжені воєнни-
ми умовами, а саме: забруднення та засмічення територій і природних 
ресурсів об’єктами військового походження; знищення природних 
об’єктів, їх руйнація або пошкодження; проблеми реалізації громадяна-
ми та юридичними особами належних їм прав загального та спеціально-
го природокористування через воєнні обмеження тощо. За порівняно 
короткий строк екологічна ситуація в державі стрімко та суттєво погір-
шилася, а наслідки такого значного регресу матимуть стратегічне від-
луння. 

При цьому об’єктивні обставини, які динамічно змінюються та мо-
дифікують реальність, в якій існує сучасне українське суспільство, зу-
мовлюють також трансформацію розуміння екологічної безпеки. Цікаво 
простежити окремі тенденції у рамках цього глобального явища на при-
кладі новітньої правотворчості. Так, проведений аналіз нормотворчої 
активності за період воєнного часу дозволяє виділити кілька важливих 
тенденцій, які впливають на розуміння екологічної безпеки в Україні.

По-перше, порівняно незначна увага, приділена екологічній про-
блематиці. Справді, за вказаний період законодавцем було опрацьовано 
малу кількість проєктів, безпосередньо спрямованих на удосконалення 
відносин у сфері збереження та охорони довкілля в умовах воєнного 
часу. У рамках нашого дослідження особливу увагу привертає спеціа-
лізований законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інфор-
мації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного 
забезпечення управління у сфері довкілля» № 7327 від 28.04.2022 року. 
При цьому слід одразу відзначити, що цей проєкт не спрямований на 
ефективне подолання наслідків сучасних екологічних проблем, спри-
чинених воєнними діями. Його загальна мета та зміст мають «фоно-
вий», а не «кризовий» характер.

По-друге, тенденція до активної цифровізації управлінських про-
цесів у сфері охорони довкілля. Це проявляється, зокрема, у пропозиці-
ях щодо насичення екологічного та природоресурсного законодавства 
нормами про інформаційне забезпечення прийняття управлінських рі-
шень у сфері використання та охорони різних природних ресурсів на 
основі застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема авто-
матизованих інформаційних систем.
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По-третє, зміщення акцентів на посилення значення моніторингу 
стану довкілля. Моніторинг як важлива функція держави у сфері досяг-
нення та гарантування екологічної безпеки вже протягом довгого часу 
мала свою нормативно-правову основу в чинному законодавстві України. 
Однак слід визнати, що вагомий потенціал цього організаційно-право-
вого явища у вітчизняній правовій системі розкрито лише частково. Саме 
зміна значення та ролі моніторингу стану довкілля здатне стати методо-
логічною засадою зміни всієї системи управління та контролю у сфері 
охорони довкілля. Так, наприклад, ця ідея фігурувала у Концепції рефор-
мування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища, затвердженій розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 616-р, та Плані 
заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного серед-
овища, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 травня 2018 року № 353-р, в яких передбачався перехід від системи 
тотального планового нагляду (контролю) до системи моніторингу та 
попередження порушень природоохоронного законодавства і здійснення 
контролю на основі ризик-орієнтовних показників.

Основними концептуальними засадами реформування системи дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природно-
го середовища, враховуючи європейський досвід, були такі: а) скасуван-
ня планових перевірок малих та середніх підприємств, діяльність яких 
не становить підвищеної екологічної небезпеки, з урахуванням резуль-
татів моніторингу стану навколишнього природного середовища у від-
повідному регіоні; б) забезпечення річного планування здійснення за-
ходів з нагляду (контролю) на основі даних, які подаються суб’єктами 
господарювання, що провадять екологічно небезпечну діяльність, а також 
з урахуванням результатів державного моніторингу стану навколишньо-
го природного середовища.

Аналізований законопроєкт 2022 року, хоча активно насичує низку 
важливих екологічних та природоресурсних законів нормами про моні-
торинг, все ж таки не впроваджує відповідні ідеї послідовно та фунда-
ментально. Це може спричинити розвиток прогресивного, але значною 
мірою декларативного правового інституту моніторингу стану довкілля. 

Виявлені тенденції розвитку нормотворчості у сфері регулювання 
екологічних та природоресурсних відносин додатково розкриваються на 
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тлі порушення питань про ефективність діяльності органів виконавчої 
влади. Так, серйозні наслідки може мати прийняття Постанови Верховної 
Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 
України з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльнос-
ті Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства 
водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх 
територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать 
до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до 
державного та місцевих бюджетів» від 18 жовтня 2022 року. 

Усі виявлені процеси у своїй сукупності вказують на перспективу 
чергової інституційно-функціональної трансформації державної системи 
гарантування екологічної безпеки в Україні. При цьому не простежуєть-
ся чіткого та однозначно визначеного вектору урахування проблематики 
удосконалення стану довкілля в умовах воєнного часу та післявоєнного 
відновлення. Окрім іншого, це суттєво актуалізує спеціалізовані наукові 
дослідження у даному напрямі.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ  
ПРО ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ, ЩО МАЮТЬ 

МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ, ГОЛОВНИМ ЧИНОМ  
ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ВОДОПЛАВНИХ 

ПТАХІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Анотація: Роботу присвячено аналізу еколого-правових проблем збере-
ження водно-болотних угідь міжнародного значення, викликаних повно-
масштабною збройною агресією РФ проти України. Акцентовано на актуа-
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лізації міжнародного співробітництва Договірних Сторін Конвенції та на-
голошено на необхідності розроблення плану заходів щодо збереження 
існуючих об’єктів Рамсарської Конвенції, а також планів їх післявоєнного 
відновлення.

Ключові слова: водно-болотні угіддя; збереження біорізноманіття; 
Рамсарська Конвенція; державна екологічна політика; екологічна шкода.

Abstract: The scientific work is devoted to the analysis of ecological and 
legal problems of preservation of wetlands of international importance caused by 
the war in Ukraine. Emphasis was placed on updating the international cooperation 
of the Contracting Parties of the Convention and the necessity to develop a plan 
of measures for the preservation of existing Ramsar Convention sites, as well as 
plans for their post-war restoration.

Keywords: wetlands; preservation of biodiversity; Ramsar Convention; state 
environmental policy; environmental damage.

Нова реальність, яка огорнула сьогодні соціум, вплинула на держав-
ні процеси та екологічну складову реалізації державної політики, ви-
мушує переоцінити багаторічні здобутки у природоохоронній сфері та 
окреслити нові підходи до збереження біорізноманіття з урахуванням 
сучасних умов.

За офіційними даними, з лютого 2022 р. 20 % територій природно-
заповідного фонду уражені військовими діями, пошкоджені 3 млн. га 
лісів. Загалом 8 природних заповідників та 10 національних природних 
парків були окуповані з початку повномасштабного вторгнення РФ на 
територію України. Постраждали 2,9 млн га територій Смарагдової ме-
режі, як невід’ємної частини природоохоронних територій, що перебу-
вають під охороною європейського законодавства. Не оминули негатив-
ного впливу бойових дій і водно-болотні угіддя міжнародного значення, 
які є об’єктами збереження відповідно до Рамсарської Конвенції – під 
загрозою зникнення перебувають 16 із 50 таких об’єктів площею більше 
600 тис. га [4].

У рамках 14-го засідання Конференції Договірних Сторін Рамсарської 
Конвенції, яке відбулося 5–13 листопада 2022 р., учасниками засідання, 
серед іншого, обговорено питання стосовно руйнівних наслідків війни 
для стратегії збереження водно-болотних угідь, цінних для комплексної 
охорони біорізноманіття та забезпечення умов існування людини. За на-
слідками проведення засідання було розроблено проект резолюції щодо 
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реагування на надзвичайну екологічну ситуацію в Україні, пов’язану 
з пошкодженням її водно-болотних угідь міжнародного значення вна-
слідок агресії РФ. Сторони визнали, що війна унеможливлює реалізацію 
заходів щодо збереження, управління та розумного використання, як 
зазначено у статтях 3, 4, 5 та 6 Рамсарської конвенції, стосовно 6 укра-
їнських водно-болотних угідь, розташованих в Автономній Республіці 
Крим та одне водно-болотне угіддя в Донецькій області (розташоване на 
узбережжі Азовського моря) з 2014 року, 9 Рамсарських територій 
з 2022 року й звернули увагу, що подальша ескалація ситуації потенцій-
но може призвести до знищення ще 15 водно-болотних екосистем.

Збереження та раціональне використання водно-болотних угідь, від-
повідно до зобов’язань, визначених Рамсарською Конвенцією, перед-
бачає, зокрема: 1) визначення місця розташування та екологічних харак-
теристик усіх водно-болотних угідь; 2) оцінку стану, тенденцій та загроз 
для кожного водно-болотного угіддя; 3) моніторинг стану та тенденцій, 
включаючи виявлення існуючих загроз і появи нових загроз; 4) вжиття 
заходів для зменшення будь-яких негативних змін, що спричиняють або 
можуть спричинити шкоду екологічному стану угіддя [1, с. 8]. 

Основою для імплементації положень Рамсарської конвенції у дер-
жавну екологічну політику є розроблені менеджмент-плани управління 
водно-болотними угіддями міжнародного значення відповідно до Резо-
люції 5.7, якою прийнято Керівництво з планування управління для 
Рамсарських та інших водно-болотних угідь. Такі плани визначають 
географічні, екологічні та соціально-економічні параметри водно-болот-
них угідь, детермінують особливості режиму господарської та іншої 
антропогенної діяльності на зазначених угіддях, а також окреслюють 
принципові заходи щодо забезпечення оптимального механізму їх збе-
реження й раціонального використання та аналіз впливу деструктивних 
факторів на них з метою запобігання їх пошкодження або знищення. 

Ч. 1 ст. 3 зазначеної Конвенції визначає, що Договірні Сторони роз-
робляють і здійснюють свої плани для того, щоб сприяти збереженню 
водно-болотних угідь, а також, наскільки це можливо, раціональному 
використанню водно-болотних угідь на своїх територіях [2].

Створення і реалізація менеджмент-плану для водно-болотних угідь, 
які знаходяться під охороною Рамсарської Конвенції, є частиною комп-
лексного процесу планування управління, який допомагає визначитися 
з цілями управління угіддям; визначити та описати управлінські дії, 
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необхідні для досягнення завдань; визначити чинники, які впливають 
або можуть вплинути на різноманітні особливості угіддя; вирішувати 
будь-які конфлікти інтересів, а також забезпечити зв’язок усередині і між 
угіддями, організаціями і зацікавленими сторонами [3, с. 3].

Принципово важливою на сучасному етапі розвитку історичних по-
дій України є норма ч. 2 ст. 3 Рамсарської Конвенції, якою передбачено 
забезпечення отримання інформації Договірною Стороною, якщо еколо-
гічний характер будь-якого водно-болотного угіддя, що знаходиться на 
її території та включене до Списку, уже змінився, змінюється або може 
змінитися в результаті технологічних подій, забруднення чи іншого люд-
ського втручання [2].

Наприклад, один із найбільших водно-болотних угідь Азово-Чорно-
морського узбережжя «Молочний лиман», що розташований на терито-
рії Мелітопольського та деяких інших районів Запорізької області на-
разі залишається окупованим. Безсумнівно, що бомбардування, будівни-
цтво фортифікаційних споруд, надмірні викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря та скиди у водні об’єкти поблизу угіддя створює 
загрозу для існування та міграції водоплавних птахів, інших видів дикої 
флори та фауни, а також в цілому дестабілізує екологічну ситуацію цьо-
го біогеографічного регіону. Ускладнює зазначену проблему відсутність 
доступу українських фахівців до зазначеного об’єкту Рамсарської Кон-
венції й, відповідно, неможливість моніторингу та оцінки екологічного 
стану водно-болотного угіддя «Молочний лиман».

Менеджмент-план для водно-болотного угіддя міжнародного зна-
чення «Молочний лиман», який розроблений у 2005 р. в рамках проекту 
ВЕФ/МБРР «Збереження біорозмаїття в Азово-Черноморському коридо-
рі», не адаптований до сучасних реалій сьогодення через відсутність 
врахування у ньому тих змін й того стану, в яких продовжує функціону-
вати цей об’єкт. Саме цим обумовлена необхідність розробки спеціаль-
ного режиму охорони, збереження та використання природних ресурсів 
лиману, яка включатиме план заходів із проведення післявоєнної оцінки 
стану його природних ресурсів, а також щодо післявоєнного відновлен-
ня угіддя після його деокупації.

Резюмуючи зазначимо, що вирішення проблеми погіршення стану 
водно-болотних угідь за умов воєнного стану як у короткостроковій, так 
і довгостроковій перспективі, вбачаємо у розроблені функціонального 
механізму збереження водно-болотних угідь на основі актуалізації між-
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народного співробітництва в рамках виконання Рамсарської конвенції, 
яке базуватиметься на дотриманні ключових принципів Конвенції. Крім 
того, планування сучасної та перспективної стратегії збереження водно-
болотних угідь, на нашу думку, має передбачати: 1) прийняття та реалі-
зацію за участі Договірних Сторін науково-обґрунтованих менеджмент-
планів управління водно-болотними угіддями міжнародного значення, 
особливо тих, які найбільше постраждали від наслідків воєнних дій; 
2) внесення коректив в існуючі плани управління водно-болотними угід-
дями з урахуванням передбачення конструктивних та дієвих заходів щодо 
мінімізації руйнівного впливу бойових дій на такі угіддя; 3) міжнародну 
підтримку, що передбачає залучення зацікавлених суб’єктів у процес 
оцінки екологічного стану, моніторингу та обліку таких територій; 4) роз-
робку програми (резолюції) післявоєнного відновлення та відтворення 
територій водно-болотних угідь, яка включатиме: а) компенсаторний 
характер відшкодування збитків, завданих РФ водно-болотним угіддям 
та екосистемам відповідного біогеографічного регіону; б) перегляд пла-
нів управління водно-болотних угідь відповідно до ступеня їх пошко-
дження на основі дослідження екологічного стану таких територій для 
досягнення мети збереження водоплавних, в тому числі, мігруючих 
птахів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів 
дикої флори та фауни, а також унікальних природних комплексів.
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Поняття і «охорона земель», і «безпека» відносяться до конституцій-
них категорій. Зокрема, Конституція України, закріплюючи приналеж-
ність землі та інших природних ресурсів Українському народу, підкрес-
лює, що земля перебуває під особливою охороною держав (ст. 14) [2].

За ст. 16 Основного Закону країни забезпечення екологічної безпеки 
і підтримання економічної рівноваги на території України, подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи, – катастрофи планетарного масш-
табу є обов’язком держави.

Як відомо, основу сутності екологічної безпеки становить загальне 
поняття «безпека», яке містить Державний стандарт України «Безпеч-
ність промислових підприємств. Терміни та визначення». З цього доку-
мента випливає, що безпека населення, матеріальних об’єктів, навколиш-
нього середовища полягає у відсутності неприпустимого ризику, 
пов’язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди. Безпосередньо 
поняття екологічної безпеки на законодавчому рівні закріплено в Законі 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 50), 
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який визначає екологічну безпеку як такий стан навколишнього природ-
ного середовища, за якого забезпечується попередження погіршення 
екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей [4]. 

У правовій доктрині вітчизняного екологічного права сформувалося 
дві основні наукові позиції щодо змісту поняття «екологічна безпека» як 
юридичної категорії. При цьому доктринальні визначення єднає поло-
ження про те, що і стан захищеності довкілля від порушення його еко-
логічної рівноваги, і стан захищеності права громадян на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля забезпечується відповідною частиною вітчиз-
няного законодавства.

Системний аналіз чинного законодавства та наукових досягнень у за-
значеній сфері дає підстави вважати, що домінуючим і вузловим у всіх 
визначеннях безпеки виступає словосполучення «стан захищеності» 
(захист) об’єктів безпеки від різних видів загроз. Відповідним чином 
важливим для нашого дослідження виступає з’ясування як сутнісних 
понять «охорона земель», «безпека земель» (стан захищеності земель), 
так і їх співвідношення.

В Земельному кодексі України (ст. 162) охорона земель розглядаєть-
ся як система правових, організаційних, економічних та інших заходів, 
спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрун-
тованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарсько-
го призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтво-
рення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності зе-
мель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму 
використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного 
та історико-культурного призначення [1].

Водночас зміст охорони земель (ст. 164 Земельного кодексу України) 
охоплює, поміж іншого, захист сільськогосподарських угідь, лісових 
земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших по-
треб (п. «б») та захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочу-
вання, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення 
відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від 
інших несприятливих природних і техногенних процесів (п. «в»). Отже 
земля захищається від водної та вітрової ерозії, засолення, заростання 
бур’янами та ін.

Натомість зазначимо, що в ст. 162 Земельного кодексу України, яка 
визначає поняття охорони земель, законодавець акцентує увагу на тако-
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му охоронному заході, який спрямований на захист земель від шкідли-
вого антропогенного впливу. Також підкреслимо, шо на противагу за-
хисту земель від забруднення відходами виробництва, в ст. 167 Земель-
ного кодексу України йдеться не про захист, а про їх охорону від 
забруднення небезпечними речовинами.

Відомо, що зміст понять «охорона» і «захист» не співпадають. Термін 
«охорона» у словникових джерелах трактується як «оберігати, відноси-
тись бережливо», а захист – «охороняючи, відгородити від посягань… 
від небезпеки».

У правовій доктрині прийнято вважати, що термін «охорона» за 
змістом ширше ніж термін «захист», оскільки охорона включає до свого 
складу, наприклад, попереджувальні заходи та ін. Про захист же мова 
йде у випадку, коли має місце правопорушення, тобто захист є фактичною 
«відповіддю» на правопорушення.

Охорона земель – окрема складова, елемент охорони навколишнього 
природного середовища. При цьому з урахуванням того, що завдяки 
землі існують і функціонують інші природні ресурси (надра, води, рос-
линний і тваринний світ та ін.), можна стверджувати, що належна охо-
рона землі виступає передумовою, запорукою охорони інших природних 
ресурсів і довкілля в цілому.

Поняття «безпека земель» у законодавстві України не використову-
ється. Разом з тим в Основному Законі держави (ст. 16) введено в обіг 
поняття «екологічна безпека», тобто стан захищеності навколишнього 
середовища. Якщо бути логічно послідовним і розглядати екологічну 
безпеку як стан захищеності довкілля і життєво важливих інтересів лю-
дини від можливого негативного, а тим більше шкідливого впливу ан-
тропогенної діяльності, надзвичайних ситуацій природного і техноген-
ного характеру і їх наслідків, то можна прийти до висновку про існуван-
ня безпеки земель. Навряд чи можна вважати безпечними техногенно 
забруднені землі або землі радіаційно небезпечні та радіоактивно за-
бруднені, землі, забруднені важкими металами, іншими хімічними еле-
ментами тощо.

Техногенно забрудненими землями ст. 169 Земельного кодексу Укра-
їни визначає землі, забруднені внаслідок господарської діяльності люди-
ни, що призвела до деградації земель та її негативного впливу на до-
вкілля і здоров’я людей. З урахуванням сьогоднішніх реалій до безпечних 
земель не можна відносити і ті з них, які перебували чи перебувають 
у межах окупованих територій.
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В сучасних умовах існують і виникають нові аспекти, які безпосе-
редньо або опосередковано стосуються безпеки земель як домінуючого 
об’єкта природи, найважливішої частини навколишнього природного 
середовища, первинного елемента екосистеми і головне – основного на-
ціонального багатства, яке перебуває під особливою охороною держави 
та належить разом з іншими природними ресурсами Українському на-
роду.

Постановка питання про безпеку землі, від стану якої фактично за-
лежить і стан довкілля в умовах сьогодення суттєво актуалізується. Воно 
потребує свого глибокого аналізу та дослідження представниками еко-
лого-правової та земельно-правової науки. Концепція Загальнодержавної 
цільової програми використання та охорони земель [3], схвалена розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України дає безпосередній поштовх 
в цьому напрямку.

Видається, що додаткового опрацювання потребує механізм ефек-
тивного правового регулювання у сфері земельних відносин і в цілому 
охорони довкілля. Удосконалення правових засад забезпечення стану 
захищеності (безпеки) земель має відбуватися передовсім у напрямку 
поліпшення та стабілізації регулятивних норм у сфері земельних від-
носин. Це стосується, першою чергою, Земельного кодексу України до 
якого в період його дії внесено більше сотні змін та доповнень. З одного 
боку, така ситуація свідчить про складність регламентації суспільних 
земельних відносин, а з іншого – про нестабільність правового регулю-
вання земельних відносин.

Окрім того необхідно надати ретельному аналізу сукупність охорон-
них норм з метою підвищення їхньої ефективності в забезпеченні без-
пеки земель.
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Соціальні взаємозв’язки, що регулюються нормами екологічного 
права, характеризуються високим ступенем конфліктності, адже з само-
го предмету правового регулювання вбачається конфлікт різнопланових 
інтересів, насамперед, екологічних та економічних. Законодавчо визна-
ючи різноплановий характер інтересів, які прагнуть реалізувати суб’єкти, 
вступаючи у екологічні правовідносини, розуміємо, що на практиці така 
взаємодія зумовлює конфлікт інтересів та є передумовою виникнення 
еколого-правових конфліктів. Відтак першочерговим завданням є роз-
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робка механізму врегулювання конфлікту з метою досягнення компро-
місу у взаємовідносинах.

В першу чергу інституційним принципом урегулювання різновек-
торних інтересів в галузі екологічного права слугує концепція сталого 
розвитку, в основу якої покладено принцип відповідальності перед май-
бутніми поколіннями та забезпечення високої якості довкілля і здорову 
економіку всіх народів світу, і включає три складові – економічну, соці-
альну та екологічну, – які у своїй сукупності якраз спрямовані на узго-
дження протиріч та врегулювання існуючих конфліктів. Водночас сама 
концепція сталого розвитку не дає відповіді на питання, яким чином 
досягнути збалансованості складових сталого розвитку (економічної, 
екологічної, соціальної), взаємоузгодити різнопланові інтереси: госпо-
дарські, природоохоронні, суспільні, публічні та приватні, загальнодер-
жавні, регіональні чи місцеві, які часто вступають у протиріччя між 
собою. А тому питання визначення критеріїв досягнення балансу інтер-
есів є першочерговим в механізмі подолання конфлікту інтересів.

Узгодження інтересів досить складне завдання, яке стоїть перед за-
конодавцем, адже йде мова про збалансування законних, рівнозначних 
інтересів суб’єктів права. Відтак потрібно розробити критерії для такого 
узгодження. І. В. Венедіктова, розглядаючи співвідношення приватних 
і публічних інтересів, відзначає їх узгодженість і наявність балансу, об-
ґрунтовуючи, що критерії встановлення такого балансу, як і дисбалансу 
інтересів, не лише не визначені законодавством, але й недостатньо ви-
вчені науковцями [1, с. 99]. Більше того, ці критерії «можуть міститися 
не у сфері права, їх обсяг і зміст є неоднаковими для кожного конкрет-
ного випадку» [2, с. 37]. На думку Г. І. Іванець, до них (критеріїв) можна 
віднести «по-перше, «ієрархію» інтересів, тобто об’єктивно існуючий 
пріоритет одних інтересів перед іншими; по-друге, ступінь сумісності 
тих інтересів, що виступають об’єктом правового регулювання» [3, с. 25]. 
Розвиваючи цю думку О. Я. Курбатов, вважає, що інтереси завжди ста-
новлять певну ієрархію як з позиції носія інтересу, так і з точки зору 
державної влади. Ігнорування цієї ієрархії завжди спричинятиме кон-
флікти, у їх числі й конфлікти інтересів. Критерієм побудови ієрархії 
інтересів слугує публічний інтерес [4, с. 89]. 

Водночас, на сьогодні, це не єдина наукова позиція. Ряд науковців 
основоположним критерієм встановлення балансу інтересів розглядають 
принцип пріоритетності прав людини, що відповідає змісту ст. 3 Консти-
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туції України: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторка-
ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави». Публічний інтерес служить лише додатковим кри-
терієм узгодження інтересів [5, с. 30].

Екстраполюючи ці концепції у площину екологічного права, проана-
лізуємо можливість їх виокремлення та законодавчого закріплення, 
а також практичного застосування з метою узгодження інтересів та до-
сягнення консенсусу в еколого-правовому конфлікті. 

Першочерговими цілями та завданнями правового регулювання 
у галузі охорони навколишнього природного середовища є забезпечення 
екологічно безпечного навколишнього середовища як загального сус-
пільного блага та обов’язкової умови існування людства. Це зумовлює 
наявність одного із найважливіших принципів держаної екологічної 
політики та екологічного права – принцип пріоритетності суспільного 
інтересу у збереженні довкілля (публічного екологічного інтересу). 

Новітня концепція екологічного права зосереджена не тільки на 
охороні довкілля, але й звертає увагу на встановлення вимог до госпо-
дарської та іншої діяльності з метою забезпечення екологічної безпеки 
людини. У зв’язку з цим, конституційного закріплення набуло право на 
безпечне для життя та здоров’я довкілля (ст. 50 Конституції України).

З наведеного вище бачимо, що законодавчого закріплення отримав 
як принцип пріоритетності публічного (а саме, екологічного) інтересу, 
так і принцип пріоритетності прав людини (зокрема, права на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля). Водночас, на нашу думку, колізійність 
правового регулювання відсутня та має своє логічне пояснення, оскільки 
в основі права на безпечне для життя і здоров’я довкілля лежить при-
ватний екологічний інтерес в забезпеченні належного стану навколиш-
нього природного середовища, що у підсумку співпадає з публічним 
екологічним інтересом. 

Такі законодавчі конструкції свідчать про наявність двох форм охо-
рони навколишнього середовища: через механізм захисту права на без-
печне для життя та здоров’я довкілля та шляхом встановлення пріори-
тетності суспільного інтересу у збереженні довкілля (публічного еколо-
гічного інтересу) [6, с. 207].

Таким чином, інституційний механізм збалансування інтересів у га-
лузі правового регулювання екологічних відносин базується на принци-
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пі сталого розвитку, в основу якого закладено концепцію узгодження 
екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства та прин-
ципі пріоритетності екологічних інтересів. Визнаючи пріоритетність 
екологічних інтересів (як публічного, так і приватного), ми не говоримо 
про порушення балансу інтересів. Пріоритетність екологічних вимог 
якраз дає можливість забезпечити баланс економічних, соціальних та 
екологічних інтересів, адже лише шляхом обмежень, нормативів, заборон 
та інших еколого-правових імперативів, ми зможемо досягти гармоній-
ного економічного та соціального розвитку, не завдаючи шкоди довкіллю.

Безперечно універсальні законодавчі положення не в змозі забезпе-
чити консенсус інтересів в конкретних екологічних правовідносинах 
конфліктного характеру. В конкретних екологічних відносинах, коли 
порушується баланс інтересів (виникає еколого-правовий конфлікт), за-
діюються механізми врегулювання конфлікту з метою співставлення, 
співмірності інтересів, прав та обов’язків, які реалізовують суб’єкти у цій 
взаємодії.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБ’ЄКТАМИ 

ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ЯК КОМПЛЕКСНИЙ 
ІНСТИТУТ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА  

ТА ЙОГО БЕЗПЕКОВО-ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ

Наведений вище правовий інститут законодавчо легалізований 
Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 
2001 року (із змінами) [1], що суттєво доповнює приписи Господар-
ського кодексу України в частині особливих правових режимів госпо-
дарювання [2] та досягнення мети правового забезпечення – безпеки, 
зокрема екологічної безпеки видів господарської діяльності, пов’яза-
них з об’єктами підвищеної небезпеки та небезпечними речовинами 
в різних галузях та секторах національної економіки України [3, с. 32].

Отже, доцільно визначити наведений правовий інститут, регламен-
тований законодавчим актом у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами 
підвищеної небезпеки як визначав зазначений закон в первинний редак-
ції стаття 2, яка зазнала змін відповідно до Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів щодо об’єктів підвищеної не-
безпеки» від 15 липня 2021 року № 1686 [4 с. 11]. Статтею 2 цього За-
кону зазначено, що «Сфера дії цього Закону поширюється на відносини 
у сфері діяльності, пов’язані з об’єктами підвищеної небезпеки» глосарій 
статті 1, якої визначає такий об’єкт як єдиний майновий комплекс під-
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приємства, що включає будь-які будівлі, виробництва (цехи, відділення, 
виробничі дільниці, зокрема обладнання та джерела небезпеки, розта-
шовані в межах такого об’єкта, який за результатами ідентифікації 
об’єкта підвищеної небезпеки вважається об’єктом підвищеної небез-
пеки відповідного класу.

Оскільки йдеться про господарюючі підприємства, то наявні юри-
дичні підстави за характером регулювання відповідних правовідносин 
і наведених об’єктів та суб’єктів (суб’єктом) господарювання по суті 
відносить цей Закон до складової частини системи господарського за-
конодавства.

На комплексний характер зазначених правовідносин вказують озна-
ки, передбачені статтею 3 цього Закону щодо здійснення державного 
нагляду та контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підви-
щеної небезпеки, зокрема уповноважені органи у сфері охорони і без-
пеки праці, забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишньо-
го природного середовища, пожежної і техногенної безпеки, санітарно-
епідеміологічної безпеки та у сфері містобудування.

Отже, безпековий, зокрема еколого-безпекової захисний компонент 
є визначальним та пріоритетним у процесі проектування, будівництва, 
реконструкції та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, що перед-
бачено відповідними актами законодавства України та актами міжнарод-
ного права ООН та Європейського Союзу.

По-перше, приписи статті 50 Конституції України про право кожно-
го на безпечне для життя і здоров’я довкілля та про відшкодування 
шкоди, заподіяної порушенням цього права зобов’язують вказані органи 
виконувати вимоги Основного Закону.

По-друге, урахування екологічних вимог та вимог екологічної без-
пеки, зафіксованих Законом України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» від 25 червня 1991 року (статті 1, 3, 5, 9, 33, 50–59, 
68–70) [5].

По-третє, додержання вимог екологічної та техногенної (в тому чис-
лі пожежної, промислової, біологічної безпеки та біологічного захисту 
відповідно до приписів Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 
2012 року [6].

По-четверте, відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 13 березня 2020 року № 219 № «Про оптимізацію органів 



174

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», якою 
затверджено Положення «Про державну інспекцію містобудування 
України», яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якої спрямовується та координується Кабінетом міністрів України 
через Міністра розвитку громад та територій, на яку покладається 
повноваження, зокрема щодо здійснення заходів щодо забезпечення 
надійності та безпеки під час експлуатації містобудівельних об’єктів, 
зупинення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної ді-
яльності тощо [7].

По-п’яте, відповідно до положення «Про Державну службу України 
з питань праці», яка затверджена постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 11 лютого 2015 року № 96 [8], яка є центральним органом вико-
навчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
міністрів України через Міністра соціальної політики, який реалізує 
державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни 
праці, поводження з вибуховими речовинами промислового призначення 
тощо.

Зазначена політика поширюється на діяльність міністерств та 
відомств України, інших центральних органів влади, Ради міністрів 
АРК, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
юридичних осіб як суб’єктів господарювання із зазначених вище 
питань, а також здійснення комплексного управління охороною праці 
та промисловою безпекою на державному рівні, зокрема щодо здій-
снення державного регулювання і контролю в сфері діяльності, 
пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, забезпечення безпеч-
ності і надійності експлуатації об’єктів єдиної газотранспортної 
системи [8].

З метою уніфікації системи органів та їх структури щодо організа-
ційного та правового забезпечення безпечної діяльності, пов’язаної 
з об’єктами підвищеної небезпеки доцільно оптимізувати їх комплексний 
склад з метою усунення дублювання питань під час планових та поза-
планових перевірок, уточнення і уповноваження щодо здійснення дер-
жавного контролю в цій сфері Державної служби з питань праці, яка веде 
Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки та спрямування Дер-
жавного екологічного контролю як пріоритетної діяльності щодо забез-
печення вимог законодавства у сфері права кожного на безпечне для 
життя і здоров’я людини та безпеки довкілля, гарантування екологічно 
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безпечного довкілля господарюючими суб’єктами, що стосується здій-
снення державного нагляду і контролю щодо забезпечення санітарно-
епідемічної безпеки, та доцільно взяти до уваги наступні юридично-ор-
ганізаційні обставини.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 
2017 року № 348 «Деякі питання Державної санітарно-епідемічної служ-
би» [9] зазначена інституція була ліквідована (п.2), завдання і функції 
з реалізації державної політики в сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення та із здійсненням контролю (нагляду) за дотри-
манням вимог, крім функцій реалізації санітарного законодавства дер-
жавної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та 
у сфері гігієни праці та функцій здійснення дозиметричного контролю 
робочих місць і доз опромінення працівників уповноважено (покладено) 
на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захис-
ту споживачів (п. 6).

Невдовзі повідомлялося в Урядовому кур’єрі, що проекти нових 
державних документів щодо створення сучасного епідемічного нагляду 
вже розроблено [10, с. 3].
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Моніторинг довкілля є важливим та необхідним для забезпечення 
інформацією про стан та якість природних об’єктів і займає особливе 
місце серед попередніх заходів підвищення ефективності використання 
природних об’єктів. Статтями 20, 22 Закону України «Про охорону на-
вколишнього природного середовища» [1] передбачено створення держав-
ної системи моніторингу довкілля та проведення спостережень за станом 
навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення. Вико-
нання цих функцій покладено на Міндовкілля та інші центральні органи 
виконавчої влади (ДСНС, ДАЗВ, Мінагрополітики, Держлісагентство, 
Держводагентство, Держгеокадастр, Мінрегіон, Держгеонадра, Державне 
космічне агентство тощо), які є суб’єктами державної системи моніторин-
гу довкілля, а також підприємства, установи та організації, діяльність яких 
призводить або може призвести до погіршення стану довкілля.

Основні принципи функціонування державної системи моніторингу 
«Положенням про державну систему моніторингу довкілля» [2]. Відпо-
відно до п. 1 вищевказаного Положення державна система моніторингу 
довкілля визначається як система спостережень, збирання, оброблення, 
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передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, про-
гнозування його змін і розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій 
для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкіл-
ля та дотримання вимог екологічної безпеки. Система моніторингу до-
вкілля спрямована перш за все на вивчення і отримання знань про еко-
логічний стан довкілля, підвищення якості та ефективності природоохо-
ронних заходів, а також розвиток міжнародного співробітництва у цій 
сфері.

Через російську військову агресію фіксується зростання антропоген-
ного навантаження на довкілля, зокрема викидів у атмосферне повітря, 
забруднення ґрунтів, водних та лісових ресурсів. На жаль, усі ці наслід-
ки воєнного вторгнення в Україну згубно впливають на довкілля усього 
Європейського континенту. 

У тому числі з метою подолання негативних наслідків воєнного втор-
гнення в Україну було розроблено та прийнято за основу Проект Закону 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної 
системи моніторингу довкілля (реєстр. № 7327 від 28.04.2022 року) [3]. 
Законопроектом передбачається створення державної системи моні-
торингу довкілля, як інформаційної системи про стан навколишнього 
природного середовища та впливу на нього, прогнозування його змін та 
розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефек-
тивних управлінських рішень. 

До позитивних рис законопроєкту № 7327 можемо віднести саму ідею 
створення державної системи моніторингу довкілля, яка у більшості 
своїй відповідатиме міжнародним стандартам екологічного управління 
та вимогам Угоди про асоціацію з ЄС. Також важливо відмітити, що 
згідно нового законопроєкту уся екологічна інформація про стан повітря, 
води, лісу, радіації буде розміщуватися на єдиній екологічній платформі 
«Екосистема», а також мова йде про інтеграцію Української системи 
моніторингу довкілля з мережею європейських екологічних даних.

Незважаючи на цілу низку позитивних відгуків щодо законопроєкту 
№ 7327, виникають побоювання, що згідно запропонованих змін, обов’язки 
здійснювати державний моніторинг довкілля можуть бути покладені на 
суб’єктів господарської діяльності, що прямо суперечить загально устале-
ній європейській практиці. Суб’єкти господарювання повинні залучатися 
до моніторингу шляхом збору інформації в рамках своєї діяльності на 
періодичній основі або за запитом, а загальне зобов’язання на постійній 
основі здійснювати спостереження за станом довкілля є неприпустимим 
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явищем. Отримана інформація може безоплатно та безперешкодно вико-
ристовуватися органами державної влади для забезпечення управління 
в галузі охорони навколишнього природного середовища, що так само 
викликає певне занепокоєння. Отже, у разі закріплення відповідних по-
ложень на рівні закону, на підприємства буде здійснено додаткове наван-
таження в аспекті фінансів та наявності відповідних фахівців. Також 
у законопроєкті № 7327 йдеться про не віднесення екологічної інформації 
до конфіденційної інформації, що протирічить ряду міжнародних доку-
ментів (зокрема Орхуській конвенції, яку Україна підписала 25 червня 
1998 року) і чинному національному законодавству, у яких гарантується 
право підприємств на відмову у наданні інформації з ряду причин (напри-
клад, якщо інформація є комерційною таємницею).

Отже, законопроєкт № 7327 потребує суттєвого доопрацювання від-
повідно до вищезазначеного.

Введений на території України воєнний стан також вплинув на 
обов’язковість проведення після проектного моніторингу довкілля перед-
баченого ч.2 ст.9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» [4]. 
Згідно Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітнос-
ті та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» 
змінено (відтерміновано) строки подання у період воєнного стану існу-
ючих звітів та будь-яких інших документів, подання яких вимагається 
відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або 
в електронній формі [5]. У листі Міндовкілля № 25/8–21/5275–22 від 
27.04.2022 року роз’яснено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють 
свою діяльність на територіях, де ведуться активні бойові дії та на оку-
пованих територіях, в яких відсутня можливість здійснення фактичного 
дослідження впливу планованої діяльності на компоненти довкілля, та 
існує небезпека для життя і здоров’я виконавців моніторингових робіт 
можуть керуватися зазначеними положеннями Закону України «Про за-
хист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період 
дії воєнного стану або стану війни». Звіти після проектного моніторингу, 
які з наведених причин не були подані, необхідно подати протягом трьох 
місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. 
Для суб’єктів господарювання, які можуть подавати зазначені звіти у пе-
ріод воєнного стану, забезпечуються можливістю подати звіти в електро-
нному варіанті. Звісно така позиція законодавця обумовлена перш за все 
бажанням підтримати українські підприємства в умовах воєнного стану.
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Підводячи підсумок потрібно підкреслити, що проблематика моні-
торингу довкілля на рівні держави повинна «звучати» постійно. Заходи 
законодавчого удосконалення щодо моніторингу довкілля в умовах во-
єнного часу, на нашу думку, є недостатніми з огляду на масштабність та 
руйнівність впливу війни на довкілля.
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Питання забезпечення екологічної безпеки ніколи не втрачають сво-
єї актуальності, особливо коли мова йде про важливу складову життєді-
яльності не тільки конкретної людини, а й про безпечне існування всьо-
го суспільства, держави, нації. Військова агресія РФ проти України 
змусила нашу державу та її народ сконцентрувати максимум зусиль та 
ресурсів (трудових, фінансових, природних, енергетичних та ін.) у на-
прямку зміцнення обороноздатності країни, вирішення соціальних та 
економічних проблем, що виникли внаслідок ведення військових дій, 
ворожої окупації територій, знищення природних комплексів та пошко-
дження об’єктів інфраструктури.

Навколишнє природне середовище та його ресурси сьогодні є одни-
ми із найбільш уразливих об’єктів, що зазнали непоправної шкоди та, 
на жаль, продовжують страждати від воєнних дій. Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України неодноразово звітувало про 
екологічні наслідки збройної агресії РФ. Втім і зараз триває процес фік-
сації уповноваженими органами екологічних злочинів та оцінювання всіх 
ризиків для довкілля. Так, на початок листопада 2022 р. територіальні та 
міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції публікували на-
ступні дані: 182 880 кв.м. ґрунтів забруднено небезпечними речовинами; 
2 365 129 кв.м. земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєпри-
пасів; 680 618 т нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши 
атмосферне повітря небезпечними речовинами; 23 286 га лісів випалено 
ракетами та снарядами, деякі з них підлягають можливому відновленню 
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протягом десятка років, решта – втрачені назавжди. Орієнтовна шкода, 
завдана лісогосподарським підприємствам, становить 19,4 млрд гривень 
[1]. За 9 місяців війни бойові дії велися на площі 3 млн га українських 
лісів. Окуповані або перебували у зоні бойових дій 450 тисяч га лісів. 
Загалом з 24 лютого ураження зазнали території 900 об’єктів природно-
заповідного фонду площею 1,24 млн га. Загальна шкода довкіллю уже 
сягає 1 419 млрд гривень [2].

І це далеко не всі екологічні «віддзеркалення» ворожої агресії. Теро-
ристична війна проти цивільного населення продовжується через руй-
нування енергетичної системи країни, що катастрофічно погіршує не 
тільки екологічну, а й гуманітарну ситуацію. Очевидно, що масове зни-
щення об’єктів довкілля, отруєння атмосферного повітря, водних ресур-
сів, пошкодження критичної інфраструктури із подальшим впливом на 
навколишнє природне середовище можуть призвести до масштабної 
екологічної катастрофи і кваліфікуватися як екоцид, який в даних умовах 
може бути визнаний складовою геноциду Українського народу. 

Узагальнюючи вказані факти в рамках забезпечення екологічної без-
пеки, можна виділити наступні групи загроз для довкілля, його природ-
них ресурсів, природних комплексів та екосистем внаслідок повномасш-
табного вторгнення країни агресора:

–  знищення (пошкодження) природних ресурсів та комплексів (лісо-
ві пожежі, що знищують великі лісові масиви; пошкодження ґрунтів 
внаслідок вибухів та знаходження на них військової техніки та розливу 
палива; знищення об’єктів рослинного, тваринного світу та середовищ 
їх існування тощо);

–  забруднення природних ресурсів (забруднення атмосферного пові-
тря, водних ресурсів, ґрунтів хімічними речовинами внаслідок вибухів 
або прямого попадання у нафтобази, ТЕЦ та інші енергооб’єкти; утво-
рення відходів руйнації житлової та транспортної інфраструктури, не-
безпечних відходів внаслідок розпаду або навпаки поєднання хімічних 
речовин та забруднення ними природних ресурсів);

–  використання природних об’єктів та властивостей природних 
ресурсів як засобів впливу на хід воєнних дій (руйнування гідротехнічної 
інфраструктури, що спричиняє розливи річок, затоплення навколишніх 
земель; пошкодження сільськогосподарських угідь (що суттєво знижує 
продовольчий потенціал країни); використання морського середовища 



182

та морського простору як територіальної платформи для нанесення ра-
кетних ударів тощо).

Все це створює серйозну загрозу для життя й здоров’я людей через 
пошкоджене їх природне оточення, а також може призвести до дефіциту 
природних ресурсів, суттєвого зниження їх якості, що на десятки років 
зробить наше довкілля непридатним для життя. Зазначене в свою чергу 
порушує основи фундаментального права кожного на безпечне для жит-
тя й здоров’я навколишнє природне середовище.

Тому вже сьогодні необхідно шукати ефективні шляхи та опрацьо-
вувати вже існуючі правові, організаційні, технічні та інші інструменти 
для запобігання можливим негативним наслідкам та забезпечення еко-
лого-ресурсної безпеки нашої країни та її населення, відновлення її 
природно-ресурсного потенціалу. Серед таких, на наш погляд, заслуго-
вують на увагу наступні.

Фіксація екологічних злочинів та впливу ворожих військових дій на 
всі складові навколишнього природного середовища з розрахунком за-
вданих збитків. Війна поставила нові виклики перед Україною та зму-
сила шукати нові підходи у забезпеченні відповідальності країни агре-
сора за шкоду довкіллю. Міндовкілля та Мінагрополітики України відо-
бразили ці підходи у методиках визначення шкоди та збитків внаслідок 
збройної агресії та бойових дій. Зокрема, наразі затверджені методики: 
1) визначення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам внаслідок надзви-
чайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєн-
ного стану; 2) визначення шкоди та збитків завданих земельному фонду 
України внаслідок збройної агресії Російської Федерації; 3) визначення 
збитків, заподіяних внаслідок забруднення та/або засмічення вод, само-
вільного користування водними ресурсами; 4) розрахунку неорганізова-
них викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмос-
ферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під 
час дії воєнного стану; 5) визначення шкоди та збитків, завданих тери-
торіям та об’єктам природно-заповідного фонду внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації; 6) визначення збитків, заподіяних навко-
лишньому природному середовищу в межах територіального моря, ви-
ключної морської (економічної) зони та внутрішніх морських вод Укра-
їни в Азовському та Чорному морях та ін.

Слід зазначити, що вказані методики використовують екосистемний 
підхід до обрахунку шкоди природним ресурсам, тобто дозволяють 
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об’єктивно врахувати втрати не лише окремих екосистем, а й неотрима-
них внаслідок військової агресії екосистемних послуг різних компонен-
тів довкілля. Вбачається, що їх застосування надасть цінний і унікальний 
досвід для визначення джерел фінансування повоєнного відновлення 
природних ресурсів.

Визначення реального стану довкілля та природних ресурсів, їх по-
тенціалу для економіки та можливості надання екологічних послуг. 
Враховуючи наявне забруднення земельних, водних ресурсів, атмосфер-
ного повітря, знищення великого обсягу природних об’єктів та їх ресур-
сів під час воєнних дій важливо подбати про ефективну систему збору 
та оброблення інформації про стан довкілля. Це також допоможе зафік-
сувати реальний обсяг завданої шкоди навколишньому природному се-
редовищу та запобігти подальшому погіршенню ситуації, вжити заходів, 
щоб відновити екосистеми до безпечного стану як для людини, так і для 
самої природи. У листопаді 2022 р. Верховна Рада України прийняла 
у першому читанні проєкт Закону № 7327 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу до-
вкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інфор-
маційного забезпечення управління у сфері довкілля» [5], який перед-
бачає удосконалення системи екологічного моніторингу як складової 
реформування державного нагляду (контролю) у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища, раціонального використання, від-
творення і охорони природних ресурсів. 

Наразі, проєктом передбачається серед інших повноваження Держе-
коінспекції щодо: а) використання даних та інформації, що отримуються 
в порядку функціонування державної системи моніторингу довкілля 
шляхом доступу в режимі реального часу до загальнодержавної еколо-
гічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
прийняття управлінських рішень та доступу до екологічної інформації 
та її мережі; б) забезпечення розробки та функціонування алгоритму 
оперативного реагування на загрози погіршення стану навколишнього 
природного середовища, а також на події, що призвели або можуть при-
звести до екологічної шкоди та екологічних збитків, які виявлені або 
можуть бути виявлені під час здійснення моніторингу довкілля.

Вбачається також, що реформа моніторингу довкілля має забезпечи-
ти доступ громадян до актуальної інформації про стан окремих природ-
них ресурсів, рівня їх забрудненості, радіаційний фон тощо в будь-якому 
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населеному пункті, регіоні або в цілому по Україні на єдиній екологічній 
платформі «Екосистема».

Сучасна інвентаризація природних ресурсів, удосконалення систем 
їх обліку з використанням інформаційних технологій. Наразі важливим 
є виявлення та взяття на облік природних ресурсів, що не зазнали суттє-
вого впливу військових дій, обрахування їх природного потенціалу 
з точки зору забезпечення, наприклад, продовольчої, економічної або 
енергетичної безпеки. Такі роботи вже здійснюються, зокрема, на ви-
конання норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо збереження лісів» [4]. Міндовкілля спільно 
з Держлісагентством та Держгеокадастром по всій території Україні 
проводять таку інвентаризацію, під час якої тільки на Київщині виявле-
но майже 102 тис. га самозаліснених ділянок, які можуть бути потенцій-
но використані для ведення лісового господарства [3]. В майбутньому 
передбачається збільшення лісистості нашої території за рахунок охоро-
ни та відновлення самосійних лісів.

Планування та проведення заходів щодо повоєнного відновлення (від-
творення) природних ресурсів. Слід зазначити, що національне законодав-
ство має значний арсенал правових інструментів для регулювання про-
цесів відновлення (відтворення) природних ресурсів. Це консервація, ре-
культивація, заліснення, залуження деградованих та техногенно 
забруднених земель, штучне створення об’єктів рослинного світу, інших 
природних об’єктів, лісорозведення, розведення в неволі та у напіввільних 
умовах об’єктів тваринного світу тощо. На базі вже існуючих напрацювань 
сьогодні постає завдання щодо розроблення широкомасштабних націо-
нальних програм по відновленню довкілля та його природних ресурсів та 
приєднання до європейських та міжнародних екологічних програм. На-
приклад, у червні 2022 року Україна приєдналася до європейської про-
грами «LIFE». Ця програма є потужним інструментом фінансування ЕС 
для діяльності в сфері навколишнього середовища та клімату, яка забез-
печить Україні фінансові надходження, що будуть стимулювати пришвид-
шення виконання поставлених завдань екологічного відновлення наших 
територій та забезпечення еколого-ресурсної безпеки.
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СТАНУ

Анотація: Стаття присвячена аналізу правових проблем розрахунку 
розміру шкоди, яка спричинена землям водного фонду, водним та рибним 
ресурсам України. Пропонується удосконалення чинного законодавства щодо 
визначення збитків в умовах воєнного стану. Особлива увага приділяється 
відшкодуванню збитків щодо шкідливої дії вод у разі неконтрольованого 
скиду.

Ключові слова: екологічна шкода; водні об’єкти, шкідлива дія вод; 
рибні ресурси; землі водного фонду; відшкодування збитків.

Abstract: The article is devoted to the analysis of legal problems of calculating 
the amount of damage caused to the lands of the water fund, water and fish 
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resources of Ukraine. It is proposed to improve the current legislation on the 
determination of damages in the conditions of martial law. Particular attention is 
paid to the compensation of damages for the harmful effects of water in case of 
uncontrolled discharge.

Key words: environmental damage; water bodies, harmful effects of water; 
fish resources; land of the water fund; compensation for damages.

Російська агресія та розв’язання війни проти України на протязі 
більш дев’яті місяців спричиняє значну шкоду довкіллю, у тому разі 
водним об’єктам та рибним ресурсам України. Пошкодження дамб, гре-
бель та інших гідротехнічних споруд призводить до забруднення, засмі-
чення вод, а також до здійснення неконтрольованого скиду води, а від-
повідно до загибелі водних живих ресурсів. Тому на наш погляд, в су-
часних умовах потрібно звернути увагу на наступні проблеми 
здійснення відшкодування екологічної шкоди.

По-перше, актуальним залишається проблема розрахунку розміру 
шкоди, яка спричинена землям водного фонду, водним та рибним ресур-
сам України. Поступово ця проблема вирішується на законодавчому 
рівні. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. 
№ 326 затверджений Порядок визначення шкоди та збитків, завданих 
Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, яким закріпле-
ні основні показники, які мають бути оцінені при визначенні шкоди щодо 
певних напрямків [5]. При цьому в пункті 11 Порядку розглядаються 
збитки, завдані водним ресурсам, як напрям, що включає забруднення, 
засмічення, вичерпання та інші дії щодо водних ресурсів, які можуть 
погіршити умови водопостачання, завдати шкоди здоров’ю людей, спри-
чинити зменшення рибних запасів та інших об’єктів водного промислу. 
На підставі цього порядку Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України 21 липня 2022 р. був прийнятий наказ № 252, яким за-
тверджена Методика визначення збитків, заподіяних внаслідок забруд-
нення та/або засмічення вод, самовільного користування водними ресур-
сами [3]. Методика регулює питання визначення збитків, заподіяних 
внаслідок забруднення та/або засмічення вод, самовільного користуван-
ня водними ресурсами внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 
Розрахунок збитків здійснюється на підставі відповідних формул. При 
цьому правильно застосовуються відповідні коефіцієнти, які враховують 
категорію водного об’єкта, ступінь засмічення поверхні води сторонніми 
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предметами, матеріалами, відходами та/або іншими речовинами. При 
самовільному користуванні водними ресурсами заслуговує на увагу ко-
ефіцієнт, що враховує збільшення шкоди водній екосистемі під час во-
єнного стану.

Між тим питання відшкодування збитків щодо шкідливої дії вод 
у разі неконтрольованого скиду води, завданих Україні внаслідок зброй-
ної агресії Російської Федерації, залишились неврегульованими на за-
конодавчому рівні. Ліквідація наслідків шкідливої дії вод передбачає 
проведення комплексу заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші 
невідкладні роботи, які здійснюються у разі виникнення надзвичайної 
ситуації і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятуван-
ня життя та збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зони 
надзвичайної ситуації. Комплекс заходів передбачає усунення негативних 
факторів шкідливої дії вод, відновлення порушеного стану територій та 
об’єктів, а також відшкодування майнової та моральної шкоди тощо. 

В літературі висловлена думка, що в цьому випадку необхідно за-
стосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. 
№ 175 « Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків над-
звичайних ситуацій техногенного і природного характеру [1]. Зазначеною 
Методикою передбачено виконання розрахунку збитків від руйнування 
та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції. При 
цьому усі збитки поділяються на види залежно від завданої фактичної 
шкоди, зокрема від: втрати життя та здоров’я населення; руйнування та 
пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції; не виро-
блення продукції внаслідок припинення виробництва; вилучення або 
порушення сільськогосподарських угідь; втрат тваринництва; втрати 
деревини та інших лісових ресурсів; втрат рибного господарства; зни-
щення або погіршення якості рекреаційних зон; забруднення атмосфер-
ного повітря; забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, 
внутрішніх морських вод і територіального моря; забруднення земель 
несільськогосподарського призначення а також збитки, заподіяні при-
родно-заповідному фонду. Між тим Методика регулює оцінку збитків 
від наслідків надзвичайних ситуацій, які належать до техногенного і при-
родного характеру.

Відповідно до ст. 5 Кодексу про цивільний захист України надзви-
чайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем 
поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків. При 
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цьому залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити 
виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються 
такі види надзвичайних ситуацій: 1) техногенного характеру; 2) природ-
ного характеру; 3) соціальні; 4) воєнні. Таким чином, законодавством 
розрізнюється надзвичайні ситуації в залежності від походження подій, 
а тому є проблема щодо застосування вказаної Методики для відшкоду-
вання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

На наш погляд, цю проблему потрібно вирішити на законодавчому 
рівні. Наприклад, шляхом розробки та прийняття самостійної методики 
оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру 
або шляхом внесення змін до Постанови Кабінету міністрів від 15 лю-
того 2002 р. № 175 вказавши, що вона також відлягає застосуванню для 
визначення збитків при надзвичайних ситуаціях воєнного характеру.

Одночасно потрібно звернути увагу, що окремі положення Методики 
№ 175 застаріли та не відповідають нормам чинного законодавства Укра-
їни. Наприклад, Методика закріплює нормативи збитків для лісів 1 та 2 
груп. Проте ст. 39 Лісового кодексу України в редакції від 29.03.2006 р. 
передбачає поділ лісів за екологічним і соціально-економічним значенням 
на такі категорії: 1) захисні ліси;2) рекреаційно-оздоровчі ліси; 3) ліси 
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; 
4) експлуатаційні ліси. Аналогічна ситуація складається і для нормативів 
збитків для різних видів сільськогосподарських угідь областей та Авто-
номної Республіки Крим. Вказані нормативи не відповідають нормативам 
грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим та 
за областями на 1 січня 2020 р., які затверджені Постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 листопаду 2021 р. № 1147 «Про затвердження 
Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок».

По-друге, залишається проблема визначення шкоди, завданої рибним 
ресурсам, та як «Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Укра-
їні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 20.03.2022 № 326 
не закріплює особливий напрямок вирішення цього питання [5].

Неконтрольований скид води у водосховищах східних областей 
України, який відбувся при руйнуванні гідроспоруд внаслідок ракетних 
ударів у весняний нерестовий період, призвів до загибелі водних живих 
ресурсів, а також виключив нерестовий фонд з циклу природного від-
творення рибних ресурсів. Згідно інформації Міністерства захисту до-
вкілля та природних ресурсів України внаслідок руйнування греблі та 
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зниження рівня води в Оскільському водосховищі завдано шкоду водним 
живим ресурсам, яка склала 288 млн гривень. Проте, слід мати на увазі, 
що в цьому випадку розмір екологічної шкоди та збитків носить комп-
лексний характер: завдано шкоди водним ресурсам; зруйновано екосис-
тему водосховища; знищено цінні види риб та інші живі водні ресурси; 
знищено сотні кілометрів нерестовищ. Крім того, внаслідок підтоплення 
територій забруднені та засмученні землі сільськогосподарського при-
значення та інші категорії земель.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» передбачає, що особи, яким завдано такої шкоди, мають право на 
відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для віднов-
лення здоров’я, якості навколишнього природного середовища, відтво-
рення природних ресурсів до стану, придатного для використання за 
цільовим призначенням (ст. 69). Тому, з метою повного відновлення 
якості довкілля відшкодуванню підлягають не тільки реальні збитки, але 
і упущена вигода (неодержаний дохід), як різновид цивільно-правових 
збитків.
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Анотація: Стаття присвячена питанню забезпечення екологічної без-
пеки в умовах російської збройної агресії, в результаті якої довкілля пере-
буває під перманентною загрозою руйнації. Досліджуються правові меха-
нізми, що спрямовані на відновлення екологічного балансу. Аналізуються 
окремі законотворчі новації у еколого-правовій сфері, які впроваджені після 
введення на території України правового режиму воєнного стану.

Ключові слова: екологічна безпека; шкода заподіяна довкіллю; злочини 
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Abstract: The article is devoted to the issue of ensuring environmental 
security in the conditions of Russian armed aggression, as a result of which the 
environment is under a permanent threat of destruction. Legal mechanisms aimed 
at restoring the ecological balance are being studied. Separate legislative 
innovations in the environmental and legal sphere, which were implemented after 
the introduction of the legal regime of martial law on the territory of Ukraine, are 
analyzed.
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Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля гарантоване на 
конституційному рівні, в свою чергу, екологічна безпека традиційно 
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розглядається як один із компонентів національної безпеки [1]. Забез-
печення екологічної безпеки, згідно із конституційним положенням, 
є прерогативою держави, яка реалізує її, зокрема, шляхом застосування 
низки правових інструментів: встановлення спеціального природоко-
ристування, що здійснюється на платній основі; закріплення лімітів 
використання природних ресурсів; впровадження системи оцінки 
впливу на довкілля; здійснення моніторингу довкілля та екологічного 
контролю тощо.

Простежити орієнтовний рівень екологічної безпеки можна, серед 
іншого, за допомогою міжнародного Індексу екологічної ефективності 
(EPI), відповідно до якого Україна у 2022 році зайняла 52 місце із 180, 
опинившись між Габоном та Сент-Люсією [2].

Такі негативні показники спричинені багатьма факторами, однак 
основною причиною зниження рівня екологічної безпеки в Україні є чис-
ленні злочини проти довкілля, вчинені військовими силами Російської 
Федерації після початку повномасштабного вторгнення на територію 
нашої держави.

Так, внаслідок протиправних дій згаданої держави-спонсора теро-
ризму національне навколишнє природнє середовище зазнало критичних 
руйнувань, що мають, як правило, довгострокові наслідки, усунення або 
мінімізація негативного впливу яких потребує значних матеріальних за-
трат.

Згідно із даними офіційного державного ресурсу «Екозагроза» 
cтаном на листопад 2022 року зафіксовано понад 2200 злочинів Росії 
проти довкілля, а завдана ними шкода оцінюється у 1387 млрд грн. 
Найбільша шкода, розміром у 928 млрд грн, завдана повітрю та спри-
чинена горінням нафтопродуктів, лісовими пожежами, загорянням 
інших об’єктів. Величезними є й розміри шкоди, заподіяної відходами – 
441 млрд грн [3]. 

Зауважимо, що умисне завдання шкоди довкіллю під час воєнних дій 
заборонено нормами міжнародного публічного права, до прикладу, Кон-
венцією ООН про заборону або обмеження застосування конкретних 
видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають над-
мірних ушкоджень або мають невибіркову дію. Згідно із преамбулою 
згаданої Конвенції, забороняється застосовувати методи або засоби ве-
дення війни, які мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть 
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широкомасштабної довготермінової і серйозної шкоди природному се-
редовищу [4]. 

Аналіз процитованої вище норми дає підстави для висновку про роз-
митість її змісту, оскільки критерії, за якими визначається рівень серйоз-
ності шкоди, завданої довкіллю, не детерміновані. Як наслідок, дієвість 
цієї норми права нівелюється або ж, у кращому випадку, утруднюється.

За таких умов особливої важливості набуває проведення у кожному 
конкретному випадку достовірної оцінки розміру шкоди навколишньому 
середовищу, що завдана внаслідок російської агресії.

Як простежується із змін, внесених до вітчизняних екологічних нор-
мативно-правових актів, законодавець намагається відновити порушену 
екологічну безпеку, насамперед, за допомогою оперативного фіксування 
усіх злочинів проти довкілля та проведення оцінки завданих в їх резуль-
таті збитків, що вчиняється із метою одержання подальшої компенсації. 
Так, для цього урядом було розроблено спеціальні Методики, якими 
встановлено порядок визначення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам, 
атмосферному повітрю внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної 
агресії та бойових дій під час дії воєнного стану [5, 6].

Окрім цього, на 27-ій Конференції ООН зі зміни клімату Міністр 
захисту довкілля та природних ресурсів України запропонував запуск 
Глобальної платформи для оцінки збитків довкіллю внаслідок війни, 
в межах якої планується розробити уніфіковані підходи для оцінки шко-
ди, завданої навколишньому середовищу і клімату в результаті збройних 
конфліктів [7].

Як вбачається із Резолюції Асамблеї ООН з навколишнього серед-
овища (ЮНЕП) «Захист довкілля в районах, вражених збройними 
конфліктами» від 07.05.2016, яка, до речі, була ініційована українською 
делегацією, країнам, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, 
надаватиметься допомога у відновленні (відтворенні) пошкодженої 
екосистеми, зокрема в спосіб проведення постконфліктних оцінок до-
вкілля [8]. 

Незважаючи на те, що питання механізму відшкодування шкоди, за-
вданої навколишньому природному середовищу внаслідок російської 
агресії, залишається відкритим, першочерговим завданням, яке уможли-
вить отримання відповідних репарацій, є саме збір доказів, що підтвер-
джують факт завдання шкоди довкіллю та оцінка розміру цієї шкоди, що 
повинна здійснюватися за єдиною системою. 
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Аналізуючи зміни, що відбулися у національному екологічному за-
конодавстві у зв’язку із впровадженням правового режиму воєнного 
стану, слід також відзначити тенденцію до спрощення процедури пере-
дачі природних ресурсів у користування, наприклад, в частині передачі 
земель сільськогосподарського призначення [9]. На моє переконання, ці 
зміни доречно зберегти і в післявоєнний період. 

Разом з цим, спричинена військовою агресією РФ шкода навколиш-
ньому середовищу не може мати наслідком послаблення правових меха-
нізмів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, навіть за 
умови недостачі природніх ресурсів. На цьому також наголошує Г. В. Ані-
сімова, говорячи про те, що «повна відмова від екологічних вимог, імпе-
ративних приписів може призвести до негативних наслідків» [10]. 
У такому контексті виняткове значення для збереження екологічного 
балансу має те, що попри встановлення «мораторію» на планові та по-
запланові заходи державного нагляду в період правового режиму воєн-
ного стану, проведення позапланових перевірок із питань захисту на-
вколишнього природного середовища все ж допускається [11]. Той факт, 
що національне законодавство допускає проведення позапланових пере-
вірок у сфері охорони довкілля додатково демонструє важливість цієї 
сфери.

Отже, забезпечення екологічної безпеки в умовах воєнного конфлік-
ту може досягатися шляхом вчинення низки дій правового характеру, 
а саме: вчасної фіксації усіх злочинів проти довкілля, розробки і за-
стосування уніфікованого механізму оцінки збитків, завданих цими 
злочинами та одночасним збереженням і удосконаленням тих правових 
механізмів забезпечення екологічної безпеки, які діяли до моменту 
повномасштабного вторгненням Російської Федерації на територію 
України.
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Анотація: Ліс є надзвичайно важливою екосистемою, яка здійснює 
прямий вплив на інші екосистеми і нерозривно пов’язана з ними. Ліси, окрім 
економічних функцій, виконують важливі екологічні функції, зокрема: очи-
щення та збагачення повітря киснем, водоохоронні, водорегулюючі, ґрунто-
захисні, санітарно-гігієнічні. Економічне значення лісу полягає в тому, що 
ліс є джерелом деревини та інших не менш важливих лісових ресурсів. Саме 
тому від стану лісів залежить як і стабільність лісової галузі зокрема, так 
і національної економіки в цілому. 
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Abstract: The forest is an extremely important ecosystem that has a direct 
impact on other ecosystems and is linked to them. Forests, in addition to economic 
functions, perform important environmental functions, in particular: purification 
and enrichment of air with oxygen, water protection, soil protection, sanitation. 
The economic importance of the forest is proved by the fact that the forest is 
a source of wood and other equally important forest resources. That is why the 
stability of the forest industry in particular, as well as the national economy as 
a whole, depends on the condition of the forests.

Keywords: forest, forest resources, forest legislation, legal forms of the use 
of the forestry resources, legal protection of forests, martial law.

Серед природних багатств нашої держави лісам належить особливе 
місце. Ліс – невід’ємна складова навколишнього природного середовища 
і є найпотужнішим рослинним угрупованням за різноманітністю будови 
та рівнем впливу на природне довкілля. Економічне значення лісу по-
лягає в тому, що ліс є джерелом деревини та інших не менш важливих 
лісових ресурсів. В свою чергу екологічна функція лісу проявляється 
в тому, що вони відіграють велику ґрунтозахисну і водоохоронну роль, 
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пом’якшують і зволожують клімат, сприяють рівномірному розподілу 
опадів, попереджують змив і розмив ґрунту, сприяють підвищенню вро-
жаю сільськогосподарських культур.

Стан лісів в Україні в умовах воєнного стану зазнав суттєвих змін. 
Так, бойові дії різної інтенсивності велися на 3 млн га лісу, зараз – на 
600 тис. га [1]. За даними Державного агентства лісових ресурсів Укра-
їни лісова галузь вже налічує збитки у 18,7 млрд грн за пів року війни. 
Так, на сьогодні, на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів, зазначено, що було запущено застосунок ЕкоЗа-
гроза та запрошення українців до екологічного батальйону. В застосун-
ку містяться відомості стосовно наслідків воєнних дій рф та їх вплив 
на довкілля в цілому, так і на ліси зокрема. Орієнтовані розрахунки 
збитків нараховані Державною екологічною інспекцією відповідно до 
затверджених методик станом на листопад 2022 року становлять 1 373 
млрд грн. Якщо говорити про лісові пожежі, то внаслідок них було 
здійснено 43 492 595 т викидів в атмосферу, вони охопили територію 
60 269 га, та завдано збитків (знову ж таки приблизно) 166 870 млн грн. 
Стосовно вирубки та повалення лісу, то ця діяльність була зафіксована 
на 281 223 га, та завдано збитків 6 521 млн грн. Наразі, у додатку вже 
було зафіксовано 45 звернень громадян, які стосувалися лісових пожеж 
та негативного впливу на об’єкти природно-заповідного фонду [2].

Досить гостро стоїть питання ведення лісогосподарської діяльності 
в лісах України, які тимчасово були окуповані. Зокрема йдеться про 
ліквідацію розтяжок, розмінування лісових масивів, автодоріг, адмінбу-
дівель територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів 
України. Було завдано шкоду нерухомому та рухомому майну, пошкодже-
но пристрої та механізми в лісогосподарських підприємствах, завдані 
збитки, пов’язані з поверненням лісових екосистем до безпечного веден-
ня в них лісогосподарської діяльності та непрямі збитки (відкладанні 
у часі), які проявляться згодом [3, с. 205]. Окрім того, великих втрат за-
знала лісова галузь в результаті лісових пожеж. Так, кількість лісових 
пожеж у порівнянні з 2021 р. зросла у 2,3 рази, а площа – у 77 разів [4]. 
У 70 % випадків це пов’язано з воєнною агресією рф, це, зокрема, актив-
ні бойові дії або обстріли крилатими ракетами, вибухи мін тощо. Ворог 
залишив після себе на тимчасово окупованих територіях тисячі звичай-
них мін, які є небезпечними при контакті з ними, та сотні спеціальних 
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вибухових приладів, які можуть викликати лісові пожежі та унеможлив-
люють ефективне їх гасіння.

Так, звичайно, бойові дії завдають значну, і в деякій мірі непоправ-
ну шкоду, проте не зважаючи на це лісова галузь продовжує залишати-
ся стабільною і забезпечувати потреби національної економіки. Так, 
приміром, продовжується проведення національної інвентаризації лісів 
(національна інвентаризація лісів – система вибірково-статистичних 
обстежень лісового фонду України, спрямована на отримання обґрун-
тованої узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, 
у тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного 
лісового кадастру, моніторингу лісів (ст. 551 Лісового кодексу України)) 
[5], хоча і в не таких темпах як передбачалося. За даними Державного 
агентства лісових ресурсів України, в 2021 році було інвентаризовано 
900 ділянок, у цьому – всього 200. Незважаючи на воєнну агресію три-
ває черговий етап програми Президента України «Зелена країна», яка 
була започаткована 7 червня 2021 року, з прийняттям указу Президента 
України № 228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворен-
ня лісів» [6].

Враховуючи вищевикладене, можна констатувати, що воєнні дії за-
вдали значної шкоди стану лісів України, лісовій галузі зокрема і націо-
нальній економіці в цілому, проте не зважаючи на виклики сьогодення 
вона продовжує успішно працювати і долати наслідки воєнної агресії рф.
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Анотація: Стаття присвячена аналізу правових проблем функціонуван-
ня механізму публічно-приватного партнерства в Україні, а також розгляну-
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Abstract: The article is devoted to the analysis of legal problems of the 
functioning of the mechanism of public-private partnership in Ukraine and 
considered the prospects of using this legal instrument for ecologization of 
economic activity.
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Сьогодні досить актуальним залишається інтерес до публічно- при-
ватного партнерства, поняття якого у широкому значенні розглядається 
як співробітництво між публічними та приватними партнерами, спрямо-
ване на реалізацію державних програм з виробництва товарів, виконан-
ня робіт або надання послуг. Необхідно зазначити, що в законодавстві 
України використовується термін «державно-приватне партнерство», 
у той час як законодавство і практика інших країн частіше використовує 
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термін «публічно- приватне партнерство». Однак, більш доцільно ви-
користовувати саме останній варіант, оскільки він включає в себе не лише 
центральні органи влади, а й місцеві органи влади, а також органи міс-
цевого самоврядування.

Що ж стосується короткої характеристики цього механізму, то на 
даному етапі свого існування він має ряд недоліків серед яких:

1. відсутність законодавства, яке б врегульовувало усі види догово-
рів, у межах яких може реалізовуватися ППП;

2. низька активність держави в аспекті гарантійного забезпечення 
фінансової надійності проектів публічно-приватного партнерства, в ас-
пекті виконання фінансових зобов’язань;

3. занадто бюрократизована процедура участі в ППП;
4. угоди в рамках ППП особливо уразливі для корупції, адже напри-

клад, той же перегляд умов договорів знаходиться поза полем зору як 
держави, так і громадськості, тому що цей процес відбувається на етапі 
після завершення тендера;

5. небажання використання з боку держави пільги й інших видів 
заохочень, які б позитивно вплинули на досягнення компромісів у ви-
падку розбіжності в інтересах та цілях представників органів державної 
влади і приватних підприємців.

Виправити це можна завдяки вдосконаленню чинного законодавства, 
розробки системи державних гарантій підтримки, зміни процедури за-
твердження проектів ППП.

Важливим є факт того, що на законодавчому рівні механізм ППП, 
розглядається у вузькому значенні через договірну форму, але ж цей 
механізм можна розглядати й через призму корпоративної форми. Коли, 
наприклад, створюється господарське товариство, в якому 50/50 як і дер-
жава так й інвестор зацікавлені у виготовленні чого-небуть.

Сьогодні в Україні глобально постає питання післявоєнної відбудови 
країни. Велике значення в контексті цього буде мати механізм ППП, і не 
менш важливим є провадження цієї діяльності з врахування екологічних 
факторів. Неодноразово зазначав, що існуючий економічний механізм 
у світовому масштабі є незмінно орієнтованим на швидкі темпи еконо-
мічного зростання, зростання рівня споживання та ємкості внутрішніх 
ринків за рахунок варварської, безвідповідальної експлуатації природних 
ресурсів. А тому як ніколи важливо переорієнтовувати господарські ді-
яльність на новий рівень її екологізації, яка у соціально-економічному 
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плані повинна спиратися на перехід до природозберігаючих методів 
господарювання, а в технічному – на екологізацію технологій виробни-
цтва і природокористування.

Такий перехід можливо досягти шляхом реалізації конкретних стра-
тегічних дій, серед яких проведення системної екологізації усіх складо-
вих частин процесу виробництва: від системи управління і технологічних 
процесів до господарської, інноваційної та інвестиційної діяльності 
підприємства; оновлення та впровадження очисних споруд, що також 
повинно забезпечувати еколого-економічний ефект; запровадження ши-
рокого використання відновлювальних джерел енергії.

Усе вище наведене можна забезпечити шляхом побудови дієвого 
механізму публічно-приватного партнерства, яке забезпечить надходжен-
ня необхідних інвестицій для проведення ефективної екологізації здій-
снення господарської діяльності.

Недосконалість правового механізму реалізації відносин державно-
приватного партнерства як такого, створює подальші перешкоди для 
розвитку законодавства щодо його (партнерства) нішевих сфер. Такими 
нішевими сферами, як уявляється, можуть бути партнерство в інновацій-
ній сфері, в оборонно-промисловому секторі економіки але і у сфері 
екологічного господарювання, що охоплює собою проблематику реалі-
зації важливих екологічно значимих проектів, або господарської діяль-
ності що спрямована чи продукує суттєві екологічні ефекти.

Розвиток законодавчого забезпечення публічно-приватного партнер-
ства вимагає попередньої узгодженості доктринальних питань еколого-
правової політик. Дійсно, мають бути чітко визначеними поняття «еко-
логічне господарювання» та відповідна класифікація його різновидів. 
Необхідно також визначитись із поняттям «суб’єкти екологічного госпо-
дарювання» з особливостями їх господарської правосуб’єктності.

Наступним завданням є проблема визначеності поняття «екологічний 
ефект» та його численні різновиди, також необхідно створити чітку кар-
тину засобів державної підтримки діяльності в сфері екологічного гос-
подарювання. Адже мова йде фактично про спеціальні правові режими 
діяльності в сфері екологічного господарювання. На підставі визначення 
зазначених доктринальних категорій можливо було б розпочати власне 
законопроектні роботи по розробці законодавства про публічно-приват-
не партнерство в сфері екологічного господарювання.
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Російське вторгнення в Україну 2022 є безперечно невиправданим 
і неспровокованим актом агресії проти незалежної і суверенної України, 
а також порушенням усіх існуючих норм міжнародного права щодо ста-
лого розвитку, гуманітарного права, основних моралі, принципів люд-
ського співіснування та охорони навколишнього середовища зокрема [3]. 
За дев’ять місяців російської агресії зафіксовано більше 2239 екологічних 
злочинів, а розмір завданих навколишньому середовищу збитків за при-
близними оцінками становить 37 мільйонів євро [1]. Спричинена воєн-
ними діями деградація навколишнього середовища України не тільки 
унеможливлює забезпечення екологічної безпеки у країні та світі, але 
й загрожує погіршенням глобальної кліматичної кризи.

Збройні конфлікти, які супроводжуються значними соціальними, 
економічними та політичними змінами держав учасників, а у випадку із 
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російським вторгненням в Україну, і інших країн світу, мають багато-
аспектний вплив на довкілля, та, серед іншого, провокують непрогнозо-
вані викиди парникових газів (далі – ПГ). Що, поєднуючись із кризою 
державного управління країни, на території якої відбуваються воєнні дії, 
у тому числі і природоохоронного, ставить під загрозу забезпечення 
екологічної безпеки не тільки на час воєнних дій, але й у післявоєнний 
період. 

Зокрема, за підрахунками Міністерства захисту довкілля та природ-
них ресурсів, станом на листопад 2022 року, кількість викидів діоксиду 
вуглецю (СО2) внаслідок воєнних дій на території України становить 
мінімум 33 млн тонн [1]. За класифікацією експертів Perspectives Climate 
Group [4], такі викиди є безпосередніми (або прямими) викидами ПГ, 
спричиненими бойовими діями, в результаті: 1) функціонування військо-
вої техніки (танків, військових транспортних засобів і кораблів), що 
потребує значної кількості викопного палива, а також є джерелом ко-
роткоживучих забруднювачів (зокрема, чорного вуглецю), які окрім без-
посереднього впливу на якість повітря та зміну клімату, становлять 
серйозну загрозу для життя та здоров’я населення; 2) пошкодження 
об’єктів промисловості та інфраструктури, які являють собою так звані 
вуглецеві резервуари (газопроводи, паливні баки, промислові об’єкти, 
пов’язані з їх виробництвом, переробкою, транзитом вугілля, газ і нафти). 
Яскравим прикладом останнього є пожежа на нафтобазі в с. Калинівка 
Фастівського району Київської області, спричинена обстрілом російськи-
ми військами 24 березня 2022 р., в результаті якої було спалено понад 10 
000 тонн паливних продуктів, що спричинило викид СО2 розміром в 30 
000 метричних тонн [7].

В свою чергу, воєнні конфлікти призводять до так званих непрямих 
викидів ПГ, що включають 1) викиди від виробництва зброї, транспорт-
них засобів та іншого обладнання, включаючи використання електроенер-
гії; 2) викиди, пов’язані з післявоєнним відновленням 3) викиди, пов’язані 
з реструктуризацією енергетичних систем через стратегічні міркування, 
викликані воєнним конфліктом [5, 9].

В контексті останнього, варто розглянути як російське вторгнення 
в Україну вплинуло на глобальний енергетичний ринок. Введення між-
народних санкції проти РФ та заявлені плани ЄС щодо відмови від ро-
сійських вуглеводнів, які «використовується у якості економічної і по-
літичної зброї» [6] призвело до підвищення світових цін на всі види 
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викопного палива та посприяло пошукам інших закордонних постачаль-
ників газу, що означає, що у найближчій перспективі зростатиме імпорт 
а, отже, і видобуток викопного палива, ставлячи під сумнів забезпечення 
та реалізацію зеленого енергетичного переходу (з англ. green energy 
transition – процес переходу від викопних джерел енергії до відновлю-
ваних, що має важливе значення для декарбонізації світової економіки), 
а отже і сумісність із кліматичними цілями Паризької Угоди. 

Слід зазначити, що Версальська декларація, прийнята за підсумками 
неформальної зустрічі глав держав та урядів 10–11 березня 2022 року, 
визначила одним із пріоритетів зменшення енергетичної залежності від 
РФ за рахунок диверсифікація маршрутів енергопостачання та збільшен-
ня використання родовищ скрапленого природного газу (СПГ) [10]. 
В свою чергу, збільшення використання СПГ не є найкращою альтерна-
тивою викопному паливу з точки зору відповідності цілі кліматичної 
нейтральності. Зокрема через те, що викиди ПГ від його спалювання газу 
для виробництва електроенергії в ЄС на 41 % – 151 % перевищуватимуть 
цільові показники викидів для виробництва електроенергії до 2030 року, 
необхідні для обмеження глобального потепління.

Що стосується викидів, пов’язаних з післявоєнним відновленням, за 
підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, по-
тенційні викиди СО2 внаслідок реконструкції інфраструктури та буді-
вель, зруйнованих або пошкоджених під час війни в Україні на сьогодні 
оцінюються в 49 мільйонів тонн [1]. 

Варто відзначити, що на сьогодні не існує міжнародно-правового 
механізму притягнення до відповідальності держави-агресора за воєнні 
дії, що призвели до прискорення зміни клімату внаслідок понаднормових 
та непрогнозованих викидів парникових газів. Більш того, відсутня і між-
народна регламентація викидів парникових газів під час збройних кон-
фліктів, зокрема в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 
Фіксація, оцінка та звітування про викиди ПГ високої інтенсивності під 
час воєнних дій повинні бути запроваджена на міжнародному рівні, 
створюючи підстави для притягнення до відповідальності сторони-агре-
сора за завдані кліматичні збитки. 

У цьому контексті, варто звернути увагу на ініціативу створення 
Глобальної платформи для оцінки збитків клімату та навколишнього 
природного середовища від воєнних дій, представлену Міністерством 
захисту довкілля та природних ресурсів України на 27-мій Конференція 
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Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату (COP27) у листопаді 
2022 р. Основними цілями платформи є уніфікація міжнародних під-
ходів до визначення та оцінки шкоди навколишньому середовищу та 
клімату, поглиблення міжнародного партнерства для забезпечення при-
тягнення до відповідності за таку шкоду, та посилення міжнародної 
співпраці для післявоєнного відновлення довкілля [1]. Таким чином, 
вперше в рамках міжнародної кліматичної конференції було представ-
лено нагальність та необхідність визначення кліматичної шкоди, спри-
чиненої воєнними діями.

В свою чергу, затверджена Кабінетом Міністрів України процедура 
визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Росій-
ської Федерації (Постанова № 326 від 20 березня 2022 р.), не виділяє 
окремим пунктом шкоду, що прискорює зміну клімату [2]. Вірогідно, що 
за зазначеною процедурою її можна розглядати в рамках шкоди, завданої 
атмосферному повітрю викидами забруднюючих речовин. Однак, на 
нашу думку, це не відповідає представленій амбітній ініціативі, то ж за-
значена процедура потребує перегляду та редакції із винесенням кліма-
тичних наслідків та кліматичної шкоди збройної агресії Російської Фе-
дерації окремим напрямом.

Як і більшість країн світу, Україна є залежною від викопного палива, 
що виявляється у значній кількості великих вугільних шахт, промислових 
об’єктів видобутку нафти та газу, а також одній з найщільніших у світі 
мереж газопроводів. Пошкодження та порушення роботи таких об’єктів 
мають короткострокові та довгострокові наслідки для навколишнього 
середовища, а також забезпечення основних гуманітарних потреб, таких 
як водопостачання, опалення, зв’язок, транспорт і медичне обслугову-
вання. У поєднанні із соціально-економічними та геополітичними фак-
торами, російське вторгнення в Україну вплинуло на виробництво та 
споживання викопного палива у всьому світі, що призвело до збільшен-
ня викидів парникових газів і ставить під загрозу досягнення цілей 
сталого розвитку та зеленого енергетичного переходу. У зв’язку цим, 
нагальною необхідністю є формування та реалізація міжнародних та 
національних політичних програм у сфері боротьби із зміною клімату 
з огляду на нові виклики в енергетичній сфері, і відмова від викопного 
палива має бути найбільшим пріоритетом. Це підтверджується і висно-
вками останнього Шостого звіту Міжурядової групи експертів зі зміни 
клімату [10], згідно з яким, для утримання зростання середньої глобаль-



205

ної температури на рівні 1,5 або 2 °C, нагальною необхідністю є посту-
пова відмова від викопного палива в енергетичному секторі В іншому 
випадку, викиди парникових газів продовжуватимуть зростати після 
2025 року, спричиняючи середнє глобальне потепління на 3,2°C до 
2100 року, що буде катастрофічним для планети. Тому в інтересах усіх 
країн, незалежно від їхнього геополітичного положення, є пріоритезація 
переходу на чисту енергію, розвитку структурної енергоефективності, 
а також запровадження стимулів для побутового та промислового енер-
гозбереження з метою забезпечення глобальної енергетичної безпеки та 
ефективної боротьби зі зміною клімату. В свою чергу, післявоєнне від-
новлення та розвиток України має бути використано для фундаментальної 
трансформації у зелену економіку з чистим нульовим рівнем шкідливих 
викидів, що в свою чергу забезпечить більшу економічну ефективність, 
сильнішу конкурентоспроможність України на європейському та світо-
вому ринках та добробут її людей.

Примітка: Проведене дослідження виконано за підтримки Фонду Цен-
тральноєвропейського університету в Будапешті (CEUBPF).
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Технології продовжують неймовірними темпами змінювати всі сфе-
ри життя людини та цілі галузі світової економіки. Впровадження IT-
технологій у сільське господарство призвело до нової аграрної революції. 
Цифровізація та автоматизація скорочують витрати на добрива, паливо, 
при цьому підвищують продуктивність компаній та прибутковість галу-
зі. Використання нано-, біо-, смарт-технологій, нових методів переробки 
та логістичних інструментів дозволяють аграріям економити час та зо-
середитися на підвищенні ефективності та зростанні бізнесу.

Цифровізація сільського господарства охоплює застосування широ-
кого спектру технологій: Інтернету речей, робототехніки, штучного ін-
телекту, аналізу великих даних, електронної комерції тощо. Цифрова 
трансформація даної сфери включає великий перелік заходів, починаю-
чи від низькотехнологічних, таких як використання мобільних пристро-
їв (наприклад, для доступу фермерів до більш точних прогнозів погоди), 
продовжуючи високотехнологічними «цифровими фермами», де інтегро-
вані системи та аналітика великих даних підтримують прийняття рішень, 
закінчуючи використанням безпілотних літальних апаратів, робототех-
ніки та штучного інтелекту для автоматизації процесів [10].

В умовах цифрової економіки високі технології відіграють велику 
роль як фактори сталого розвитку у сфері продовольчої безпеки, сіль-
ського господарства, раціонального використання природних ресурсів. 
Впровадження технологій сприяє досягненню цілей глобальної програ-
ми ООН «Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 
2030 року», до переліку завдань якої входять: ліквідація голоду; підтрим-
ка продовольчої безпеки; розвиток сільських районів та впровадження 
стійких методів ведення сільського та рибного господарства; збереження 
та раціональне використання природних ресурсів планети [4].

Застарілі політико-правові рішення, розроблені до ери інформаційних 
технологій, а також нормативна невизначеність перешкоджають розвитку 
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«розумного» сільського господарства. Також можна констатувати, що 
законодавство відстає від впроваджуваних цифрових технологій, які по-
стійно удосконалюються і є «метою, що рухається» з точки зору регулю-
вання. Важливим завданням є формування актуального законодавства, 
яке зміцнить довіру зацікавлених учасників, які інвестують у сільсько-
господарські цифрові технології або застосовують їх на практиці.

Нині розвинені держави проектують юридичні норми, спрямовані на 
максимізацію вигод та мінімізацію потенційних ризиків, а також на 
створення структурованого сприятливого середовища для реалізації ін-
новаційного потенціалу інформаційних технологій з метою сталого роз-
витку у сільському господарстві. Цифрові стратегії, плани та дорожні 
карти допомагають визначити цілі регулювання та встановити цільові 
показники [1].

Необхідність розробки регіональних та національних стратегій роз-
витку цифрового сільського господарства визнається як на рівні органі-
зацій економічної інтеграції, так і окремих держав. У документах Орга-
нізації економічного співробітництва та розвитку (OECD) цифрове 
сільське господарство визначено як «мережа цифрових технологій та 
суб’єктів, які підтримують розробку та надання інформації та послуг 
фермерам, а доступ до даних, обмін ними та їх використання названо 
ядром цифрової трансформації сільського господарства» [2].

Стратегії розвитку цифрового сільського господарства передбачають 
розробку збалансованої системи управління цифровізацією та ухвалення 
відповідних нормативно-правових актів у цій сфері. У ЄС Цифровий по-
рядок денний включає стратегію Цифрового єдиного ринку та є одним із 
пріоритетних напрямків стратегії «Європа 2020». Стратегія Цифрового 
єдиного ринку визначає основні політико-правові умови електронного 
сільського господарства у Європейському Союзі. Вона, зокрема, перед-
бачає подолання цифрового розриву між міськими та сільськими района-
ми, а також забезпечення високошвидкісного зв’язку на території всього 
ЄС. Цифровий єдиний ринок визнає потенціал цифрових технологій для 
вирішення важливих та нагальних економічних, соціальних, кліматичних 
та екологічних проблем, що стоять перед агропромисловим сектором ЄС.

Також існують і певні проблеми у цій сфері. Європейські досліджен-
ня демонструють залежність економіки від інфраструктури та послуг 
інформаційних технологій, що була посилена пандемією COVID-19. Як 
і багато інших галузей економіки, сільське господарство в період панде-
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мії стало на шлях активної цифровізації. Держави вживають заходів 
і приділяють пріоритетну увагу цифровим рішенням, щоб допомогти 
фермерам краще керувати своєю сільськогосподарською діяльністю. Але, 
на жаль, режим ізоляції через пандемію продемонстрував, що жителі 
сільської місцевості, які не користуються Інтернетом, стали більш ізо-
льованими, ніж будь-коли, і мають ще менше підтримки та можливостей 
у ці скрутні часи [3]. Це питання вимагає ухвалення зважених рішень, 
відображення їх у відповідних нормативно-правових актах та побудови 
такої державної політики, яка сприятиме впровадженню інформаційних 
технологій усіма суб’єктами галузі та їх однаковою підтримкою.

В Україні використання інформаційних технологій випереджає правове 
врегулювання відносин у цій сфері, але законодавчий процес, водночас, 
перебуває у стані постійного розвитку. У 2019 році Указом Президента 
України «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення 
держави» [9] започатковано створення пілотного проєкту електронного 
фермерського реєстру, який в подальшому було переформатовано в елек-
тронний фермерський реєстр «Державний аграрний реєстр». Метою 
такого реєстру вбачається ідентифікація суб’єктів ринку, налагодження 
ефективної комунікації, спрощення доступу до фінансування, впрова-
дження програм державної підтримки, формування державної політики 
щодо розвитку сільського господарства та сільських територій, сприяння 
виправлення помилок в ДЗК та реєстрація договорів оренди, підвищення 
інвестиційної привабливості агросектору тощо. Цей проект реалізується 
за підтримки Світового Банку та проєкту ЄС «Підтримка впровадження 
сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні». Задля зако-
нодавчого врегулювання у 2020 році було розроблено та внесено на роз-
гляд Верховної Ради України законопроєкт № 3295 від 30.03.2019 «Про 
внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України» та інших законів Україні щодо функціонування 
Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки ви-
робників сільськогосподарської продукції», спрямованого на обов’язкову 
взаємодію усіх електронних реєстрів.

Прикладом цифровізації в агропромисловому секторі є реєстр аграр-
них розписок, порядок ведення якого визначено Законом України «Про 
аграрні розписки» [7] та «Порядком ведення Реєстру аграрних розписок». 
Започаткування такого реєстру сприятиме забезпеченню відкритості та 
стабільності ринку сільськогосподарської продукції та забезпеченню 
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прав учасників відповідних правовідносин. Як влучно звертається увага 
у наукових джерелах [6, с. 232], правове забезпечення інтересів учасни-
ків правовідносин при використанні цих аграрних розписок додатково 
забезпечується шляхом внесення застави майбутнього врожаю у реєстр 
обтяжень рухомого майна відповідно до ст. 7 Закону України «Про аграр-
ні розписки» та до Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів 
та реєстрацію обтяжень» [8]. 

Не можна не погодитися з думками М. М. Макарець та С. В. Глібка 
про те, що відсутність загальнодержавної програми підтримки робить 
цифровізацію невигідною для користувачів-сільгоспвиробників. Усклад-
нює ситуацію відсутність підготовки до цифровізації у сільських місце-
востях. А повноцінне впровадження децентралізації та прийняття відпо-
відних цільових державних програм підтримки суттєво пришвидшить 
процес впровадження цифровізації в агросектор [5].

Приходимо до висновку, що впровадження та розвиток інформацій-
них технологій у всіх сферах галузей економіки є вимогою сьогодення. 
Важливим є формування актуального законодавства, яке зміцнить довіру 
до цифрового сільського господарства та сприятиме розвитку правовід-
носин у цій сфері. Більшість держав ще мають прийняти або почати 
реалізовувати національну стратегію використання таких технологій 
у сільськогосподарському секторі. Україна вже зробила перші кроки, але 
поки що відстає від розвинених держав оскільки має низку правових, 
фінансових, технічних та інших проблем, що гальмують процеси впро-
вадження технологій.
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проблеми, які виникають при зборі, фіксації й перевірці доказів заподіяної 
екологічної шкоди, результати такої діяльності, а також перспективи від-
шкодування шкоди, заподіяної довкіллю воєнними діями та притягнення 
країни-агресора до відповідальності. 

Ключові слова: довкілля, екологічна шкода, оцінка шкоди, відшкоду-
вання шкоди, юридична відповідальність.

Abstract: The thesis of the report is devoted to the study of legal issues of 
assessing the damage caused to the environment as a result of the war. The main 
problems that arise when collecting, recording, and verifying evidence of 
environmental damage, the results of such activities, as well as the prospects for 
compensation for damage caused to the environment by military actions and 
bringing the aggressor country to justice are analyzed.

Keywords: environment, environmental damage, damage assessment, 
damage compensation, legal liability.

З 24 лютого 2022 р. відбувається повномасштабне збройне вторгнен-
ня російських збройних сил в Україну, яке супроводжується безпреце-
дентними за своєю жорстокістю воєнними злочинами й злочинами 
проти людяності. Такі дії країни-агресора є не тільки грубим порушенням 
Статуту ООН, основоположних принципів й загальновизнаних норм 
міжнародного права, виявленням неповаги до суверенітету, територіаль-
ної цілісності й непорушності кордонів України, а й надзвичайно сер-
йозним викликом міжнародному правопорядку, миру й безпеці.

Військова агресія завдає значних ушкоджень інфраструктурним 
об’єктам, а особливо екологічно небезпечним промисловим підприємствам 
на території нашої держави. Так, пошкодження ракетними обстрілами 
нафтобаз, нафто-, газо- та аміакопроводів, нанесення прицільних ударів 
по місцях зберігання інших небезпечних речовин призводить до значного 
за обсягом забруднення підземних й поверхневих вод, атмосферного по-
вітря, ґрунтів, ландшафтів, знищення рослинного й тваринного світу, за-
бруднення акваторій Чорного та Азовського морів. Уже сьогодні, як зазна-
чають спеціалісти, наслідки такого впливу відчувають сусідні з Україною 
держави, такі як: Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, на територію 
яких потрапляють продукти горіння небезпечних речовин тощо. Такими 
діями порушується екологічна рівновага, що в свою чергу призводить до 
небезпечних змін стану довкілля, а також спричиняє шкоду здоров’ю й по-
рушує безпеку життєдіяльності населення. 
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Екологічна шкода внаслідок воєнних дій вже набула таких колосаль-
них масштабів, що її наслідки будуть відчуватись ще довгий час. За по-
над дев’ять місяців з початку повномасштабного збройного вторгнення 
було зафіксовано понад 2200 випадків завдання шкоди довкіллю [1]. 
І важливим в контексті вищезазначеного є питання її відшкодування. 
Наша держава до цього не мала методик розрахунку шкоди, завданої 
довкіллю саме внаслідок воєнних дій. Однак, сучасні реалії змусили 
зробити деякі кроки у цьому напряму. Так, Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 20.03.2022 р. № 326 затверджено Порядок визначення 
шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації, який встановив процедуру визначення шкоди й збитків, за-
вданих Україні внаслідок такої агресії та став підґрунтям для розроблен-
ня та прийняття відповідних методик оцінки збитків довкіллю, таких як: 
1) Методика визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслі-
док надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час 
дії воєнного стану, затверджена Наказом Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України від 04.04.2022 р. № 167; 2) Методика ви-
значення шкоди та збитків, завданих земельному фонду України вна-
слідок збройної агресії Російської Федерації, затверджена Наказом Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства України від 18.05.2022 р. 
№ 295; 3) Методика розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих 
речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок ви-
никнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та 
визначення розмірів завданої шкоди, затверджена Наказом Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України від 13.04.2022 р. № 175; 
4) Методика визначення збитків, заподіяних внаслідок забруднення та/
або засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами, за-
тверджена Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресур-
сів України від 21.07.2022 р. № 252; 5) Методика визначення збитків, 
заподіяних навколишньому природному середовищу в межах територі-
ального моря, виключної морської (економічної) зони та внутрішніх 
морських вод України в Азовському та Чорному морях, затверджена 
Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 
від 19.08.2022 р. № 309; 6) Методика визначення розмірів відшкодування 
збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування над-
рами, затверджена Наказом Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України від 15.09.2022 р. № 366; 7) Методика визначення шкоди 
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та збитків, заподіяних лісовому фонду внаслідок збройної агресії Росій-
ської Федерації, затверджена Наказом Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 05.10.2022 р. № 414.

Варто сказати, що попередня оцінка збитків, завданих довкіллю, вже 
перевищила 1419 млрд грн [1]. Проблемним питанням залишається роз-
рахунок розмірів збитків, заподіяних втратами біорізноманіття, порушен-
ням екосистемних зв’язків [2, с. 45]. Крім того, доречно зазначити, що при 
зборі, фіксації й аналізі доказів заподіяння шкоди довкіллю виникають 
певні труднощі, які пов’язані з інтенсивністю й широкомасштабністю 
бойових дій, тимчасовою окупацією частини території, знищенням моні-
торингових спостережних пунктів, а також відсутністю достатньої кіль-
кості спеціалістів. Основний тягар роботи, пов’язаної зі збором, фіксацією, 
перевіркою доказів заподіяної шкоди, визначення розмірів її відшкодуван-
ня, покладений на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України й Державну екологічну інспекцію України.

Що стосується питання притягнення винних до відповідальності та 
відшкодування заподіяної екологічної шкоди в рамках національної су-
дової системи, то, як слушно зазначається в науковій літературі, така 
можливість відсутня. Мова може йти виключно про міжнародні інститу-
ції [2, с. 46]. Тому, нагальним в даному контексті є, по-перше, створення 
міжнародно-визнаних підходів до оцінки екологічної шкоди внаслідок 
воєнних дій [3], по-друге, міжнародна підтримка у фіксації й докумен-
туванні злочинів проти довкілля й оцінки обсягів екологічної шкоди. 

Важливим в даному контексті є звернення Верховної Ради України 
до Генеральної Асамблеї ООН, Програми ООН з навколишнього серед-
овища, Європейського Парламенту, Європейської Комісії, парламентів 
й урядів держав-членів Генеральної Асамблеї ООН щодо утворення 
спеціальної екологічної моніторингової місії для фіксації екологічної 
шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ на території України, 
яке затверджене Постановою Верховної Ради України від 20.09.2022 р. 
№ 2594-IX. 

Резюмуючи вищевикладене, слід зазначити, що вдосконалення й ефек-
тивне застосування юридичного механізму оцінки шкоди, завданої до-
вкіллю внаслідок збройної агресії РФ, а також залучення міжнародних 
фахівців та вироблення міжнародно-визнаних підходів до оцінки еколо-
гічної шкоди внаслідок воєнних дій, дасть змогу не тільки визначити 
фактичні екологічні збитки, але й слугуватиме юридичною підставою для 
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притягнення країни-агресорки до міжнародно-правової відповідальності 
щодо відшкодування шкоди, завданої довкіллю на території України.
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ну та з урахуванням виконання Україною зобов’язань перед Європейським 
Союзом у зв’язку із розпочатим процесом вступу до його складу.
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теграційний процес; воєнний стан.

Abstract: The article is devoted to covering the possibility of providing an 
organic development vector in Ukraine as a result of the introduction of martial 
law and taking into account the fulfillment of Ukraine’s obligations to the European 
Union in connection with the process of joining its composition.

Keywords: organic vector; ecological and legal policy; European integration 
process; martial law.

У відповідності з Указом Президента України «Про введення воєн-
ного стану в Україні» було визначено введення в Україні воєнного стану 
із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подаль-
шому воєнний стан зазнавав свого подовження: двічі на 30 діб, тричі на 
90 діб [1], відповідно триває до 19 лютого 2023 року. Згідно норми Ука-
зу, «на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежува-
тися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені 
статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України, а також вводити-
ся тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в меж-
ах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження 
та здійснення заходів правового режиму воєнного стану…» [1]. Аналіз 
визначених статей Конституції України стосується таких прав як гаран-
тування недоторканості житла; таємниці листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції; втручання в особисте і сімейне 
життя; свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право 
вільно залишати територію України; право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань; право брати участь 
в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих ре-
ферендумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування; право збиратися мирно, без зброї 
і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації; право володіти, ко-
ристуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї ін-
телектуальної, творчої діяльності; право на підприємницьку діяльність; 
право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується; право на страйк 
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для захисту своїх економічних і соціальних інтересів; право на освіту 
відповідно. Таким чином, чітко передбачено можливість обмеження як 
щодо власності, так і щодо здійснення діяльності, що зумовлює питання 
щодо безперешкодної можливості здійснювати, у тому числі, і органічну 
діяльність. Однак, передбачена норма не означає, що вона застосована 
в обов’язковому порядку на усій території держави. Також, усьому влас-
тиве закінчення і надалі виникне потреба розвитку. Задля її успішної 
реалізації має уже зараз продумуватися відповідні шляхи, що забезпечу-
ється через призму політики та норми права. Додатково актуальність 
наукового вивчення пояснюється і обраним вектором вступу України до 
Європейського Союзу, що спричиняє обов’язок приведення національ-
ного законодавства у відповідність до норм права ЄС. Не є виключенням 
і норми щодо органічного господарювання. Адже, згідно норм Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, глава 17 Сільське господарство та розвиток 
сільських територій стаття 404 (с) визначає, що співробітництво між 
Сторонами у сфері сільського господарства та розвитку сільських тери-
торій охоплює, inter alia, такі сфери: «заохочення сучасного та сталого 
сільськогосподарського виробництва, з урахуванням необхідності за-
хисту навколишнього середовища і тварин, зокрема поширення застосу-
вання методів органічного виробництва й використання біотехнологій, 
inter alia шляхом впровадження найкращих практик у цих сферах» [2]. 
Варто визначити й положення статті 404 (i; j) якими передбачається 
сфери співробітництва щодо обміну найкращими практиками щодо ме-
ханізмів підтримки політики у сфері сільського господарства та розвитку 
сільських територій та заохочення політики якості сільськогосподарської 
продукції у сфері становлення продукції, вимог щодо виробництва та 
схем якості [2].

На шляху всебічного врегулювання органічного напряму необхідним 
до врахування мають бути й норми Рекомендації комісії 2010/С 200/01 
[3] в частині врахування вимог щодо здійснення національних заходів 
співіснування з метою уникнення ненавмисної присутності ГМО у зви-
чайних та органічних культурах. Визначаємо й забезпечену можливість 
у Європейському Союзі, сільським господарствам визначати та обирати 
різні сільські структури та системи ведення свого господарства з ураху-
ванням економічних та природних умов. Заходи забезпечення органічної 
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чи звичайної продукції визначається у межах «пропорційності меті», 
а безпосередньо власник чи орендар мають вільне та самостійне право 
обирати вид сільськогосподарських культур – ГМО, звичайне, органічне, 
а відповідно такий вибір має бути наданий нормами права з реальним 
механізмом дії задля захисту. Звичайно, зазначена Рекомендація є однією 
із, яка застосовується у окресленому напрямі, але найбільше передбачає 
та пояснює потребу захисту звичайної та органічної продукції чи харчо-
вих продуктів і кормів за вимогами Європейського Союзу.

Розуміємо, що тривалий час на окупованих територіях, а також тих, 
які наразі є деокупованими, можливість здійснювати органічне госпо-
дарювання може мати певні проблеми через забруднення спричиненого 
спалюванням техніки та живої сили у повітря, водні та земельні ресурси, 
які є базою у сільському господарстві. Через що на таких територіях 
можливо до введення державної підтримки виробникам органічного гос-
подарювання (тим, які не застосовують ГМО та отрутохімікати) шляхом 
звільнення від сплати, як приклад мінімального податкового зобов’язання 
на певний термін допоки відновиться стан ресурсів. Контроль стану при-
родних ресурсів має здійснювати відповідний державний орган. 

З урахуванням безлічі фактів, починаючи як від забезпечення усіх 
видів безпеки, економічними фактами, експортним потенціалом держа-
ви, визнанням України – країною забезпечення продовольчої безпеки на 
міжнародному рівні, що особливо відзначилося під час дії воєнного 
стану та ін. фактами органічне виробництво стає для України надважли-
вим аспектом в агропромисловій сфері, що сягає своєї важливості і у 
міжнародному вимірі. Україна здатна виростити та виготовити екологіч-
ну чисту сировину та продукцію і бути флагманом забезпечення продо-
вольчо-екологічної безпеки. Проте таке досягнення можливе лише за 
передбаченням органічного вектору у еколого-правовій політиці України.
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Анотація: Робота присвячена аналізу правового регулювання біологіч-
них чинників, що негативно впливають або становлять загрозу якості життя 
й здоров’я людей чи навколишньому природному середовищу в цілому. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the legal regulation of 
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На сьогодні для мешканців планети питання безпеки стало найакту-
альнішим і найболючішим, що цілком зрозуміло, враховуючи останні 
події (коронавірус, постійні спалахи військових конфліктів у різних ку-
точках, природні аномалії тощо). Вказані проблеми не оминули й Укра-
їни, що знайшло відображення у Стратегії національної безпеки України, 
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затвердженій Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392 
[8]. Так, у цьому акті наголошується, що нині посилюється негативний 
вплив біологічних факторів на населення, зростає ймовірність виник-
нення загроз біологічного походження.

Розуміючи всі виклики і загрози сьогодення, представники влади, 
громадськості, а також науковці постійно тримають у полі зору питання 
національної безпеки в цілому і екологічна зокрема. Так, що завдяки їх 
спільним зусиллям наприкінці 2021 року була розроблена й прийнята 
Стратегія біобезпеки та біологічного захисту (далі – Стратегія), а 17 груд-
ня 2021 року вона затверджена Указом Президента України № 688/2021 
[7]. Варто додати, що згадана подія була довгоочікуваною і важливою. 
Пояснюється це тим, що у Стратегії на законодавчому рівні зафіксовано, 
що біобезпека є однією з найважливіших складових екологічної та на-
ціональної безпеки України, а також вперше визначено головні біологіч-
ні чинники, які на сьогодні вже негативно впливають на населення і на-
вколишнє природне середовище чи можуть у майбутньому стати при-
чиною виникнення загроз біологічного походження, пов’язаних із 
ймовірними негативними наслідками розвитку сучасних біотехнологій 
та синтетичної біології, міграційними процесами, транскордонними 
переміщеннями тварин, товарів, появою нових збудників емерджентних 
інфекцій, проявами біотероризму, відсутністю чітко визначеної проце-
дури провадження генетично-інженерної діяльності тощо. 

Крім того, даний документ базується на пріоритетах національних 
інтересів, фіксує мету, напрями, завдання державної політики у сфері 
забезпечення біобезпеки й біологічного захисту. 

Незважаючи на це, на переконання науковців, досі залишаються від-
критими й дискусійними питання співвідношення стратегій розвитку 
й вдосконалення екологічної й біологічної безпеки як складових націо-
нальної. Як свідчить аналіз положень нормативних актів, у Стратегії 
біологічної безпеки не простежується саме зв’язку із Стратегією держав-
ної екологічної політики, а також, і це найголовніше, чітко не окреслено 
співвідношення правових категорій «екологічна безпека» й «біологічна 
безпека» як векторів національної безпекової політики [2, с. 45]. В той 
же час, на думку В. І. Анрєйцева, забезпечення біологічної безпеки 
й біологічного захисту не є адекватно тотожною категорією екологічній 
безпеці й може розглядатися як важлива форма і напрям екологічної без-
пеки як провідної та пріоритетної еколого-безпекової функції держави 
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[1, с. 20]. Безсумнівно, всі окреслені питання були, є й залишаються 
важливими, однак вони лише стануть предметами наукових досліджень 
у майбутньому. 

Продовжуючи розгляд обраної проблеми, повернемося до того, які 
саме біологічні чинники (загрози) маються на увазі в Стратегії та які 
заходи передбачаються задля її реалізації.

Першою серед загроз розробники Стратегії називають безпосередньо 
чужорідні види флори й фауни, які мають інвазивні властивості. Вва-
жаємо це цілком обґрунтованим, виваженим і виправданим, бо саме ін-
вазивні чужорідні види – один із головних чинників негативного впливу 
на біорізноманіття, йдеться про те, що їх поширення призводить до змін 
структури екосистем, збільшення видів захворювань і, як наслідок, змен-
шення кількості чи навіть зникнення ряду місцевих видів дикої флори 
й фауни. Примітно, що в цьому правовому акті вперше наголошується, 
що явище їх масового розвитку характеризують як біологічне забруднен-
ня. На нашу думку, сам факт прийняття цього документа засвідчує, що 
на законодавець біологічним загрозам, якими виступають не тільки 
певні мікроорганізми, а й макроорганізми у вигляді об’єктів тваринного 
й рослинного світу, що можуть мати інвазивні властивості, приділяє на-
лежну увагу. Щоправда, основоположні засади охорони навколишнього 
природного середовища від неконтрольованого і шкідливого біологічно-
го впливу були закладені ще ст. 53 Закону України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища». Однак саме ця Стратегія вперше на 
законодавчому рівні перераховує всі можливі на сьогодні види біологіч-
них загроз, що, безумовно, значним кроком. Сподіваємося, що саме 
приписи згаданого документа дозволять у подальшому покращити пра-
вове регулювання відносин, які виникають у цій сфері, і запровадити 
належний правовий механізм поводження з інвазивними чужорідними 
видами й біологічними агентами шляхом підготовки відповідних норма-
тивно-правових актів і внесення змін до вже існуючих.

Наступною загрозою Стратегією визнаються генетично модифіко-
вані організми, що, на наш погляд, пов’язано з низьким рівнем урегульо-
ваності питання контролю за поширенням цих об’єктів і моніторингу їх 
впливу на навколишнє природне середовище, здоров’я людей і тварин. 
Отже, нині існує необхідність в удосконаленні механізму регулювання 
їх обігу (створення, вивчення властивостей, надання дозволу на вико-
ристання тощо).
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Третім чинником виникнення біологічних загроз визначено інфек-
ційні захворювання, які прямо чи опосередковано впливають здоров’я 
людини й тварин. Як відомо, зараз у світі спостерігаються активізація 
епідемічного процесу й глобальне поширення нових, повернення старих 
і таких, що знову виникають, нозологічних форм інфекційних і парази-
тарних хвороб, наприклад, поширення серед людської популяції хвороб, 
спричинених збудниками віспи мавп, коронавірусу близькосхідного 
респіраторного синдрому, гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, імунодефіциту людини (ВІЛ), 
хвороб Марбург, Ебола, Мачуно, Ніпах, спричинених високопатогенни-
ми вірусами грипу, тощо.

У контексті вказаного не можна оминути увагою того факту, що в нашій 
державі ситуація ускладняється тим, що частина територій України тим-
часово окупована, а упродовж останніх дев’яти місяців ми змушені вжива-
ти заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, надання відсічі 
і стримування триваючої широкомасштабної збройної агресії Російської 
Федерації проти нашої країни. Спираючись на це, можемо констатувати, що 
акцентування у Стратегії уваги на потребі вирішення широкого кола акту-
альних питань нерозповсюдження й протидії біологічним загрозам, у тому 
числі проявам біотероризму, набуває особливого значення і ваги.

Розглядаючи окреслене питання, не можна не зупинитися на основній 
меті цієї Стратегії, якою є поетапне створення єдиної системи біобезпе-
ки й біологічного захисту, а отже, захисту здоров’я людей, тварин і на-
вколишнього природного середовища. Відзначимо, що це передбачає 
міжвідомчу координацію й взаємодію за принципом «єдине здоров’я». 
Найбільш повно стратегічні вектор розвитку національного законодав-
ства у цій сфері вказані в розпорядженні Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологіч-
ного захисту за принципом «єдине здоров’я» на період до 2025 року та 
затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 27 листопада 2019 року 
№ 1416-р [4]. Вбачається, що її реалізація дасть змогу покращити орга-
нізаційний потенціал у сфері біологічної безпеки й біологічного захисту; 
забезпечити епідемічне благополуччя населення, захист здоров’я люди-
ни і навколишнього природного середовища, зокрема, об’єктів рослин-
ного і тваринного світу, від впливу небезпечних біологічних агентів – 
мікроорганізмів, вірусів, клітин і тканин людини, тварин, їх компоненти 
тощо, крім макроорганізмів (тварин і рослин).
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На досягнення поставленої мети уже сьогодні підготовлено проєкт 
Закону України «Про біологічну безпеку та біологічний захист» у межах 
проєкту ОБСЄ «Гармонізація чинних нормативних актів України з питань 
біобезпеки та біозахисту з міжнародними стандартами». Як наголошують 
науковці, визначальною рисою законопроєкту є принцип «єдиного 
здоров’я» як фундамент побудови системи біологічної безпеки та біо-
логічного захисту в нашій країні. Вбачається за доцільне зауважити, що 
під принципом «єдине здоров’я» у проєкті розуміється засадниче поло-
ження, яке ґрунтується на мультидисциплінарному підході до розроблен-
ня й впровадження політики, законодавства, програм і досліджень, 
у межах яких взаємодіють такі сфери, як охорона здоров’я людини 
й громадське здоров’я, ветеринарна медицина, безпечність продуктів 
харчування, охорона довкілля з метою гарантування біологічної безпеки 
та забезпечення біологічного захисту [6, с. 80–81].

Крім того, цьогоріч розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
7 липня 2022 р. № 573-р. затверджено план заходів із реалізації Стратегії 
біобезпеки та біологічного захисту на 2022–2025 роки [3]. Як зазначає 
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець: «Сьо-
годні фактично Уряд затвердив дорожню карту з її реалізації» [9] як 
важливої складової національної безпеки України. План розрахований 
на 4 років, упродовж яких буде вжито комплекс заходів – починаючи 
з підвищення кваліфікації фахівців із питань біобезпеки та біозахисту, 
створення системи інформування населення і аж до удосконалення за-
конодавства, визначення повноважень державних органів влади, Міністр 
впевнений, що це «дозволить створити ефективну національну систему 
біологічної безпеки та біологічного захисту як населення, так і наших 
екосистем [9].

Проаналізувавши цей правовий акт, можна стверджувати, що майже 
всі положення покликані сприяти в першу чергу усуненню можливих 
біологічних загроз з боку інвазивних чужорідних видів, які, на жаль, нині 
є найменш врегульованим на законодавчому рівні об’єктом правового 
регулювання, а також генетично модифікованих рослин і тварин. Серед 
запланованих заходів, які передбачаються в цьому акті, можна назвати 
внесення змін до механізму здійснення контролю за поширенням інва-
зивних чужорідних видів у різних сферах господарської діяльності 
й мінімізації їх негативного впливу; розроблення критеріїв віднесення 
видів рослинного і тваринного світу до інвазивних чужорідних видів; 
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затвердження переліків таких видів з урахуванням рівнів небезпеки, яку 
вони становлять, тощо. Щоправда, спроби врегулювати питання інвазив-
них видів вже робилися в проєкті розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Національної стратегії щодо поводження з ін-
вазійними чужорідними видами флори і фауни в Україні на період до 
2030 року» [5]. На жаль, цей акт так і не був прийнятий, але основні 
положення знайшли відображення в прийнятому нещодавно плані за-
ходів із реалізації Стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022–
2025 роки.

Підсумовуючи, наголосимо, що Старатегія біобезпеки та біологічно-
го захисту і плани заходів до неї, з одного боку, є спробою обійняти нео-
сяжне, а з другого – величезним кроком у напрямі створення єдиної 
системи біобезпеки й біологічного захисту (включаючи всі можливі види 
біозагроз, у тому числі інвазивні чужорідні види флори й фауни, право-
ве регулювання яких так і не знайшло свого законодавчого закріплення).
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Безпосереднє відношення до забезпечення екологічної безпеки має 
правова регламентація земельних відносин, зокрема тих, які стосуються 
передовсім охорони земель, тобто земельно-охоронних відносин. Такі 
норми зосереджені передовсім у розділі VI «Охорона земель». Само-
стійне місце у складі яких займає ст. 165 Земельного кодексу України, 
що встановлює нормування в галузі охорони земель та відтворення ро-
дючості ґрунтів. Даною нормою встановлено, що нормування в галузі 
охорони земель та відтворення родючості ґрунтів здійснюється з метою 
забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян шля-
хом прийняття відповідних нормативів і стандартів, які визначають ви-
моги щодо якості земель, допустимого антропогенного навантаження на 
ґрунти та окремі території, допустимого сільськогосподарського освоєн-
ня земель тощо [1].

Поняття «нормування» у чинному вітчизняному законодавстві не ви-
значається. Якщо названа вище стаття 165 Земельного кодексу України 
виходить з того, що нормування здійснюється шляхом прийняття відпо-
відних нормативів, то Закон України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» [6] дає підстави для визнання нормування діяльніс-
тю із встановлення нормативів (ст. 33), норм, правил, вимог (ст. 31). Як 
бачимо, наведені положення не відрізняються чіткістю і однозначністю.

Відсутня єдність поглядів з визначення нормування та його сутності 
і в спеціальній юридичній літературі. Так, існують підходи, за якими 
нормування слід визнавати діяльністю із встановлення певних стандар-
тів, які охоплюють поняття «норма», «норматив» та «правило». Іноді 
визначають нормування як встановлення нормативів у відповідності до 
вимог законодавства або ж встановлення «технічних норм».

Оскільки в законодавстві відсутнє визначення поняття нормування, 
а в правовій доктрині існують суперечливі підходи до цього поняття, 
А. М. Мірошниченко слушно пропонує виділити два розуміння норму-
вання: вузьке та широке. На його думку, вузьке розуміння нормування 
ґрунтується на тому, що термін «нормування» вживається в законодавстві 
зазвичай разом із терміном «стандартизація». Ці терміни розглядаються 
як однопорядкові. В широкому розумінні нормування може розглядати-
ся як встановлення будь-яких обов’язкових кількісних та якісних по-
казників [2, с. 424–425].

Зі статті 165 Земельного кодексу України випливає, що у галузі охо-
рони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлюються наступні 
нормативи: а) оптимального співвідношення земельних угідь; б) якісно-
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го стану ґрунтів; в) гранично допустимого забруднення ґрунтів; г) по-
казники деградації земель та ґрунтів . При цьому ч. 3 ст. 165 Земельного 
кодексу України передбачає, що нормативи в галузі охорони земель та 
відтворення родючості ґрунтів встановлюються Кабінетом Міністрів 
України. Проте з моменту введення в дію чинного Земельного кодексу 
України (2001 р.) названі нормативи не були, на жаль, встановлені. Вод-
ночас встановлення таких нормативів з метою забезпечення екологічної 
безпеки важко переоцінити. Встановлення якісних та кількісних показ-
ників з метою забезпечення екологічної безпеки за своєю сутністю свід-
чить про екологізацію земельно-правових норм.

Як відомо, включення екологічних вимог у законодавчі та інші право-
ві акти визначається екологізацією законодавства, яка спрямована в кін-
цевому рахунку на забезпечення екологічної безпеки.

Закріплення на законодавчому рівні нормування в галузі охорони 
земель та відтворення родючості ґрунтів – це наочний приклад земельно-
правового забезпечення екологічного імперативу, який в еколого-право-
вій літературі розглядається в якості наказу, обов’язкової вимоги, яка 
стосується дотримання правил охорони довкілля, адресована до суб’єктів, 
що здійснюють господарську діяльність та інші правові форми природо-
користування і випливає із очевидної невідворотності шкідливих на-
слідків і непоправних втрат у природному середовищі. Сутність і зміст 
екологічного імперативу, закріпленого ст. 165 Земельного кодексу Укра-
їни, який стосується обов’язкового дотримання якісного стану ґрунтів, 
їх гранично допустимого забруднення та показників деградації земель 
і ґрунтів полягає передовсім у тому, що він забезпечується примусовою 
силою держави до його виконання. Невиконання цієї обов’язкової умови 
суб’єктами виступає підставою для притягнення їх до відповідальності.

На сьогодні на перший план виходить і суттєво актуалізується пи-
тання земельно-правового забезпечення екологічної безпеки в умовах 
воєнного стану. Відомо, що наслідками повномасштабного вторгнення 
збройної агресії російської федерації проти України є не тільки загибель 
людей (в тому числі і мирних жителів), руйнування об’єктів виробництва, 
соціальної сфери, інфраструктури (енергетики, теплопостачання та ін.), 
а і масштабні забруднення, знищення та руйнування землі та інших 
складових навколишнього природного середовища, що в кінцевому ра-
хунку негативно впливає на стан довкілля та здоров’я людей.

З метою об’єктивного визначення шкоди, завданої землі, та іншим 
природним ресурсам, а також довкіллю в цілому в Україні затверджені 
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спеціальні порядки та методики. Так, згідно з «Порядком визначення 
шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської 
федерації», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
20 березня 2022 р. № 326 [5] (з наступними змінами і доповненнями) 
в межах 18 напрямів визначення шкоди виділено 8 напрямів визначення 
шкоди та збитків різним складовим довкілля, в тому числі втрати земель-
ного фонду, що включають втрати земельного фонду, а також пов’язані 
з ним неодержані доходи, тобто упущену вигоду, а також шкоду, завдану 
земельним ресурсам, заподіяну, зокрема, забрудненням і засміченням 
цих природних ресурсів.

На розвиток основних положень названого вище порядку розробле-
на Методика визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам вна-
слідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під 
час дії воєнного стану, затверджена наказом Міністерством захисту до-
вкілля та природних ресурсів України від 4 квітня 2022 р. № 167 [4] та 
Методика визначення розміру шкоди та збитків, завданих земельному 
фонду України внаслідок збройної агресії російської федерації, затвер-
джена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства Украї-
ни від 18 травня 2022 р. № 295 [3].
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ШУМОВОМУ 
НАВАНТАЖЕННЮ, ЯК ЗАПОРУКА ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ

Характеристикою сьогодення є експансія міст та занепад сільської 
місцевості на цьому тлі, що і впливає на населення, яке урбанізується.

Однією з найглобальніших цивілізаційних проблем населених пунк-
тів є шумове навантаження, яке здалося би надмірним будь якій людині, 
що проживала сторіччя назад.

Людина може сприймати безліч звуків різних частот та інтенсивнос-
ті. З усього багатоманіття звуків та з тих, які небажанні та шкідливість 
для здоров’я звуки кваліфікують як шуми. Шкідливість, яких залежить 
від різних факторів.

Шум є однією із форм фізичного (хвильового) забруднення навко-
лишнього середовища. Він виникає внаслідок коливальних змін тиску 
повітря. Загалом це хаотичне нагромадження звуків різної частоти, по-
тужності (амплітуди) і тривалості, які виходять за межі звукового ком-
форту.

Небажані або шкідливі для здоров’я звуки кваліфікують як шуми. Шкід-
ливість, яких залежить від інтенсивності, частоти тривалості в часі [1].

На думку вчених екологів шум вище 110 Дб до 160 Дб викликає від 
розладів здоров’я до тяжкої контузії. При цьому вчені виключають мож-
ливість будь-якої адаптації до шуми, тому існують чіткі нормативи рівнів 
шуму для громадських місць. Шум шкідливий не тільки для людини, а й 
для рослин і тварин [1].
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Шум не лише погіршує самопочуття людини, а й знижує продуктив-
ність праці на 10–15 %. У зв’язку з цим боротьба з ним має не лише са-
нітарно-гігієнічне, а й велике техніко-економічне значення [3].

Вищевикладене підтверджується статистикою висвітленою експер-
тами Всесвітньої організації охорони здоров’я, що близько 2 % всіх 
смертей викликано захворюваннями, пов’язаними з надмірним шумом. 
Підвищений рівень шуму створює у людей стан тривоги, а звідси – ін-
фаркти і інсульти. Щорічно тисячі людей помирають від нестачі тиші 
і спокою [2].

Варто звернути увагу, що негаразди пов’язані з шумовим наванта-
ження є дуже подібними до «теорії розбитих вікон», що була сформульо-
вана Джеймсом Квінн Вілсоном і Джорджем Келлінґом. Змістом якої є те, 
що якщо хтось розбив скло в будинку і ніхто не вставив нове, то неза-
баром жодного цілого вікна в цьому будинку не залишиться. Отже, явні 
ознаки відсутності порядку та недотримання людьми прийнятих норм 
поведінки провокують суспільство до аналогічних вчинків, що спричи-
няють зростанню кількості злочинів.

Відтак, можна зробити висновок, що стан навколишнього природно-
го середовища в населеному пункті в тому числі шумове навантаження 
на населення опосередковано корелюється з поведінкою людей.

Однак, механізм боротьби з джерелами шумового забруднення 
в правовому полі України не є глибоко розробленим. Фактично на за-
конодавчому рівні в Україні дане питання врегульовано лише статтею 
24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», що лише встановлює зобов’язання органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організації та громадян щодо захисту населення від шкідли-
вого впливу шуму.

Дана проблема також регулюється підзаконними нормативно-право-
вими актами, а саме Постановою Кабінету міністрів України «Правила 
користування приміщеннями житлових будинків» та іншими. Проте, 
у разі недотримання розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб 
органів державної санітарно-епідеміологічної служби порушникам за-
грожує лише санкція у формі штрафу – від 17-ти до 204-х грн.

Також, Державними будівельними нормами України (ДБН 360–92) 
встановлюються допустимі рівні шуму на різних об’єктах, територіях 
різного господарського призначення.
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Окрім того, статтею 21 Закону України «Про охорону атмосферного 
повітря» передбачено ряд заходів спрямованих відверненню, зниженню 
і досягненню безпечних рівнів виробничих та інших шумів, а саме:

створення і впровадження малошумних машин і механізмів;
удосконалення конструкцій транспортних та інших пересувних за-

собів і установок та умов їх експлуатації, а також утримання в належно-
му стані залізничних і трамвайних колій, автомобільних шляхів, вулич-
ного покриття;

розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів та 
інших об’єктів з джерелами шуму під час планування і забудови населе-
них пунктів відповідно до встановлених законодавством санітарно-гігі-
єнічних вимог, будівельних норм та карт шуму;

виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, технічних засобів 
спорудження житла, об’єктів соціального призначення та будівництво 
споруд з необхідними акустичними властивостями;

організаційні заходи для відвернення і зниження виробничих, кому-
нальних, побутових і транспортних шумів, включаючи запровадження 
раціональних схем і режимів руху транспорту та інших пересувних за-
собів і установок у межах населених пунктів.

Однак, в даному аспекті варто звернутись до досвіду економічно-
розвинутих країн в яких існує ціла низка нормативно-правових актів, що 
врегульовують питання покарання шумових забруднювачів. Розмір 
штрафів в яких є досить високими, що спонукає населення привести 
рівень шуму у відповідність з нормою. Так, наприклад, у Нью-Йорку за 
перевищення встановленого рівня шуму штрафують на суми від 45-ти 
до 25 000 доларів, що прямо передбачено Шумовим кодексом (Noisy 
Code) штату Нью Йорк. Не зважаючи на те, що боротьба з шумом є тех-
нічно важкою і дорогою за сучасних умов, економічно-розвинуті країни 
витрачають близько 100–120 млрд. євро на рік, задля боротьби з шумо-
вими навантаженнями [4].

Підсумовуючи, варто зазначити, що оновлення чинного законодавства 
України дозволить здійснити прямі кроки, направлені на оновлення по-
літики, спрямованої на створення системи ефективного захисту населен-
ня від шкідливих впливів шумів. Значну роль у вирішення даної про-
блеми відіграє створення ефективних містобудівних програм та стратегій 
органами місцевого самоврядування. Комплексне озеленення територій 
в місцях найбільшої концентрації шумів, міські цільові програми верти-
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кального озеленення фасадів будинків, будівництво шумозахисних екра-
нів та інші заходи, що дозволять мінімізувати негативний вплив шумів 
на здоров’я населення та підвищити мікроклімат в населеному пункті.
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Анотація: стаття присвячена таким питанням правової охорони мігру-
ючих видів диких тварин, як достатність правового регулювання охорони 
мігруючих видів на рівні українського законодавства та нагальність імпле-
ментації законодавства ЄС у цій сфері в контексті євроінтеграційних про-
цесів України.
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ні шляхи; Боннська конвенція, екологічна безпека, євроінтеграція.

Abstract: The article is devoted to such issues of legal protection of migratory 
species of wild animals as the adequacy of legal regulation of the protection of 
migratory species at the level of Ukrainian legislation and the urgency of 
implementing EU legislation on this issue in the context of the European integration 
processes of Ukraine.



233

Keywords: animal world; migratory species of wild animals; migration 
routes; Bonn Convention, environmental safety, European integration.

Тваринний світ України є об’єктом особливої правової охорони з боку 
держави як «національне багатство» (преамбула Закону України «Про 
тваринний світ» [1]). Правовій охороні підлягають не лише об’єкти тва-
ринного світу – дикі тварини, їх частини та продукти життєдіяльності, 
а й середовище їх існування та шляхи міграції (ст. 2).

Особливим об’єктом уваги держави у сфері охорони представників 
дикої фауни мають стати мігруючі види тварин. Специфічною ознакою 
таких тварин є їх періодичні або нерегулярні переміщення на більш-
менш значні відстані [2, c. 11]. Така властивість може мати як біологіч-
ний характер, так і об’єктивно вимушений для тварин, які не є за своєю 
природою мігруючими, проте через негативну зміну умов існування 
в їх ареалі вимушені його покинути та переміститися в більш безпечні 
локації.

В Україні здійснюють сезонні міграції та інвазії 315 видів тварин, 
серед яких 12 видів риб, 289 видів птахів та 14 видів ссавців [2, c. 14]. 
Держава зобов’язана забезпечити не тільки безпечні умови життєдіяль-
ності таких тварин у місцях, де вони перебувають для зимування або для 
реалізації репродуктивних потреб, а й створити сприятливі умови для 
безперешкодного та безпечного переміщення тварин міграційними марш-
рутами по своїй території.

Правове регулювання охорони мігруючих видів диких тварин відо-
бражено в національному законодавстві в Законі України «Про тваринний 
світ» та в Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин 
(Боннська конвенція) від 23.06.1979 р. [3], до якої Україна приєдналася 
в 1999 р. У вказаному Законі питання правової охорони мігруючих видів 
диких тварин зазначені декларативно, без будь-якої конкретизації щодо 
специфіки таких видів та без регламентації конкретних механізмів та 
заходів їх охорони. Лише вказується про недопустимість погіршення 
шляхів міграції диких тварин (ст. 9), необхідність забезпечення охорони 
таких шляхів (ст.ст. 37, 39), у тому числі врахування впливу відповідних 
об’єктів на міграційні шляхи під час здійснення оцінки впливу на до-
вкілля (ст. 41).

Натомість Боннська конвенція містить не лише легальне визначення 
«мігруючого виду», що означає всю популяцію або географічно ізольо-
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вану частину популяції будь-якого виду диких тварин або будь-якого 
таксону цих тварин нижчого рангу, значна частина якої циклічно і перед-
бачливо пересікає один або більше кордонів національної юрисдикції 
(п. 1 ст. I), а й закріплює конкретні вимоги до підписантів, викладені 
в п. 3 ст. ІІ: «а) сприяти здійсненню досліджень щодо мігруючих видів 
і співробітничати при цьому; b) докладати зусиль щодо забезпечення 
негайної охорони мігруючих видів, які включені до Додатка I; с) докла-
дати зусиль щодо укладання угод про збереження та регулювання ви-
користання мігруючих видів, які включені до Додатка II».

Тринадцята нарада Конференції сторін Боннської конвенції, яка від-
булася 24.02.2020 р., завершилася прийняттям важливих резолюцій та 
рішень, спрямованих на вирішення природоохоронних проблем та загроз 
для мігруючих тварин усього світу. Було відмічено посилення загрози 
мігруючим видам тварин, запропоновані шляхи їх збереження та від-
творення.

Євроінтеграційний вектор розвитку України зобов’язує нашу держа-
ву до забезпечення відповідності вітчизняного законодавства нормам 
і принципам права Європейського Союзу. Наразі є необхідність у при-
веденні у відповідність до європейських норм та вимог законодавства 
про охорону біорізноманіття, у тому числі охорону мігруючих видів 
диких тварин, на що, зокрема, спрямовані Директива ЄС від 02.04.79 р. 
№ 74/409/ЄЕС «Про збереження диких птахів» і Директива ЄС від 
21.05.92 р. № 92/43/ЄЕС «Про збереження природних середовищ існу-
вання і дикої фауни і флори», положення яких Україна має імплементу-
вати в національне законодавство згідно з Угодою про асоціацію [4].

Слід зауважити, що питання охорони мігруючих видів диких тварин 
прямо відображені у затверджених Законом України від 28.02.2019 р. 
Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на 
період до 2030 року [5]. У документі підкреслюється, що Україна розта-
шована на перетині міграційних шляхів багатьох видів фауни, через її 
територію проходять два основні глобальні маршрути міграції диких 
птахів, а деякі місця гніздування мають міжнародне значення. З огляду на 
це, серед завдань забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного 
потенціалу України (Ціль 2) визнано збереження та відновлення чисель-
ності видів природної флори та фауни, у тому числі мігруючих видів 
тварин, тоді як серед очікуваних результатів реалізації Стратегії є створен-
ня правової бази для забезпечення розвитку транспортної та телекомуні-
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каційної інфраструктури, будівництва об’єктів відновлюваної енергетики 
з урахуванням потреб міграції та вільного пересування тварин.

Так, дійсно, питання впливу кліматичної та енергетичної політики 
держави на життєдіяльність мігруючих птахів, зокрема вітряних станцій 
на шляхи їх міграції, потребують як ґрунтовного наукового дослідження, 
так і якісного правового регулювання. Враховуючи актуальність вико-
ристання альтернативних джерел енергії необхідно встановити ступінь 
та характер впливу їх роботи на наземні, водні та повітряні міграційні 
шляхи диких тварин.

Крім того, бойові дії, що розпочалися внаслідок військової агресії 
Російської Федерації проти України, на сьогодні є причиною вимушеної 
міграції тварин зі своїх ареалів в інші, більш безпечні. Держава має роз-
робити правові механізми охорони таких тварин як протягом їх перемі-
щення, так і протягом їх перебування в новому середовищі. Важливою 
є адаптація тварин, що вимушено мігрували, в нових середовищах іс-
нування з підтриманням їх репродуктивних здібностей з тим, щоб згодом 
реінтегрувати їх в первісні ареали існування. Також мають відновлюва-
тися міграційні шляхи на територіях, що зазнали впливу від проведення 
активних військових дій.

Таким чином, мігруючі види диких тварин є об’єктом тваринного 
світу, що потребує особливої правової охорони. Україна має створити 
нормативну базу, достатню для повної відповідності вимогам Боннської 
конвенції та вимогам і стандартам законодавства Європейського Союзу 
з питання правової охорони мігруючих видів диких тварин. Законотвор-
чий вектор має бути спрямований на ефективний правовий захист як 
диких тварин, яким біологічно властивий міграційний спосіб життя, так 
і видів, які вимушені мігрувати через погіршення стану екосистем. Ана-
лізу та оцінки потребує вплив кліматичної та енергетичної політики 
України на здійснення дикими тваринами міграцій та на стан міграційних 
шляхів. Потребують дослідження заходи правової охорони мігруючих 
видів диких тварин, що зазнали вплив військових дій на території Укра-
їни, до яких відноситься адаптація тварин в нових умовах та подальша 
їх реінтеграція.
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Війна є поширеним явищем, яке має майже постійний та масштабний 
впливом на навколишнє середовище. Вплив військової зброї на навко-
лишнє середовище спостерігається протягом всієї історії людства, але 
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відрізняється за своїми масштабами. Здатність сучасної війни спустошу-
вати природне середовище стає все більш очевидним: ліси стають пус-
телями, родючі сільськогосподарські угіддя стають мінними полями, вода 
стає забруднена, руйнуються ландшафти, певні види тварин вимирають, 
місцева рослинність зникає. З розвитком технологій шкода навколиш-
ньому середовищу стає все більш жорстокою і масштабною, здатною 
спричинити або прискорити екологічні та кліматичні кризи.

За період з 1991 по 2008 р. в світі відбулося 122 збройних конфлік-
ти, 163 країни світу мають регулярні збройні сили. Лише на підготовку 
до війни використовувалося до 15 мільйонів квадратних кілометрів 
землі, на неї припадає 6 % від загального споживання сировини і здій-
снюється до 10 % глобальних викидів вуглецю [1; 2]; вважається, що 
від 10 до 30 % усієї екологічної деградації у світі є прямим результатом 
діяльності військових у мирний час чи підчас військових конфліктів. 
Однак, незважаючи на це, екологічні дослідження, пов’язані з військо-
вими факторами, розпорошені між різними науковими напрямами і до-
волі обмежені за глибиною. Отже, сучасний стан наукових досліджень 
слід визнати таким, що не задовольняє потреби національної безпеки, 
адже конфлікти через ресурси (воду, орні землі, нафту, продовольство 
тощо) дедалі частіше ставатимуть причиною військових конфліктів, 
а зміни клімату все більш виразно виступатимуть «мультиплікаторами 
загроз», що впливають на національну безпеку [3], зокрема таку її 
складову як екологічна безпека.

Частота, масштаб і складність екологічних впливів, зазвичай пов’я-
заних із різними видами воєн. Війни варіюються від масштабних між-
державних війн із використанням всього військового потенціалу (напри-
клад, дві світові війни у ХХ ст., В’єтнамська, російсько-українська війни) 
до регіональних та громадянських воєн за участю менш оснащених 
збройних угруповань (наприклад, війни на території колишньої СФРЮ), 
а також насильницькі конфлікти з участю недержавних воюючих сторін 
(наприклад, Сьєрра-Леоне, 1991–1996 рр.).

Слід зазначити, що стадії військових дій, а саме: підготовка до війни; 
безпосередньо війна та повоєнна діяльність з відновлення держави, її 
економіки та інфраструктури можуть накладатися одна на одну (напри-
клад, відновлення країни після війни може супроводжуватися нападами 
повстанців, або відновлення після війни може передбачати підготовку 
до нової війни), але в будь-якому разі вони мають певні екологічні на-
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слідки, оскільки передбачають значне споживання ресурсів, накопичен-
ня стратегічних матеріалів, проведення випробувань зброї, будівництво 
відповідних споруд і комунікацій, навчання тощо.

На жаль, але питанням захисту навколишнього середовища під час 
збройних конфліктів міжнародне співтовариство тривалий час не нада-
вало належного значення: навіть спеціалісти з міжнародного гуманітар-
ного права не бачили причино-наслідкового зв’язку між військовими 
діями та шкодою, яка завдавалася довкіллю. Певним чином це можна 
пояснити тим, що розвиток екологічного права, що супроводжувався 
посиленням екологічних рухів, розпочався лише в 1970-х роках. Це 
обумовило розгляд довкілля як особливого блага, що має власну вну-
трішню цінність.

Міжнародна спільнота вдалася до формування міжнародно-правової 
бази для захисту навколишнього середовища. У 1976 р. було прийнято 
Конвенцію про заборону військового або будь-якого іншого використан-
ня ворогом техніки, що змінює навколишнє середовище [4]. Це стало 
першим кроком на шляху до обмеження використання навколишнього 
середовища як засобу або методу ведення війни. Наступним кроком 
в цьому напрямі стали положення Протоколу I [5] (1977 р.) до Женев-
ських конвенцій (1949 р.), які обмежили допустимий рівень шкоди на-
вколишньому середовищу під час війни. Окрім договірних норм, існують 
також звичаєві норми, які не явно захищають навколишнє середовище 
під час збройних конфліктів.

На жаль, у наступні кроки виявилися невтішними. Мова йде про 
норми Статуту Міжнародного кримінального суду, які присвячені еколо-
гічним воєнним злочинам. Порівняно з Протоколом І положення Рим-
ського статуту як мінімум суттєво ускладнюють, якщо не перешкоджають 
його застосуванню до будь-якого збройного конфлікту. Зокрема, на рівні 
міжнародного права залишаються не вирішеними низка суттєвих питань, 
зокрема: немає згоди стосовно загальновизнаного тлумачення стандарту 
«екстенсивна, довготривала та серйозна шкода навколишньому середови-
щу», а також «збройний конфлікт»; чи потрібна для застосування норм 
охорони навколишнього середовища під час збройних конфліктів, щоб 
широка, тривала і серйозна шкода навколишньому середовищу сталася 
сукупно чи достатньо альтернативного виконання вищезазначених стан-
дартів; чи є жорсткою прив’язка норм захисту довкілля під час збройних 
конфліктів саме до міжнародних збройних конфліктів. Усі ці неузгодже-
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ності суттєво ускладнюють практичне застосування норм охорони на-
вколишнього середовища під час збройних конфліктів, що особливо 
важливо у випадку з російсько-українською війною та її наслідками.

Правила звичаєвого характеру стосуються основних принципів ве-
дення військових дій щодо навколишнього середовища: заборона нападу 
на будь-яку частину навколишнього середовища, за винятком тих ви-
падків, коли є військовою метою; заборона знищення будь-якої частини 
навколишнього середовища, якщо цього не вимагає нагальна військова 
необхідність; заборона прямих нападів на військові об’єкти, які, як очі-
кується, завдадуть випадкової шкоди навколишньому середовищу, яка 
буде непропорційною до конкретної та прямої очікуваної військової 
переваги.

Воюючі сторони зобов’язані вживати всіх можливих запобіжних за-
ходів, аби уникнути, і в будь-якому випадку звести до мінімуму випадкову 
шкоду навколишньому середовищу. Відсутність наукових доказів впливу 
певних військових операцій на навколишнє середовище не звільняє сто-
рону воєнного конфлікту від обов’язку вживати запобіжних заходів.

Оскільки часто воєнні конфлікти завдають серйозної, довготривалої 
та значної шкоди навколишньому середовищу, залишається відкритим 
питання, чи є існуючі міжнародні правила ефективною відповіддю на 
екологічні катастрофи, які вже відбулися? Очевидно, що міжнародній 
спільноті потрібно працювати над прийняттям нових правил охорони на-
вколишнього середовища або принаймні конкретизувати існуючі правила.
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Сьогодні Україна є однією із найбільш екологічно проблемних 
країн світу внаслідок багатьох чинників, зокрема, надмірної і хижаць-
кої експлуатації природних ресурсів і водночас низького контролю за 
їх використанням, накопичення великої кількості шкідливих відходів 
тощо [1, c. 85]. З початку повномасштабного вторгнення російської 
федерації в Україну 24 лютого 2022 року російськими військовими було 
тимчасово окуповано території Чорнобильської та Запорізької атомних 
електростанцій України. У результаті чого було викрадено деякі раді-
оактивні матеріали, викрадено та пошкоджено джерела іонізуючого 
випромінювання, фактично повністю знищено інфраструктуру у м. 
Чорнобилі [2]. Шкода, заподіяна зазначеними діями, може мати ката-
строфічні наслідки. Разом із цим, екологічне оздоровлення радіоактив-
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но забруднених об’єктів і територій є довгостроковим та потребує 
значних обсягів фінансування.

Незважаючи на наявні проблеми, у законодавстві України не приді-
лено достатньої уваги екологічному оздоровленню радіоактивному за-
бруднених територій та приведенню їх у безпечний стан з можливістю 
їх подальшого використання. 

Вважаємо за доцільне проаналізувати нормативно-правову базу 
в сфері екологічного оздоровлення радіоактивно забруднених територій 
в Японії. Враховуючи, наявний у цієї країни досвід подолання наслідків 
аварії на атомній електростанції «Фукусіма-Даїчі», що сталася 11 берез-
ня 2011 року – найбільша аварія на атомній електростанції після Чорно-
бильської катастрофи.

До аварії на атомній електростанції «Фукусіма-Даїчі» в Японії на 
правовому рівні не було встановлено програми чи стратегії дій щодо 
післяаварійного відновлення радіоактивно забруднених територій, у ре-
зультаті цього виникла потреба в їх розробці після аварії. 

Політика оздоровлення радіоактивно забруднених територій була 
введена в дію урядом Японії у серпні 2011 року. Зокрема, після тихооке-
анського землетрусу, що стався 11 березня 2011 року, було прийнято 
Закон «Про спеціальні заходи щодо боротьби із забрудненням довкілля 
радіоактивними матеріалами внаслідок їх викиду під час аварії на атом-
ній електростанції в регіоні Тохоку» від 21 серпня 2011 року № 110 
(далі – Закон) [3].

Вказаним нормативним актом було розподілені сфери відповідаль-
ності національного та місцевого урядів та оператора, а також створено 
інституційні механізми, необхідні для виконання та координації про-
грами роботи. Крім того, у Законі були закріплені положення про пріо-
ритетний порядок оздоровлення радіоактивно забруднених територій, 
розподіл коштів для проведення необхідних заходів та участь у відповід-
ному процесі зацікавлених сторін.

Післяаварійне відновлення територій включає: оздоровлення тери-
торій, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на 
атомній електростанції «Фукусіма-Даїчі»; стабілізацію стану пошкодже-
них установок на промисловому майданчику та підготовку їх до виве-
дення з експлуатації; поводження із забрудненими матеріалами та раді-
оактивними відходами, що утворюються в ході відповідної діяльності; 
та відродження громад та участь зацікавлених сторін.
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Оздоровлення означає будь-які заходи, які можуть проводитися з ме-
тою зниження радіаційного опромінення, обумовленого наявністю раді-
оактивного забруднення ділянок земної поверхні, за допомогою способів, 
які застосовуються щодо власне радіоактивного забруднення (джерела) 
або шляхів надходження опромінення до людей.

Після аварії на атомній електростанції «Фукусіма-Даїчі» в Японії 
було розроблено стратегію оздоровлення. У стратегії вказувалося, що 
насамперед відновленню підлягають житлові райони, включаючи будин-
ки, землі фермерських господарств, дороги та об’єкти інфраструктури, 
з приділенням особливої уваги зниженню рівнів зовнішнього опромінен-
ня. У зв’язку з цим, стратегія оздоровлення зосереджена на роботах по 
дезактивації, що здійснюються з метою зниження рівнів активності ра-
діоактивного цезію в першочергових для оздоровлення районах. Контр-
оль та зниження доз внутрішнього опромінення забезпечується за раху-
нок продовження застосування заходів щодо обмеження споживання 
певних харчових продуктів, а також шляхом проведення заходів щодо 
оздоровлення сільськогосподарських земель [4].

Першими кроками у розробці програми оздоровлення було визначення 
відповідних референтних рівнів та формулювання стратегії оздоровлення, 
метою якої була необхідність зниження доз опромінення населення до при-
йнятних рівнів. «Референтним рівнем» є рівень значення дози стосовно 
всієї стратегії реабілітації. Відповідно до міжнародних рекомендацій, в «си-
туаціях існуючого опромінення» залежно від обставин, що склалися, реко-
мендуються референтні рівні в діапазоні від 1 до 20 мЗв/рік. Референтні 
рівні встановлюються урядом, регулюючим органом або іншим уповнова-
женим органом на основі положень національної регулюючої основи [4].

На розробку стратегії оздоровлення в Японії вплинув той факт, що доз 
внутрішнього опромінення після аварії в основному вдалося уникнути 
завдяки введеним обмеженням щодо харчових продуктів та питної води. 
У зв’язку з цим заходи з оздоровлення, в першу чергу стосувалися робіт 
з дезактивації, з метою зниження рівнів доз зовнішнього опромінення.

Після аварії, яка сталася 11 березня 2011 року влада Японії прийняла 
«референтний рівень» (контрольний рівень) як цільовий дозовий рівень 
для всіх заходів у межах стратегії оздоровлення. 

На основі додаткових річних доз, оцінених восени 2011 року, було 
визначено дві категорії забруднених територій: «особливий район дезак-
тивації» та «територія інтенсивного контролю забруднення».
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У сферу відповідальності уряду Японії входили складання та реалі-
зація планів оздоровлення у першій зоні («особливому районі дезакти-
вації») – у радіусі 20 км від промислового майданчика атомної електро-
станції «Фукусіма-Даїчі», а також у районах, у яких за прогнозами до-
даткові річні дози в результаті забруднення місцевості повинні були 
перевищити 20 мЗв в перший рік після аварії. У сферу відповідальності 
місцевих органів (муніципалітетів) увійшло проведення заходів щодо 
оздоровлення в іншій зоні («території інтенсивного контролю забруднен-
ня»), в межах якої за прогнозами додаткові річні дози повинні були пере-
вищувати 1 мЗв, але залишатися нижче 20 мЗв. Були поставлені конкрет-
ні цілі зниження доз, включаючи довгострокову мету досягти значення 
додаткової річної дози 1 мЗв або нижче [6].

Екологічне оздоровлення здійснювалося як на території інтенсивно-
го контролю забруднення, так і в особливому районі дезактивації, в ре-
зультаті було досягнуто значних успіхів. До кінця березня 2015 року було 
завершено дезактивацію більшої частини території інтенсивного контр-
олю забруднення за межами префектури Фукусіма (близько 80 % муні-
ципалітетів). На території інтенсивного контролю забруднення у пре-
фектурі Фукусіма дезактивовано близько 90 % громадських будівель та 
споруд, 60 % житлових будівель та 50 % доріг [5].

Варто зазначити, що заходи щодо оздоровлення території, яка зазна-
чала впливу в результаті аварії на атомній електростанції «Фукусіма-
Даїчі» в Японії все ще тривають, оскільки процес оздоровлення за свою 
природою є довготривалим. 

Проаналізований досвід Японії в сфері правового регулювання еко-
логічного оздоровлення радіоактивно забруднених територій може бути 
використаний при вдосконаленні вітчизняної нормативно-правової бази. 
Зокрема, на законодавчому рівні необхідно закріпити систему заходів 
екологічного оздоровлення радіоактивно забруднених територій, а також 
визначити напрямки цільового використання ресурсів та джерела стало-
го фінансування, ефективні механізми управління та визначити сферу 
відповідальності компетентних органів щодо повноти виконання відпо-
відних заходів щодо екологічного оздоровлення радіоактивно забрудне-
них територій.
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ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ  
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ТЕРИТОРІЙ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ 

Анотація: Стаття присвячена аналізу проведення процедури оцінки 
впливу на довкілля у процесі формування Смарагдової мережі України, який 
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доцільно розглядати як превентивно спрямований. Наголошено, що метою 
оцінки є зменшення негативного впливу на біологічне й ландшафте різно-
маніття у процесі проведення господарської діяльності на територіях осо-
бливого природоохоронного інтересу. Розглянуто правові позиції ВС з окрес-
лених питань, надані пропозиції щодо подальшого вдосконалення екологіч-
ного законодавства.

Ключові слова: Бернська конвенція, дика флора і фауна, території осо-
бливого природоохоронного інтересу, біологічне й ландшафтне різноманіття.

Abstract: The article is devoted to the analysis of environmental impact 
assessment procedures on the processes of formation of the Emerald Network of 
Ukraine, which should be considered as preventive. It is emphasized that providing 
an assessment reduces the negative impact on biological and landscape diversity 
when conducting an economic process on the territory of special nature 
conservation interest. The legal positions of the Supreme Court on the outlined 
issues were considered, proposals were made for further improvement of 
environmental legislation.

Keywords: Bern Convention, wild flora and fauna, territories of special 
environmental interest, biological and landscape diversity.

Останніми роками у всьому світі жваво обговорюються й пильно 
розглядаються питання не лише зміни клімату, а й деградації природи 
і втрати біорізноманіття, які, крім того, визнаються складними, а їх ви-
рішення нагальним і невідкладним завданням. Усе це пояснюється тим, 
що за допомогою індикаторів біорізноманіття можна зрозуміти, як на-
вколишнє природне середовище змінюється з часом. Зокрема, індикатор 
раннього попередження застосовується Індекс Живої Планети (Living 
Planet Index), що дозволяє відстежувати тенденції, які спостерігаються 
чи мають місце, стосовно кількості ссавців, риб, рептилій, птахів і зем-
новодних у всьому світі. Зупинимося на цьому детальніше.

Як демонструють матеріали Звіту про живу планету (LPR) 2022, по-
пуляції дикої природи, за якими велися спостереження, із 1970 по 
2018 роки скоротилися в усіх оцінюваних регіонах – із середнім знижен-
ням відносної чисельності в усьому світі на 69 %. Підтверджує стійкість 
даної тенденції і цьогорічний аналіз, який показує, що в деяких із най-
більш біорізноманітних регіонів світу, таких як Латинська Америка 
й Карибський басейн, падіння кількості популяції дикої природи є дуже 
стрімким, якщо не одними з найстрімкіших, і порівняно з середнім ста-
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новить 94 % відносної чисельності з 1970 року [1, с.4]. За таких умов 
цілком логічним і виправданим кроком видається створення територій 
особливого природоохоронного інтересу задля зупинення процесу втра-
ти біологічного й ландшафтного різноманіття і попередження негатив-
ного антропогенного навантаження цих територій. 

Звісно, наведені показники змушують усі держави світу розширити 
сферу своїх інтересів і взяти зобов’язання щодо розроблення рішучих, 
амбітних планів і цілей для відновлення кількості дикої природи і збере-
ження біорізноманіття. Зокрема, із метою врегулювання конфлікту між 
екологічними й економічними інтересами, забезпечення сталого розвитку 
суспільства починають активно вживатися правові заходи, одним із яких 
є процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД). Варто додати, що в Україні 
вона також застосовується, наприклад, як захід з охорони біорізноманіття 
і збереження територій Смарагдової мережі превентивної спрямованості.

Не можна оминути увагою й того, що створення мережі територій 
особливого природоохоронного інтересу не тільки необхідне з точки зору 
збереження природи й відновлення біорізноманіття, а ще й економічно 
вигідне. Так, згідно з даними the Nature Fitness Check 20 вигоди від ме-
режі Natura 2000 оцінюються в розмірі 200–300 мільярдів євро на рік. 
Очікується, що інвестиційні потреби мережі дозволять створити до 500 
000 додаткових робочих місць [2]. Звісно, наведене є позитивним при-
кладом, що має бути взятий так би мовити, на озброєння і зайвий раз 
підтверджує можливість узгодження й взаємодоповнення економічних 
і екологічних інтересів.

Усе вищенаведене дозволяє вести мову про виокремлення двох осно-
вних векторів розвитку українського законодавства у сфері охорони те-
риторій Смарагдової мережі: 1) закріплення охоронних (попереджуваль-
но-обмежувальних) функцій, відштовхуючись від яких визначення осно-
вних напрямів впливу права на свідомість і поведінку суб’єктів; 
2) прийняття спеціального законодавства щодо самого об’єкта охорони. 
В рамках першого вектора відбувається чітке визначення і санкціонуван-
ня державою превентивних і запобіжних заходів, що мають на меті по-
передження й усунення негативного антропогенного впливу на ландшаф-
тне й біорізноманіття. Наприклад, задля охорони територій мережі 
Емеральд як правовий захід превентивної спрямованості використову-
ється процедура оцінки впливу на довкілля. Стосовно другого вектора 
зауважимо, що існують приклади розроблення і прийняття у деяких 
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країнах спеціальних документів. Так, із метою захисту лісів, боліт, во-
дойм та інших місць проживання рідкісних рослин і тварин прийнято 
Конвенцію про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ 
існування в Європі (Бернська конвенція), ратифіковану Україною ще 
в 1995 році. Наведене зайвий раз підтверджує доцільність імплементації 
положень міжнародних актів, що дасть змогу зробити захист й охорону 
довкілля не гаслом, а реальністю. Сподіваємося, що процес прискорить 
необхідність задоволення прямої вимоги Європейського Союзу, зафіксо-
ваної у Додатку ХХХ до глави 6 «Навколишнє природне середовище» 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони, про те, що для інтеграції України 
в європейський простір варто передусім імплементувати Директиву 
№ 92/43/ЄС та № 2009/147/ЄС.

Примітно, що в Україні саме з метою інтеграції й оновлення націо-
нального законодавства, передбаченого другим вектором, уже визначено 
377 територій Смарагдової мережі, але її повноцінне функціонування 
має розпочатися лише з прийняттям спеціального закону, що врегульо-
вуватиме це питання. 

До сказаного додамо, що на цей час виникла парадоксальна ситуація: 
території Смарагдової мережі, як зазначено вище, уже визначені і визна-
ні Бернським комітетом, але вони не мають ніякого юридичного статусу 
і правової охорони, а тому існують лише на папері. Держава, яка відпо-
відає за збереження цих територій, і досі не створила механізму пово-
дження з ними.

Виходячи з цього, актуалізується питання проходження оцінки впли-
ву на довкілля для провадження нової господарської діяльності на тери-
торіях Смарагдової мережі з метою перевірки, чи буде вона шкодити тим 
видам і оселищам, які на ній охороняються. У цьому контексті зауважи-
мо, не виникає труднощів, коли території Смарагдової мережі співпада-
ють з існуючими об’єктами природно-заповідного фонду, де господарська 
діяльність заборонена. Проте не зрозуміло, що робити в ситуації, коли 
певна територія особливого природоохоронного інтересу знаходиться за 
межами існуючого природно-заповідного фонду країни, чи може певна 
установа або підприємство зазнавати певних заборон й обмежень щодо 
проведення господарської діяльності на території Смарагдової мережі, 
якщо юридично воно ще не оформлена?
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Усталену правову позицію з цього приводу було сформовано у поста-
нові Верховного Суду від 15 листопада 2021 року у справі щодо скасуван-
ня частини екологічних умов висновку з ОВД для ДП «Роменське лісове 
господарство». У своєму рішенні Суд насамперед звертає увагу на те, що 
Україна є Стороною ряду міжнародних договорів з питань охорони видів 
флори і фауни, які відповідно до ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону 
України від 29.06.2004 № 1906-IV «Про міжнародні договори України» 
визнаються частиною національного законодавства України, а отже, за 
відсутності спеціального законодавства в нашій країні діють норми між-
народних договорів (зокрема, Бернської конвенції) [3].

Суд також зауважив, що формування Смарагдової мережі є одним із 
завдань, визначених Угодою про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами (набрала чинності 01.09.2017), з поступового на-
ближення національного законодавства до Директиви № 92/43/ЄС про 
збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, зі 
змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/
ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003.

Для аргументації своєї позиції Верховний Суд вказав, що під час 
36-го засідання Постійного комітету Бернської конвенції у 2016 році за-
тверджено перелік територій Смарагдової мережі Європи, зокрема, для 
України, до якого увійшла територія «Verkhniosulskyi» (code UA 0000051), 
площею 16898,00 га. Мапа затверджених її територій доступна на офі-
ційних ресурсах Бернської конвенції, а також на Публічній кадастровій 
карті України [3].

Ще одним наріжним каменем є питання управління територіями 
Смарагдової мережі в Україні, яке на сьогодні національним законодав-
ством не врегульоване. Разом із тим охорона природних середовищ, 
у тому числі Смарагдової мережі, в Україні унормована Законом України 
від 23.05.2017 р. № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля». Так, від-
повідно до ст. 3 даного Закону метою оцінки впливу на довкілля є запо-
бігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на до-
вкілля, визначення допустимості чи недопустимість провадження пла-
нованої діяльності, визначення екологічних умови її провадження [4].

Верховний Суд зауважив, що оцінка впливу на довкілля територій 
планової діяльності, яка загрожує територіям Смарагдової мережі, поки 
що є єдиним правовим механізмом виконання Україною своїх зобов’язань 
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щодо збереження й підтримки видів і оселищ, які охороняються Берн-
ською конвенцією. Отже, нині саме держава має виявляти й оцінювати 
потенційні негативні впливи на такі території та встановлювати еколо-
гічні вимоги, що дають змогу попередити можливе знищення цінних 
природних комплексів [3].

Не можемо не згадати й того, що нині, коли значна частина оселищ 
рідкісних видів флори й фауни на території Смарагдової мережі опини-
лася під загрозою знищення через дії військовослужбовців рф, вона, як 
ніколи, потребує особливої охорони і запровадження дієвого правового 
механізму управління ними. Більш того, це відіграє важливу роль у збе-
реженні біорізноманіття у панєвропейському контексті. Саме для того, 
щоб території, які і так постраждали від військових дій, не знищувалися 
ще й господарською діяльністю людини, потрібно проводити якісну 
оцінку впливу планової діяльності.

Підсумовуючи, маємо констатувати, що на Смарагдових територіях 
процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється лише у випадку, якщо 
така діяльність підпадає під відповідну категорію видів планової діяль-
ності, закріплених в Законі України «Про оцінку впливу на довкілля». 
З прийняттям законопроєкту № 4461 «Про території Смарагдової мережі» 
від 04.12.2020 року рішення щодо необхідності проведення оцінки впли-
ву конкретних робіт на певні території особливого природоохоронного 
інтересу буде визначатися в кожному конкретному випадку уповноваже-
ним органом. Крім того, розширення сфери застосування оцінки впливу 
на довкілля і необхідність отримання спеціального дозвільного докумен-
та, який надає право на проведення господарської діяльності на терито-
рії Смарагдової мережі, передбачені згаданим законопроєктом, також 
варто розглядати як позитивний момент. Усе сказане зайвий раз підтвер-
джує, що оцінка впливу на довкілля має стати дієвим й ефективним 
правовим заходом превентивної спрямованості з попередження негатив-
ного впливу на ландшафтне й біорізноманіття, зменшення екологічних 
ризиків, викликаних різними чинниками природного й антропогенного 
(техногенного) характеру, що сприятиме забезпеченню екологічної без-
пеки й охороні довкілля.
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Анотація: робота присвячена окремим питанням адаптації норм вітчиз-
няного законодавства до законодавства Європейського Союзу. Увага зосеред-
жена на актуальності впровадження Директиви № 92/43/ЄС про збереження 
природних середовищ існування та дикої фауни і флори як правового інстру-
менту для збереження та покращення стану біорізноманіття.
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Abstract: the work is devoted to specific issues of adaptation of the norms 
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focused on the relevance of the implementation of Directive № 92/43/EC on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora as a legal instrument 
for preserving and improving the state of biodiversity.

Keywords: biodiversity; habitat; habitat concept; Habitats Directive; flora 
and fauna.

Проблема збереження біологічного різноманіття перебуває у центрі 
уваги міжнародної спільноти починаючи з другої половини XX століття, 
і сьогодні оголошена як глобальне завдання всього людства. Вирішувати 
цю проблему ізольовано нормами національного чи міжнародного права 
стає все складніше і практично неможливо. У цьому випадку, як правило, 
йдеться про порядок виконання прийнятих міжнародних зобов’язань, 
який, зокрема, включає механізм узгодження норм міжнародного та на-
ціонального права.

Основні принципи та підходи до збереження біорізноманіття визна-
чені багатьма міжнародними документами, ключове місце серед яких за-
ймають Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних серед-
овищ існування в Європі 1979 р. (Бернська конвенція) та Конвенція про 
охорону біологічного різноманіття 1992 р. У країнах ЄС вони знайшли 
деталізацію у Директиві № 2009/147/ЄС про захист диких птахів (Пташи-
на директива), яка визначає спеціальні природоохоронні території, а також 
у Директиві № 92/43/ЄС про збереження природних середовищ існування 
та дикої фауни і флори (Оселищна директива), яка визначає ділянки, важ-
ливі для ЄС, або об’єкти природи загальноєвропейського значення, в ас-
пекті збереження біотичної та ландшафтної різноманітності.

Збереження та підтримання на належному рівні біорізноманіття є од-
нією з найважливіших складових екологічної політики кожної держави, 
у тому числі й України. Особливої важливості окреслене питання на-
буває в контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною, з од-
нієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони 
(далі – Угода про асоціацію) [1], де в Додатку XXX до Глави 6 «Навко-
лишнє природне середовище» Україна зобов’язалась поступово набли-
зити своє законодавство до законодавства ЄС у сфері охорони природи, 
зокрема, впровадити в національне законодавство відповідні положення 
Пташиної та Оселищної директив.

Оселищна директива є тим правовим інструментом, який імплемен-
тує положення Бернської конвенції та запроваджує більш конкретні ви-
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моги для визначеного географічного регіону. У ній була втілена так 
звана оселищна концепція збереження біологічного різноманіття, тобто 
ідея збереження певних типів оселищ (habitats), як територій (місць) іс-
нування видів або їх груп, що мають важливе значення для збереження 
біорізноманіття Європи [2, с. 9]. 

Метою Оселищної директиви є забезпечення підтримання біорізно-
маніття за допомогою збереження природних оселищ та видів природної 
фауни і флори на території держав-членів, на яких поширюється Договір 
ЄС. Заходи, які здійснюються відповідно до цієї Директиви, мають бути 
спрямовані на збереження та відновлення до сприятливого природоохо-
ронного стану природних оселищ і видів природної флори та фауни, які 
становлять інтерес для Співтовариства (ст. 2) [2, с. 32].

Відповідно до положень ст. 3 Оселищної директиви передбачено 
створення єдиної європейської екологічної мережі природоохоронних 
територій під назвою NATURA 2000. Ця мережа, що складається 
з об’єктів, на яких представлені типи природних оселищ, наведені в До-
датку I, а також оселища видів, наведених у Додатку ІІ, сприятиме збе-
реженню та, у разі необхідності, відтворенню типів природних оселищ 
та оселищ видів до належного природоохоронного статусу в межах 
усього їхнього природного ареалу [2, с. 33].

Угодою про асоціацію передбачені положення, які поступово мають 
наблизити законодавство України у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища до права та політики ЄС. Зокрема, для Оселищної 
директиви визначені такі положення: прийняття національного законо-
давства та визначення уповноваженого органу; підготовка реєстру місць, 
призначення цих місць та встановлення пріоритетів управління ними; 
запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць; вста-
новлення механізму стимулювання освіти та надання/розповсюдження 
загальної інформації населенню [1].

23 червня 2022 року лідери 27 країн-членів ЄС ухвалили рішення 
про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, а це означає, 
що наша держава отримала додаткові юридичні зобов’язання щодо впро-
вадження Оселищної директиви та разом із цим вона може розраховува-
ти на таку ж фінансову підтримку, як країни-кандидати. Тому, Україна 
по суті набула можливості впровадження принципів Оселищної дирек-
тиви у всіх її аспектах.
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Запровадження Оселищної директиви матиме для України не лише по-
зитивні наслідки для охорони природи, а й створить економічні вигоди. 
Науковий і практичний підходи щодо забезпечення збереження видів флори 
і фауни та природних оселищ, які використовуються при формуванні мере-
жі NATURA 2000 в Європейському Союзі, в Україні наразі не застосовують-
ся, унаслідок чого рівень біорізноманіття суттєво знижується.

Оселищна директива в контексті збереження біорізноманіття для 
України матиме низку переваг, зокрема досвід, накопичений у процесі 
виконання Оселищної директиви в державах-членах ЄС, надасть нашій 
державі різноманітний методичний матеріал, а це інструкції, критерії для 
визначення природоохоронних територій, стандартизовані форми для 
збирання та накопичення даних, стандартів для карт тощо; створення та 
узгодження процедур контролю якості даних; процедури прийняття рі-
шень щодо створення нових природоохоронних територій на основі 
участі зацікавлених сторін; накопичення великих обсягів даних про 
рідкісні види й оселища, зазначені в додатках до директиви; створення 
мережі територій особливої охорони тощо [3, с. 27].

Крім того, як зауважив колишній Міністр екології та природних ре-
сурсів України Остап Семерак: «Моніторинг природоохоронного стату-
су видів дикої флори і фауни та природних оселищ системно не здійсню-
вався, а за його відсутності управлінські рішення можуть бути незбалан-
сованими або помилковими. Також не всі види тварин і рослин, які 
зазначені в додатках до директив ЄС, мають належний рівень охорони 
відповідно до існуючого законодавства. Для цих видів Україна є терито-
рією підвищеного ризику» [4].

З урахуванням важливості та серйозності проблем захисту та збере-
ження біорізноманіття постає потреба у зверненні уваги до вирішення 
цих питань, як із боку уряду, так і з боку місцевого населення. Із цією 
метою була створена міжвідомча робоча група з охорони природи, до 
складу якої увійшли науковці, природоохоронна громадськість та пред-
ставники профільних департаментів Міністерства. Діяльність групи 
зорієнтована на вирішення питань створення та забезпечення функціо-
нування мережі природоохоронних територій та підготовку законодавчих 
змін із метою вдосконалення системи охорони пріоритетних видів флори 
і фауни та їхніх оселищ. Наразі робота групи триває, і говорити про її 
завершення ще зарано.

Саме на виконання положень Бернської конвенції Україна взяла на себе 
зобов’язання зі створення Смарагдової мережі – мережі особливо цінних 
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природоохоронних територій європейського значення для збереження 
рідкісних видів флори та фауни, типів природних оселищ. Так, у країнах-
членах ЄС мережа має назву NATURA 2000, а в країнах, які не є членами 
ЄС, − Смарагдова мережа. Мережа NATURA 2000 повністю збігається зі 
Смарагдовою мережею, за винятком членства в Європейському Союзі.

Нині у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України 
«Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, 
що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі 
в Україні)» від 26.07.2021 р. № 4461–1. Його метою є встановлення пра-
вових та організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі 
та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів 
фауни і флори, що підлягають особливій охороні в Європі, згідно з ви-
могами Бернської конвенції та з урахуванням вимог Пташиної та Осе-
лищної директив [5].

Підкреслюючи важливість законодавчих змін у вказаній сфері, Мі-
ністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, 
виступаючи 6 жовтня 2022 року на IX Конференції міністрів «Навколиш-
нє середовище для Європи», заявив, що «в Україні створять Державне 
агентство заповідної справи – окремий орган для управління природно-
заповідним фондом, візитівкою якого стане Смарагдовий шлях» [6].

Отже, з урахуванням вищенаведеного, можна зробити висновок, що 
на сьогодні сама об’єктивна реальність висуває проблему збереження 
біологічного різноманіття на передній план міжнародного природоохо-
ронного співробітництва та диктує нагальну потребу вжиття термінових 
заходів на міжнародному і національному рівнях. Виконання Україною 
євроінтеграційних зобов’язань у сфері охорони природи має активізува-
тись, адже це допоможе в ефективному забезпеченні збереження при-
родних оселищ та видів дикої фауни і флори, що підлягають особливій 
охороні, та значно розширить співробітництво України в рамках різних 
міжнародних угод.
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Анотація: Тези присвячені аналізу стану порушень кримінальних про-
ваджень щодо довкілля, зокрема забрудненню атмосферного повітря, в умо-
вах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.
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Abstract: The theses are devoted to the criminological analysis of the state 
of criminal proceedings on the environment, in particular air pollution in the 
context of full-scale armed aggression of the Russian Federation against Ukraine.
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З моменту початку повномасштабної збройної агресії Російської 
Федерації (далі – РФ) проти України відбуваються активні бойові дії 
в різних регіонах нашої держави із застосуванням різноманітного озбро-
єння та військової техніки. В тому числі у зв’язку із цим щоденно вчи-
няється велика кількість кримінальних правопорушень. Найбільш по-
ширеними є злочини проти основ національної безпеки України, кримі-
нальні правопорушення проти життя та здоров’я особи, проти волі, 
честі та гідності особи, проти власності тощо. Однак, не слід забувати 
й про кримінальні правопорушення проти довкілля, адже війна впливає 
на усі його компоненти: флору, фауну, води, ґрунти, атмосферне повітря.

Як відомо від стану довкілля напряму залежить здоров’я людей, 
якість та навіть тривалість життя. Однак, якість довкілля в Україні зна-
ходиться не на високому рівні, а його стан постійно погіршується. На-
приклад, за даними порталу IQAir середня концентрація частинок PM2.5 
(зважені тверді мікрочастинки і найдрібніші крапельки рідини, що міс-
тяться в повітрі) майже в 4 рази вище за рекомендовані Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я (далі – ВООЗ) [1]. 

Варто зазначити, що кримінальні правопорушення проти довкілля 
завжди характеризувалися дуже високим рівнем латентності. Зокрема, на 
думку окремих фахівців, їх реальна латентність становить близько 98 % 
[7, с. 17]. На жаль, здебільшого це свідчить про недостатньо ефективну 
діяльність правоохоронних та судових органів, відсутність або недостат-
ність спеціальних знань, відповідної літератури та методик, керуючись 
якими співробітник правоохоронного органу міг би якісно проводити 
розслідування кримінальних проваджень щодо забруднення довкілля, 
ставлення до кримінальних правопорушень проти довкілля як до незна-
чних, таких, що не потребують уваги з боку правоохоронних органів тощо. 

Відповідно до офіційних статистичних даних Офісу Генерального 
прокурора України в період з березня по жовтень 2022 року правоохо-
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ронними органами було зареєстровано 2572 кримінальних правопору-
шення проти довкілля. Левову частку традиційно складають такі діяння, 
як незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу 
(ст. 246 КК України) – 1422 кримінальних правопорушення (55 %); неза-
конне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промис-
лом (ст. 249 КК України) – 511 діянь (20 %); порушення правил охорони 
або використання надр (ст. 240 КК України) – 253 відповідних діяння 
(10 %). В той же час за аналогічний період минулого року було зареєстро-
вано 4039 кримінальних правопорушення проти довкілля, що на 1467 
діянь більше [6]. На жаль, зниження показників реєстрації відповідних 
діянь проти довкілля свідчить не про зниження їх кількості, а лише про 
підвищення рівня їх латентності, зокрема штучної.

Варто підкреслити, що лише незначну частину від зареєстрованих 
діянь протягом березня-жовтня 2022 року складають кримінальні право-
порушення щодо забруднення атмосферного повітря. Так, згідно даними 
офіційної статистики за ці 8 місяців їх було лише 27, що дорівнює 1 % 
від загальної кількості [6]. Проте, якість атмосфери продовжує погіршу-
ватися. Наразі, здебільшого це відбувається не в результаті діяльності 
великих підприємств, як це було раніше, а через ворожі обстріли .

Так, за 8 місяців війни РФ випустила по Україні близько 4,5 тис. 
ракет. Більшість із них були націлені саме по населеним пунктам та 
об’єктам критичної інфраструктури в них. Під час детонації ракет та 
артилерійських снарядів утворюється низка хімічних сполук: чадний газ 
(CO), вуглекислий газ (CO2), водяна пара (H2O), бурий газ (NO), закис 
азоту (N2O), діоксид азоту (NO2), формальдегід (CH2О), пари ціанистої 
кислоти (HCN), азот (N2), а також велика кількість токсичної органіки, 
окислюються навколишні ґрунти, деревина, конструкції. Під час вибуху 
всі речовини проходять повне окиснення, а продукти хімічної реакції 
вивільняються в атмосферу. Основні з них – вуглекислий газ і водяна 
пара – не є токсичними, а шкідливі в контексті зміни клімату, оскільки 
обидва є парниковими газами. В атмосфері оксиди сірки та азоту можуть 
спричинити кислотні дощі, які змінюють рН ґрунту та викликають опіки 
рослин, до яких особливо чутливі хвойні. Кислотні дощі мають негатив-
ний вплив і на організм людини, інших ссавців та птахів, впливаючи на 
стан слизових тканин та органів дихання [5]. Отже, вплив на атмосферу 
в результаті військових дій надзвичайно високий. За останніми підра-
хунками, шкода довкіллю вже перевищила 1.373 млрд гривень, або понад 
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37,4 млрд євро. Зокрема, найбільше страждає саме повітря від горіння 
нафтопродуктів та лісових пожеж. Так, матеріальна шкода від забруд-
нення повітря сягає 927 млрд [4].

Важливою є ініціатива Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України (Міндовкілля). Так, на порталі SaveEcoBot кожен може 
повідомити Оперативний штаб Міндовкілля про воєнний екозлочин для 
формування позовів до Міжнародних судів ООН та компенсації шкоди, 
завданої країною-агресором. Станом на 13 листопада 2022 р. було по-
відомлено про 261 такий злочин. З них 42 на території Київської області, 
26 – міста Києва, 24 – Одеської області [2]. 

Окрім того, громадська організація «UAnimals» закликає Європар-
ламент, ООН, парламенти країн-партнерів, міжнародні організації та 
інші інституції засудити дії РФ, допомогти зупинити злочини проти до-
вкілля, запровадити додаткові санкції, допомогти відновити екологічну 
безпеку України та її довкілля, а також сприяти оновленню української 
екосистеми під час війни та у повоєнний період, зокрема шляхом випла-
ти репарацій. Так, було створено електрону петицію «Зупинити екоцид 
в Україні: покарати Росію за злочини проти довкілля», яка станом на 
13.11.2022 р. набрала 14 067 підписів [3].

Таким чином, війна значно впливає на якість усіх складових довкіл-
ля, зокрема атмосферного повітря. Країна-агресор – РФ щоденно завдає 
значної шкоди природним ресурсам нашої держави. Наслідки такої 
шкоди будуть даватися взнаки ще протягом багатьох років. На жаль, по-
казники реєстрації кримінальних правопорушень проти довкілля знизи-
лися, однак це не свідчить про зменшення їх кількості взагалі. Це може 
бути пов’язане із приділенням більшої уваги реєстрації кримінальних 
правопорушень інших видів, зокрема злочинів проти основ національної 
безпеки України, підвищенню рівня латентності кримінальних право-
порушень проти довкілля тощо. 

Слід наголосити про необхідність приділення належної уваги діянням 
проти довкілля, адже вони також можуть зачіпати основи національної 
безпеки, загрожувати життю та здоров’ю людей. Забруднення атмосфе-
ри в результаті вторгнення РФ може спричинити екологічну катастрофу 
як для України, так й для інших країн Євразійського континенту. Осо-
бливо це небезпечно у випадку застосування зброї масового ураження, 
адже це буде загрожувати усьому світу.
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Анотація: В умовах збройної агресії Російської Федерації проти Укра-
їни, кількість відходів на нашій території збільшується в геометричній про-
гресії. Після завершення бойових дій, у період розбудови, нам необхідно 
буде налагодити ефективне управління відходами й спрямувати їх на від-
новлення інфраструктури. 

Ключові слова: ієрархія управління відходами, відходи від руйнувань, 
наслідки війни, екологічний менеджмент. 

Abstract: The amount of waste on our territory is increasing exponentially 
in the situation of the Russian Federation’s military aggression against Ukraine. 
During the period of reconstruction, after the end of military operations, we need 
to switch to efficient waste management and allocate it for infrastructure renewal.

Keywords: waste hierarchy, waste due to destruction, consequences of the 
war, acomanagement.

Проблема управління відходами в Україні вже давно набула загально-
державного значення. Застаріле законодавство, недоцільне використання 
природних ресурсів, необізнаність населення про важливість сортування 
сміття, відсутність інфраструктури і як наслідок – створення численних 
стихійних сміттєзвалищ, кількість яких, за різними оцінками, вже може 
сягати до 30 000, що становить приблизно 7 % від усієї площі України. 
А загальний обсяг відходів на всіх полігонах, включно з промисловими, 
складає понад 450 мільйонів тон на рік, багато з яких – небезпечні. Крім 
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того, в Україні 99 % сміттєзвалищ, ще до початку повномасштабного 
вторгнення РФ на територію нашої держави, не відповідали екологічним 
вимогам, а перевантажених серед них налічувалося близько 25 % [1]. Усе 
це стало результатом багаторічного браку належного законодавчого вре-
гулювання й низької ефективності контролю за дотриманням екологіч-
ного законодавства. А тепер до цього потрібно додати катастрофічні 
масштаби утворення відходів руйнації та відходів, що утворюються 
в процесі бойових дій.

Наразі правові, організаційні та економічні засади поводження з від-
ходами регламентовані Законом України «Про відходи», який було при-
йнято 05 березня 1998 р., набрання чинності відбулося 14 квітня 1998 р. 
На момент його впровадження, в умовах становлення ринкової економі-
ки, стабілізації фінансової системи та трансформації соціуму це був 
прогресивний нормативно-правовий акт, який відповідав потребам часу 
й врегульовував суспільні відносини, що були принципово важливими 
для нормалізації життєдіяльності суспільства. Проте, із плином часу, 
розвитком підходів щодо поводження з відходами, технологічних про-
цесів та науки в цілому, кількості світового населення й обсягів проду-
кованого ним сміття, дослідження й експерименти стали підґрунтям для 
формування нового світогляду серед екологів: переробка й відновлення 
мають переважати над захороненням. Із часом такі погляди знаходили 
відображення й у актах законодавства, відбувалися зміни, зокрема й до 
Закону України «Про відходи». У якийсь момент закон втратив актуаль-
ність, тому зміни до нього не врятували б ситуацію: було прийнято рі-
шення оновити нормативно-правовий акт повністю і вже 20 червня 2022 
було прийнято Закон України «Про управління відходами» (далі – Закон), 
набрання чинності якого очікується 09 липня 2023 року. Прийняття да-
ного нормативно-правового акту фактично запускає процес змін у на-
ціональному правовому полі та впроваджує на рівні держави механізми, 
спрямовані на дотримання вимог рамкової директиви 2008/98/ЄС про 
відходи. Умовно кажучи, прийняття даного закону розпочинає «сміттєву» 
реформу в Україні, яка отримує можливість підкріпити прагнення до 
набуття членства в ЄС конкретними діями та системними змінами в сфе-
рі охорони довкілля. Однією з головних новацій даного нормативно-
правового акту є імплементація положень Директиви 2008/98/ЄС про 
ієрархію управління відходами. Так, відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону, іє-
рархія управління відходами впроваджується центральними та місцеви-
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ми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями з метою (у порядку пріо-
ритетності): 1) запобігання утворенню відходів; 2) підготовки відходів 
до повторного використання; 3) рециклінгу; 4) відновлення відходів (у 
тому числі виробництва енергії); 5) видалення відходів [2]. Заходи із за-
побігання утворенню відходів мають на меті розірвати зв’язок між еко-
номічним зростанням та екологічними наслідками. Сенс підготовки до 
повторного використання полягає у заходах, які продовжують життя тих 
чи інших речей та дозволяють використовувати таку річ більше одного 
разу після її виготовлення. Переробка відходів дозволяє економити си-
ровину, зменшувати негативний вплив на довкілля як шляхом економії 
сировини, так і зменшення кількості відходів, які захоронюються на 
звалищах. Якщо переробка і компостування відходів є недоцільними 
з технічних та економічних причин, в такому разі варто утилізувати 
сміття (в т. ч. шляхом відновлення енергії). Видалення (ліквідація) сміт-
тя на звалища – це останній спосіб поводження з відходами, і застосову-
ватися він має тоді, коли попередні способи вичерпано. Це пов’язано 
з тим, що відходи, які перебувають на звалищах, як відомо, негативно 
впливають на довкілля [3].

Зазначимо, що нині в Україні практично відсутня інфраструктура 
управління відходами, за винятком кількох інженерно обладнаних по-
лігонів і станцій сортування сміття (частина з них є застарілими та за-
вдають значної шкоди довкіллю). Маємо додати, що реформа управління 
відходами має покласти початок циркулярної економіки України, перші 
кроки на цьому шляху вже зроблені. Так, у Київській області до 2024 року 
планують побудувати два сучасних заводи з переробки сміття (на тери-
торії громади Фастова працюватиме завод потужністю 35–100 тисяч т. 
на рік. Для Броварського та Бориспільського, які межують з Києвом, 
збудують завод, який здатен переробити 110–120 тисяч т. відходів на рік). 
У своїй роботі заводи використовуватимуть одразу кілька технологій 
обробки. Харчові відходи будуть переробляти на біометан, а з твердих 
будуть відсортовувати вторсировину – металобрухт, скло та пластик 
тощо. У цілому, в рамках «сміттєвої реформи» в Україні планують по-
будувати 200 підприємств із перероблення відходів.

Разом із тим, наголосимо, що ЗУ «Про управління відходами» є рам-
ковим законом і складає приблизно 10 % реформи. Решту займає секто-
ральне законодавство щодо відходів упаковки, електричного та електро-
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нного обладнання, акумулятори та батареї, мастила, шини, відпрацьова-
ні транспортні засоби тощо. У зв’язку із чим, досягнення кінцевої мети 
реформи – зробити управління відходами на теренах України ефективним 
та безпечним для довкілля та людей – ще потребує багаторівневої робо-
ти.

Особливої актуальності в даному аспекті набуває питання відходів 
війни, оскільки запобігти утворенню таких відходів неможливо, принай-
мні зараз, проте ми вже маємо подбати про те, як подолати ситуацію, що 
давно стала критичною. За останньою наявною інформацією, яку 9 лис-
топада 2022 року навів Євгеній Федоренко, заступник Міністра захисту 
довкілля та природних ресурсів, сотні тисяч тонн відходів руйнації за-
бруднюють територію України, впливаючи у тому числі на клімат. Лише 
від знищеної російської техніки на нашій землі накопичено понад 325 
000 т. відходів. а деокупованих територіях Київської, Чернігівської та 
Сумської областей від руйнувань будівель та споруд через дії рф утвори-
лося близько 15,2 млрд т. відходів. В Україні знищено понад 200 тисяч 
легкових і вантажних автомобілей, які зараз складуються у спеціально 
відведених місцях [4].

За для вирішення означеного питання Кабінетом Міністрів України 
затверджено Порядок поводження з відходами, що утворились у зв’язку 
з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових 
дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх 
наслідків (Постанова КМУ від 27 вересня 2022 р. № 1073). Відповідно 
до якого, у законодавство введено новий термін – відходи від руйнувань, 
що охоплює як частини (уламки) пошкоджених (зруйнованих) об’єктів, 
так і матеріали, предмети, які були всередині або поряд з такими 
об’єктами у момент пошкодження (руйнування) та/або виконання робіт 
з демонтажу та які повністю або частково втратили свої споживчі влас-
тивості та не можуть у подальшому використовуватись за місцем їх 
утворення чи виявлення [5]. Цей Порядок визначає поділ цілісного про-
цесу поводження з відходами на етапи (операції) відповідно до затвер-
дженої ієрархії управління відходами, що означає поступове закріплен-
ня цього принципу в документах всіх рівнів й впровадження «на місцях». 
Після розчищення, транспортування і тимчасового зберігання почина-
ється процес оброблення (перероблення), утилізації і, нарешті, видален-
ня (включно із захороненням). Крім того, одним із пріоритетних напрям-
ків поводження з відходами є можливість повторного використання 
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основних компонентів відходів від руйнувань (після їх оброблення (пере-
роблення) – у разі потреби) під час реалізації проектів будівництва.

За оптимістичними оцінками, можливо досягти зменшення частки 
відходів, що підлягають захороненню у декілька разів. А якщо зберегти 
таку тенденцію й поширити філософію й практику управління відходами 
по-новому на інші сфери життєдіяльності населення, можна досягти 
значного успіху. До речі, орієнтуючись на сусідні країни, такі як Польща, 
якій вдалося зменшити обсяг захоронюваних відходів до 44 %, Україна 
зможе досягнути значного успіху навіть при тому, що відповідний по-
казник в Україні сягає 95 % (інформація станом на кінець 2021 року). 
Разом із тим, наведений Порядок не надає відповідей на низку питань, 
які потребують обов’язкового негайного вирішення. А саме, якими по-
винні бути першочергові кроки щодо вирішення системи управління 
з відходами на звільнених територіях держави; ведення первинного об-
ліку відходів та оновлення реєстрових карт на час війни; логістичні рі-
шення щодо утилізації відходів, які утворились під час бойових дій на 
території України (військова техніка та ін.); адаптація Україною відпо-
відних положень ЄС щодо використання альтернативного палива RDF, 
SRF, TDF тощо. Відзначимо, що дані питання поки що в національному 
правовому полі не знайшли свого відображення. 

Підсумовуючи, зазначимо, що ієрархія управління відходами – важ-
ливий наскрізний і основоположний принцип у оновленій системі норм, 
що регламентують положення про управління відходами як підгалузі 
екологічного законодавства. Національне законодавство України потре-
бувало законодавчого закріплення іноземного досвіду в цій сфері, який 
довів свою ефективність. Методичне слідування вимогам ієрархії, по-
ширюючи на державному рівні інформацію про необхідність розумного 
споживання та/або сортування, переробки сміття, зміна положень КУ-
пАП, посилення державного контролю за дотриманням законодавства 
є прямим шляхом до підвищення обізнаності громадян, мотивації здій-
снювати самостійне сортування, зменшення обсягів створюваних від-
ходів, зменшення обсягів сміттєзвалищ і, відповідно, збереженню еко-
логії.
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Анотація: Наукова робота присвячена дослідженню актуальних проблем 
застосування юридичної відповідальності за порушення законодавства про 
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В нашій державі Указом Президента № 64/2022 було введено ре-
жим воєнного стану, який триває і досі [1]. За 9 місяців повномасш-
табного вторгнення заподіяно шкоду великій кількості об’єктів рос-
линного світу, а також і лісам, які є національним багатством України. 
Для вирішення невідкладних сучасним проблемам ведення лісового 
господарства, безпекового використання та охорони лісів в умовах 
міжнародного російсько-українського збройного конфлікту прийнято 
Указ Президента України від 29.09.2022 № 675/2022 Про введення 
в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про 
охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особли-
вий період» [2]. 

Відзначимо, що поступово зміни вносяться у національне законодав-
ство, яке модернізується враховуючи реалії та загрози сьогодення, по-
ступово адаптується до умов воєнного стану. Введення обмежувальних 
режимів, встановлення імперативних приписів щодо використання при-
родних ресурсів та комплексів, безумовно, заначене вплинуло і на фор-
мування правовідносин в сфері використання, відтворення та охорони 
лісів та об’єктів рослинного світу. В сфері еколого-правова регулювання 
все частіше закріплюються «спрощені» правові механізми щодо вико-
ристання природних ресурсів, в т.ч. й рослинних. В деяких випадках під 
час воєнного стану відбувається ріст такого правового явища як еколо-
гічний нігілізму. Маємо спостерігати за нехтуванням правилами еколого-
правової охорони та еколого-збалансованого використання об’єктів 
рослинного світу, ігноруванням екологічних факторів розвитку і при-
йняттям економічних рішень без врахування екологічних і природно-
ресурсних обмежень [3].

Безумовно, постає питання щодо вдосконалення інституту юридич-
ної відповідальності. Неодноразово науковцями наголошувалось на до-
цільності сприйняття, врахування еколого-правової доктрини, норм ма-
теріального екологічного права при вдосконаленні норм Кримінального 
Кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня. Вважаємо доцільним введення до норм вищевказаних кодексів сучас-
ного понятійно-категоріального апарата щодо об’єктів рослинного світу, 
який за деякими сферами вже відповідає європейським стандартам. 
Процес нормотворення обов’язково має вибудуватися на існуючих на-
робках та досягненнях еколого-правової науки, з урахуванням приписів 
чинного екологічного законодавства. 



267

У статті 40 Закону України «Про рослинний світ» закріплено, що 
порушення законодавства про рослинний світ тягне за собою дисциплі-
нарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідаль-
ність згідно з законами України [4]. Таким чином, існує законодавчий та 
правовий інститут юридичної відповідальності за порушення законодав-
ства про рослинний світ. Однак, правомірно постає питання чи дієвий 
цей механізм на практиці, особливо в умовах воєнного стану.

Маємо констатувати, у деяких регіонах спостерігається збільшення 
кількості випадків незаконного використання природних ресурсів. На-
разі правоохоронними органами України розпочато понад 70 криміналь-
них проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені у сфері 
охорони довкілля, що пов’язані із вторгненням російської федерації на 
територію України. З них за статтею 441 КК України (екоцид) – 10 кри-
мінальних проваджень, за статтею 438 КК України (порушення законів 
і звичаїв війни) – понад 60 [6]. Такі дані безумовно свідчать, що спричи-
няється загроза біологічному та ландшафтному різноманіттю. 

Крім того, щороку люди самостійно спалюють суху рослинність та 
її залишки. У більшості випадків такі дії закінчуються пожежами, котрі 
можуть завдати чимало шкоди людям викидами в атмосферне повітря 
небезпечних речовин. Загальновідомо, що спалювання сухої рослиннос-
ті призводить також для наступних загроз: руйнації ґрунтового покриву, 
зменшення біологічного та ландшафтного різноманіття, знищення еко-
систем, прискорення кліматичних змін тощо.

Дії по самовільному спалюванню сухої трави також є порушенням 
вимог Законів України «Про охорону атмосферного повітря» (ст.16), «Про 
охорону навколишнього природного середовища» (ст.12; 22) та правил 
пожежної безпеки тощо. Окреме місце, і у період воєнного стану, серед 
негативних наслідків посідають масові пожежі у лісах і степах, що ви-
никають у результаті чисельних вибухів, які призводять до знищення 
цілих екосистем. Наразі спеціалізована екологічна прокуратура долуче-
на до організації процесуального керівництва у кримінальних прова-
дженнях щодо воєнних злочинів, якими спричинена школа довкіллю. 
Систематично проводяться консультації з міжнародними експертами 
щодо обсягу та предмету доказування, вживаються всі можливі заходи 
для процесуальної фіксації наслідків та причинно-наслідкового зв’язку. 

Необхідність застосування юридичної відповідальності за такі дії 
в умовах воєнного стану полягає у тому, що під час паління сухої трави 
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та рослинності можуть розгортатися пожежі, які значні за своєю площею 
ураження. Відповідно, спеціальні служби направляють свої сили на га-
сіння цієї пожежі, а не ліквідацію пожеж та аварій, які виникли внаслідок 
воєнних дій. 3 березня 2022 р. внесено зміни до Кримінального кодексу 
України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ наці-
ональної безпеки в умовах воєнного стану. Так, у статті 113 «Диверсія» 
до переліку правопорушень, вчинених з метою ослаблення держави або 
інших дій, спрямованих на знищення людей чи завдання шкоди їхньому 
здоров’ю, відтепер додано і навмисні підпали, зокрема й сухої рослин-
ності. Відтепер такі дії розцінюються як правопорушення, за який перед-
бачено покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років або 
довічне ув’язнення з конфіскацією майна [7].

Особливої уваги вимагають питання щодо криміналізації діянь знищен-
ня або пошкодження об’єктів рослинного світу. Так, статтею 245 КК Укра-
їни встановлено, що знищення або пошкодження лісових масивів, зелених 
насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, 
сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільсько-
господарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним спосо-
бом – караються штрафом від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 
строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. 
З іншого боку, ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову 
загибель тварин або інші тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на 
строк від п’яти до десяти років [8]. Але на практиці, правозастосовчі органи 
зустрічаються з низкою проблем, які пов’язані як з недосконалістю право-
вого регулювання, так і відсутністю достатньої напрацьованої практики 
щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища в умовах збройної агресії [6].

Російські війська обстрілюють нафтобази та великі промислові 
об’єкти по всій Україні, здійснюють напади на об’єкти ядерної енерге-
тики. Мають місце факти забруднення довкілля хімічними токсичними 
речовинами, тяжкими металами внаслідок обстрілів, застосування ви-
бухівки та інших видів озброєння, знищення флори і фауни, знищення 
та пошкодження об’єктів природно-заповідного фонду, тощо. На даний 
момент, за певними прогнозами Міністра захисту навколишнього серед-
овища України Руслана Стрільця, шкода від забруднення повітря в гро-
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шовому еквіваленті вже досягла близько 923 млрд грн; ґрунтів і земель – 
понад 138 млрд. А через пожежі в атмосферу потрапило понад 499 тис. 
тонн токсичних речовин. Збитки рослинному світу та лісам становлять 
орієнтовно 183 млрд грн [9]. Цифри є вражаючими та вкрай небезпечни-
ми. Повертаючись до питання юридичної відповідальності за правопо-
рушення, на жаль, наші кодекси розраховані на мирний час. Встановлю-
ючи кваліфікуючі ознаки правопорушень під час воєнних дій, необхідно 
все ж таки враховувати особливості правового режиму об’єктів рослин-
ного світу, їх статус національного надбання. Тому єдиним дієвим фак-
тором щодо запобігання вчинення правопорушень у даній сфері має бути 
саме посилення різних видів юридичної відповідальності.
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безпеки, які виникли внаслідок російського вторгнення на територію України. 
Встановлено порушення міжнародно-правових норм, що дає підстави вести 
мову про здійснення країною-агресором екологічного тероризму. Також проана-
лізовано можливі та наявні способи вирішення проблем, які пов’язані з фікса-
цією, процедурою доказування злочинів та виплатою репарацій.

Ключові слова: екологічна безпека, екологічний тероризм, екологічні 
злочини, фіксація, репарації.

Abstract: The article highlights the main problems of ensuring environmental 
security, which arose as a result of the Russian invasion of the territory of Ukraine. 
Violation of international legal norms has been established, which gives reason to 
talk about the implementation of environmental terrorism by the aggressor country. 
Possible and existing methods of solving problems related to the recording, the 
procedure of proving crimes and the payment of reparations are also analyzed.
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Російське вторгнення в Україну призвело до колосальних наслідків: 
людські жертви, пошкодження інфраструктури, падіння економіки та 
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значна загроза екологічній безпеці. Кількість злочинів країни-агресора 
зростає кожного дня, у тому числі злочинів проти довкілля, які багато 
експертів прирівнють до екологічного тероризму. 

Насамперед слід зазначити, шо більшість цих злочинів потрібно від-
нести до військових, які прямо порушують Женевські конвенції про за-
хист жертв міжнародних збройних конфліктів від 12 серпня 1949 року. 
Адже відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 
(Протокол I) заборонено застосовувати методи або засоби ведення воєн-
них дій, які мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть 
широкої, довгочасної та серйозної шкоди природному середовищу. Також 
у ст. 55 Протоколу I наголошено, що під час ведення воєнних дій має 
бути виявлена турбота про захист природного середовища від широкої, 
довгочасної та серйозної шкоди [2].

Дії країни-агресора, а саме: руйнування хімічно-промислових та 
металургійних заводів, нафтобаз, складів з небезпечними відходами та 
атомних електростанцій; спалення сотень гектарів лісу; захоплення Чор-
нобильської АЕС та Запорізької АЕС – усе це та багато іншого прямо 
порушує вищезазначений Протокол.

Проте, основна проблема полягає у фіксації злочинів, відшкодування 
і екологічних збитків та у ліквідації наслідків. Це складний і тривалий 
процес, який потребує значних зусиль не лише від держави, а й від її 
міжнародних партнерів.

Порушуючи питання фіксації, слід зазначити, що у більшості ви-
падків відбувається фіксація прямих збитків, а не опосередкованих, до 
яких належать саме екологічні збитки. Однак це також може слугувати 
доказовою базою проти злочинів, які вчинила Росія. На даний момент 
створено Оперативний штаб при Міністерстві захисту довкілля та при-
родних ресурсів задля формування позовів до Міжнародних судів ООН 
з метою компенсації шкоди, завданої країною-агресором [1].

Особливе місце займають питання виплати репарацій. Рішенням 
Кабінету Міністрів України про порядок визначення шкоди та збитків, 
завданих Україні в наслідок збройної агресії російської федерації було 
прийнято 18 основних напрямків завдання шкоди та збитків, серед яких, 
пов’язані з земельними відносинами, з лісовим законодавством, надрами, 
природно-заповідним фондом. На підставі цього було затверджено де-
кілька порядків методики відшкодування шкоди, завданої землі, ґрунтам, 
повітрю за якими працює Державна екологічна інспекція [3].
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Так, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 4 квітня 
2022 року була затверджена Методика визначення розміру шкоди, завданої 
землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії 
та бойових дій під час дії воєнного стану, у якій визначено порядок роз-
рахунку розміру шкоди завданої землі та ґрунтам [4]. Зазначена Методика 
вказує, що ґрунти вважаються забрудненими, за умови якщо в їх складі 
виявлені негативні якісні зміни. При цьому зміни можуть бути зумовлені 
не тільки появою в зоні аерації нових забруднюючих речовин, яких раніше 
не було, а й вмістом небезпечних речовин, що перевищує їх гранично до-
пустиму концентрацію. Враховуючи це, очевидно, що станом на сьогодні 
внаслідок постійних ракетних обстрілів більшість родючих ґрунтів Укра-
їни можна віднести до категорії забруднених.

Разом із тим, щоб отримати репарації, самої Методики замало, адже 
вони повинні відповідати умовам міжнародних судових інституцій. До 
того ж, Україні потрібно опиратися на потужну доказову базу – кожна 
цифра, кожен коефіцієнт має бути ретельно обґрунтований. 

В Україні склалася унікальна ситуація, яка не має прецедентів у сві-
товій практиці. У більшості випадків відшкодування екологічних збитків 
постраждалим країнам здійснювалося під егідою ООН. Так, у військо-
вому конфлікті Кувейт – Ірак Радою Безпеки ООН була створена спеці-
альна компенсаційна комісія, яка виконувала функції судового органу 
при організації. Але розуміючи сучасні реалії, якщо Україна звернеться 
з ініціативою створити таку чи альтернативну компенсаційну комісію до 
Радбезу ООН, то Росія накладе вето [3].

Також, внаслідок військових дій утворилась значна кількість відходів, 
було пошкоджено об’єкти управління відходами, а також порушено ло-
гістичні зв’язки в цій сфері. Вирішення цих питань безпосередньо 
пов’язане з ліквідацією екологічних наслідків війни та вимагає прийнят-
тя законодавчої та нормативної бази для ефективного регулювання сфе-
ри управління відходами. Так, був зареєстрований законопроект № 2207-
1д «Про управління відходами». Однак, однієї законодавчої бази замало, 
слід також організувати збирання, управління, переробку та утилізацію 
відходів, що утворились внаслідок військових дій. Загалом, для ліквіда-
ції цієї проблеми слід провести велику кількість заходів, які можуть 
тривати роками.

Таким чином, питання відповідальності країни-агресора за екологіч-
ні злочини потребують значної уваги та пошуку нових методів їх вирі-
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шення, що вимагає зусиль не лише з боку України, а й інших країн, 
оскільки від ліквідації їх наслідків залежить екологічна безпека як Укра-
їни, так і всього світу.
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Екологічна безпека є невід’ємною частиною національної безпеки 
і полягає у забезпеченні органами державної влади шляхом правових 
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гарантій прав людини і громадянина на здорове і безпечне природне до-
вкілля. Однак війна є однією з найнебезпечніших причин деградації 
навколишнього середовища, тому обов’язком органів державної влади 
є запобігання або зменшення її шкідливого впливу.

У Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 
1990 р. екологічна безпека розглядається як напрям національної без-
пеки [1]. Конституцією України закріплено право кожного на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 
цього права шкоди, якому кореспондується обов’язок держави забез-
печувати екологічну безпеку на території держави. Указом Президента 
України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 24 люто-
го 2022 було введено воєнний стан. Сьогодні своїми діями російська 
федерація не тільки завдає шкоди інфраструктурі нашої країни, а й 
руйнує міста та життя людей, негативно впливає на природне середови-
ще. Міжнародно-правові акти, серед яких, зокрема, Додатковий про-
токол до Женевської конвенції (1949 р.), Стокгольмська декларація 
з навколишнього середовища (1972 р.), Всесвітня Хартія природи та 
інші, хоча і містять застереження щодо завдання шкоди навколишньо-
му природному середовищу під час воєнних конфліктів, не спроможні 
цілком забезпечити захист довкілля нашої країни. Збереження уцілілих 
територій наразі має стати основним напрямом у сфері правового за-
безпечення екологічної безпеки.

Відповідно до Принципу 25 Декларації Ріо (1992 року) проблеми 
миру, розвитку та охорони довкілля розглядаються як взаємопов’язані, 
оскільки збройні конфлікти є однією з найсерйозніших причин погір-
шення стану навколишнього природного середовища [2]. Також, забез-
печення екологічної безпеки у військовій галузі регламентовано Закона-
ми України: «Про оборону України», «Про Збройні сили України», «Про 
правовий режим воєнного стану», «Про використання земель оборони» 
та інші. Також завдання забезпечення екологічної безпеки покладено на 
Міністерство оборони України. Відповідно до постанови Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство обо-
рони України» від 26 листопада 2014 р.

Поняття екологічної безпеки все більше визначається не національ-
ною військовою безпекою, а безліччю причин, які загрожують безпеці 
та взаємозалежності держав. Тому міжнародно-правове регулювання 
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військових дій із захисту навколишнього природного середовища має 
велике значення.

Варто звернути увагу на те, що застосування згаданих раніше по-
ложень видається досить проблематичним саме через використання 
оціночних понять щодо того, якою саме має бути спричинена довкіллю 
шкода для наявності складу воєнного злочину проти довкілля, що зумов-
лює неоднакове їх тлумачення на практиці. На цю проблему звертала 
увагу і А. В. Кукушкіна. Вчена рекомендує мінімізувати масштаб мож-
ливої шкоди навколишньому середовищу навіть у тих випадках, коли 
вона не відповідає суворому трактуванню критеріїв «великого, довго-
строкового та серйозного» [3, с. 97]. Такий підхід дозволяє більш ефек-
тивно використовувати на практиці норми Конвенції та Додаткового 
протоколу до Женевської конвенції.

Балюк Г. І. та Шомпол О. А. звертають увагу на те, що питання 
охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки під час збройних 
конфліктів розглядається крізь призму реалізації законів війни [4, 
с. 153]. Такий вузький підхід призводить до низького рівня ефектив-
ності забезпечення екологічної безпеки та захисту навколишнього 
природного середовища від руйнівної дії міжнародно-правових засобів 
та військових дій.

Згубний вплив військових дій на навколишнє природне середовище 
нашої країни помітний і сьогодні. Так, згідно з інформацією, опубліко-
ваною на офіційному сайті Держекоінспекції, 21 березня 2022 року 
окупанти завдали довкіллю України збитків на понад 5,1 мільйона гри-
вень, підірвавши резервуар для зберігання аміаку в місті Суми [5].

Як повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, 
за попередніми оцінками, станом на 1 березня 2022 року агресор вів 
бойові дії на території 900 об’єктів природно-заповідного фонду на пло-
щі 12 406,6 квадратних кілометрів, що становить третину площі заповід-
ного фонду України. Під загрозою знищення тепер перебувають близько 
200 територій Смарагдової мережі площею 2,9 млн га [6]. Крім того, під 
загрозою знаходяться ліси, де ведуться бойові дії та які знаходяться на 
окупованих територіях, рослини, зокрема й занесені до Червоної книги 
України.

Отже, можна зробити висновок, що війна є однією з серйозних 
причин погіршення природного середовища. За попередніми даними 
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Державної екологічної інспекції України та міністерства захисту до-
вкілля та природних ресурсів шкода, спричинена довкіллю України, 
є серйозною та довготривалою, оцінюється мільярдами гривень. 
Міжнародно-правові акти, спрямовані на недопущення виникнення 
ядерних загроз, забруднення водойм, деградації ґрунтів та інших не-
гативних наслідків, на жаль, не здатні до ефективного регулювання 
військової діяльності, проте їх норми можуть стати підґрунтям для 
подання скарг до міжнародних судових установ. Тому важливого 
значення набуває ефективне регулювання заходів екологічної без-
пеки у сфері військової діяльності нормами національного законо-
давства.
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ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ НА ЕКОСИСТЕМУ ЧОРНОГО МОРЯ

Анотація: Стаття присвячена аналізу екологічних проблем Чорного 
моря, що виникли внаслідок Російської збройної агресії. Проблеми охоро-
ни Чорного моря від забруднення є вкрай актуальною з огляду на його 
існуючий незадовільний екологічний стан, зумовлений значним переви-
щенням обсягу надходження забруднюючих речовин над асиміляційною 
здатністю морських екосистем. Основними чинниками високого антропо-
генного навантаження на природне середовище моря є: мікробіологічне 
забруднення прибережних зон, що знижує рекреаційний потенціал при-
морських територій і загрожує здоров’ю населення; забруднення моря 
токсичними речовинами, насамперед нафтою та нафтопродуктами нако-
пичення яких порушує стабільність існуючих екосистем і призводить до 
значних екологічних втрат. Окрім того, значними джерелами небезпеки для 
морських організмів є шумове забруднення та акустичні травми спричи-
нені перебуванням підводних човнів у морі, а також гостра інтоксикація, 
викликана хімічними сполуками, які потрапляють у воду під час вибухів, 
а також через перебування у воді снарядів, зброї та техніки. Сьогодні Чор-
не море перебуває у стані екологічної кризи і потребує широких політичних 
дій, які виходять за рамки існуючої технічної та фінансової допомоги на 
міжнародному рівні, які безпосередньо впливають на екологічне майбутнє 
української частини Чорного моря.

Ключові слова: екологічна безпека; антропогенний вплив на екосисте-
му Чорного моря; джерела забруднення; шкода навколишньому середовищу 
заподіяна під час війни, навантаження на природне середовище моря.

Abstract: The article is devoted to the analysis of environmental problems 
of the Black Sea, which arose as a result of the Russian armed aggression. The 
problem of protection of the Black Sea from pollution is extremely important in 
view of its current unsatisfactory ecological state due to a significant excess of 
pollutants over the assimilative capacity of marine ecosystems. The main factors 
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of high anthropogenic load on the natural environment of the sea are: 
microbiological pollution of coastal areas, which reduces the recreational potential 
of coastal areas and threatens the health of the population; pollution of the sea 
with toxic substances, primarily oil and oil products, the accumulation of which 
disrupts the stability of existing ecosystems and leads to significant environmental 
losses. Moreover, significant sources of danger to marine organisms are noise 
pollution and acoustic injuries caused by the presence of submarines at sea, as 
well as acute intoxication caused by chemical compounds released into the water 
during explosions and due to the presence of shells, weapons and equipment in 
the water. Today the Black Sea is in a state of environmental crisis and requires 
extensive policy action beyond existing technical and financial assistance at the 
international level to directly impact the ecological future of the Ukrainian part 
of the Black Sea.

Keywords: environmental safety; anthropogenic impact on the Black Sea 
ecosystem; sources of pollution; environmental damage caused during the war; 
load on the natural environment of the sea.

Прибережні та морські ресурси Чорного моря є національним здо-
бутком та мають особливо важливе значення. Близько берегових ліній 
і на континентальному шельфі є великі родовища природного газу 
і нафти, хімічної та мінеральної сировини, які освоюються і видовбу-
ються, крім того, Чорне море славиться різноманітними біоресурсами: 
водоростями, рибою, молюсками, які широко використовуються у хар-
човій промисловості. Однак, господарська діяльність людей, яка 
пов’язана з Чорним морем, не обмежується тільки виловом риби та 
видобутком нафти. Сьогодні його басейн активно експлуатується людь-
ми у якості транспортного шляху: по Чорному морю кожен день від-
буваються вантажні перевезення, транспортні коридори та поромні 
переправи. Також воно використовується як рекреаційна зона відпо-
чинку, яка приносить країні, що омивається морем, непоганий прибуток 
у сезон.

Разом з тим, діяльність людини в Чорному морі призвела до неблаго-
получної екологічної ситуації. Вона сильно забруднена нафтопродуктами 
та відходами життєдіяльності. Внаслідок антропогенного впливу мутував 
тваринний світ моря. Тому пріоритетним завданням для країни є змен-
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шення антропогенного впливу на екосистему Чорного моря, згідно з ЗУ 
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики Укра-
їни на період до 2030 року» [1]. До того ж проблема охорони цього уні-
кального водного об’єкту від забруднення є вкрай актуальною з огляду 
на те, що воєнна агресія Російської Федерації проти незалежної і суве-
ренної України перетворила частину Чорного моря на зону воєнних дій.

Існуючий екологічний стан Чорного моря зумовлений значним пере-
вищенням обсягу надходження забруднюючих речовин над асиміляцій-
ною здатністю морських екосистем. До початку активних воєнних дій 
агресора основними джерелами забруднення екосистеми української 
частини Чорного моря були: викиди промислових і господарських від-
ходів безпосередньо у море або з річковим стоком; надходження з суші 
різних речовин, що застосовуються в сільському і лісовому господар-
ствах; навмисне поховання забруднюючих речовин у морі; втрата різних 
речовин у процесі суднових операцій; аварійні викиди з суден або під-
водних трубопроводів; розробка корисних копалин на морському дні; 
рекреаційна діяльність; перенесення забруднюючих речовин крізь ат-
мосферу; неконтрольована експлуатація біологічних ресурсів і руйну-
вання місцезнаходжень бентичних організмів [2, с. 395].

Наразі одним із серйозних аспектів впливу на екосистему Чорного 
моря є воєнні дії РФ. Збитки навколишньому середовищу під час зброй-
ного конфлікту, як правило, спричиняється чотирма способами: веденням 
бойових дій, тобто використанням засобів зброї та тактики; видобутком 
та експлуатацією природних ресурсів; військовим екологічним слідом 
при маневруванні навколо бойового простору та вакуумом управління. 
На всі ці можливості впливають масштаб, інтенсивність і тривалість ві-
йни, а також місцевість воєнних дій [3, с. 216].

На жаль, зараз неможливо точно оцінити кількість збитків, що було 
завданно акваторії Чорного моря через втрату науковцями доступу до 
значної частини берегової лінії. Проте, за словами директора Українсько-
го наукового центру екології моря Віктора Коморіна до їх переліку вхо-
дять: руйнуючий вплив від вибухів снарядів в акваторії та на узбережжі 
моря; мінне забруднення акваторії; забруднення морських вод під час 
обстрілів та руйнувань прибережної інфраструктури, портів, суден [4]. 
Як наслідок у воду потрапляє нафта і нафтопродукти, які справляють 
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негативний вплив на морські біоценози. Їх плівки порушують обмін 
енергією, теплом, вологою й газами між океаном і атмосферою, а також 
впливають на фізико-хімічні і гідробіологічні умови, на клімат Землі, на 
баланс кисню в атмосфері [2, с. 397].

Також значними джерелами небезпеки для морських організмів 
є шумове забруднення та акустичні травми. У сонари працюють 
на певній частоті, яка дуже негативно впливає на органи чуття чер-
вонокнижних китоподібних – дельфінів та морської свині азовки, 
які є дуже чутливими до поширення звукових хвиль у водному се-
редовищі. Проте, поки що впевнено говорити про причини загибелі 
дельфінів, що фіксуються на узбережжях Румунії, Болгарії та Ту-
реччини, не можна. Науковий співробітник Інституту зоології імені 
Шмальгаузена, доктор біологічних наук Павло Гольдін, зазначає, що 
є кілька ймовірних причин. Одна з них – інфекційні захворювання, 
що викликають мікроорганізми, які потрапляють у море внаслідок 
руйнування сільськогосподарських об’єктів. Може бути причиною 
загибелі і гостра інтоксикація, викликана хімічними сполуками, які 
потрапляють у воду під час вибухів, а також через перебування у воді 
снарядів, зброї та техніки [5].

Через грубі порушення міжнародних зобов’язань взятих на себе 
РФ, здійснюється негативний антропогенний вплив на екосистеми, 
руйнуються зв’язки біотичного і абіотичного оточення, зникають чис-
ленні види представників флори і фауни. Агресор зневажив принципи 
не тільки Бухарестської конвенції, а ще й підписаний ним «Стратегіч-
ний план дій щодо реабілітації та захисту Чорного моря» та безліч 
інших міжнародно-правових актів, що не може залишитися непокара-
ним.

Необхідні нові міжнародні норми щодо захисту довкілля під час 
конфлікту. Існує думка, що для запобігання таким збиткам у майбут-
ньому та притягнення винних до відповідальності, необхідно рефор-
мування мандату Міжнародного кримінального суду з метою включен-
ня до нього екологічних злочинів. Навколишнє середовище не повинно 
розглядатися як неминуча жертва війни. Екологічна та суспільна без-
пека нерозривно пов’язані між собою.

А отже, реакція міжнародного співтовариства на кризу повинна 
включати вирішення цього питання як пріоритетного. Не тільки задля 
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притягнення Російської Федерації до відповідальності, а ще й з метою 
залучення міжнародних ресурсів для оцінки стану Чорного моря в май-
бутньому – щоб сприяти процесу відновлення морської екосистеми 
після війни настільки, наскільки це можливо. 
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екологічної шкоди, завданої природним ресурсам і комплексам унаслідок 
збройної агресії Росії.

Ключові слова: екологічна шкода; право на безпечне для життя та 
здоров’я довкілля; Компенсаційна Комісія; екологічна функція держави.

Abstract: The work updates the consideration of environmental and legal 
problems caused by the war in Ukraine, also the legal basis for determining the 
extent of environmental damage caused to natural resources and complexes as 
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Одним із неминучих наслідків будь-якої війни є забруднення навко-
лишнього середовища. Війна на теренах нашої держави кожного дня 
завдає непоправної шкоди довкіллю, усім без виключення екосистемам. 
У зв’язку із чим, довкілля почали називати мовчазною жертвою росій-
сько-української війни. Так, протягом перших 8 місяців повномасштаб-
ного вторгнення Росії до України, територіальні та міжрегіональні тери-
торіальні органи Держекоінспекції розрахували кількісний показник 
шкоди, заданої війною та державою-агресором на території нашої дер-
жави, а саме: 182 880 м2 ґрунтів забруднено небезпечними речовинами; 
2 365 129 м2 земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєпри-
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пасів; 680 618 т нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши  
атмосферне повітря; 23 286 га лісі випалено ракетами та снарядами; 
7 155 689 м2 об’єктів знищено, їх  залишки спричинили шкоду довкіллю 
[1]. З моменту свого вторгнення в Україну 24 лютого і станом на сьогод-
ні росія випустила по Україні майже 4,5 тисячі ракет. Наслідки цього 
негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише ло-
кальний, а й глобальний характер. У зв’язку із чим, нагальним зараз 
є організація належної фіксації злочинів, вчинених на теренах нашої 
держави, а також включення екологічної складової до міжнародних по-
зовів, претензій України проти РФ з метою отримання репарацій для 
відновлення екосистем.

Слід наголосити, що належна фіксація фактів шкоди та збитків є од-
нією з гарантій, що у разі створення Спеціальної Компенсаційної Комісії 
ООН, Україна буде готова до обґрунтування претензій до держави-агре-
сора на міжнародному рівні. Прикладом діяльності Компенсаційної 
Комісії є справа щодо Кувейту та Іраку. Так, Комісія вказувала, що для 
задоволення претензій Кувейту щодо Ірану необхідно, щоб Кувейт надав 
документи щодо базового стану довкілля, звіти про умови чи тенденцій 
щодо природних ресурсів до вторгнення Іраку. Але якщо таких даних 
немає про те, що саме діями Іраку було завдано шкоду, то Комісія буде 
вважати, що шкода була заподіяна не діями Іраку або шкода частково 
пов’язана із діями Іраку, тоді збитки не можуть бути відшкодовані. «Адже 
відшкодуванню підлягає лише шкода, яка є прямим наслідком втручання 
Іраку та окупації території Кувейту» [2]. Наголосимо, що по факту Кувейт 
не міг довести, що саме дії Іраку спричинили забруднення підземних вод 
в Кувейті, оскільки були відсутні дані довоєнного моніторингу, а також 
виникали сумніви щодо якості наявних аналізів, їх трактування та по-
рівняльного аналізу. Тобто моніторинг і оцінка стану навколишнього 
середовища, як і належна фіксація заподіяної шкоди, поряд із підрахун-
ками завданих збитків, стануть доказами прямої шкоди, яку спричинила 
держава-агресор.

У зв’язку із чим, Кабінетом Міністрів України розширено повнова-
ження Держекоінспекції здійснювати розрахунок розміру шкоди, збитків 
і втрат, завданих навколишньому природному середовищу та природним 
ресурсам держави з питань, що належать до її компетенції, внаслідок 
виникнення аварій, надзвичайних ситуацій, військової агресії, військо-
вих, терористичних або інших злочинних дій, у тому числі з початку дії 
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правового режиму воєнного стану (підпункт 81 п. 4 Положення про Дер-
жавну екологічну інспекцію) [3].

Крім того, Кабінетом Міністрів України затверджено «Порядок ви-
значення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації», де відповідно до абц. 2 з п. 9–15 визначення 
шкоди та збитків здійснюється окремо за такими напрямами: шкода, за-
вдана земельним ресурсам; втрати надр; збитки, завдані водним ресур-
сам; шкода, завдана атмосферному повітря; втрати лісового фонду; 
збитки, завдані природно-заповідному фонду. Згідно з абц. 12 Порядку 
для цілей подання позовів до міжнародних судових інстанцій складаєть-
ся форма звіту про оцінку збитків [4]. 

Відповідно до вище зазначеного Міністерство з захисту довкілля та 
природних ресурсів України затверджено:

– Методику визначення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам вна-
слідок збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану від 
04.04.2022 року, що визначає порядок розрахунку розміру шкоди, завда-
ної землі, ґрунтам державами, органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та фізичними 
особами через забруднення ґрунтів, засмічення земель, допущених уна-
слідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під 
час дії воєнного стану внаслідок їх дій або бездіяльності на усіх землях 
України незалежно від їх категорій та форм власності. Основою розра-
хунків розміру шкоди від забруднення ґрунтів є нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки, ґрунти якої зазнали забруднення. Додамо, що 
всі матеріали, які використовувалися для проведення розрахунку, повинні 
бути сформовані в окрему справу [5]; 

– Методику визначення збитків, заподіяних внаслідок забруднення 
та/або засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами 
від 21.07.2022 року, яка встановлює порядок визначення збитків, заподі-
яних внаслідок забруднення та/або засмічення вод, самовільного корис-
тування водними ресурсами внаслідок збройної агресії Російської Феде-
рації. Розділ 2 даної Методики містить формули щодо визначення збит-
ків, заподіяних внаслідок: скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт 
зі зворотними водами; забруднення речовинами у чистому вигляді у скла-
ді продукції чи сировини; засмічення сторонніми предметами, матеріа-
лами, відходами та/або іншими речовинами; визначення збитків, обумов-
лених самовільним користуванням водними ресурсами внаслідок зброй-
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ної агресії Російської Федерації; забруднення підземних вод 
забруднюючими речовинами; забруднення підземних вод фільтратом 
сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових та промислових відходів 
внаслідок збройної агресії РФ [6]; 

– Методику розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих 
речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря під час дії во-
єнного стану та визначення розмірів завданої шкоди від 13.04.2022 року, 
яка містить відповідні формули щодо розрахунку маси неорганізованого 
викиду кожної забруднюючої речовини або сумішей таких речовин в ат-
мосферне повітря від джерела викиду у разі встановлення факту заго-
ряння лісових та інших насаджень та щодо розрахунку розмірів шкоди, 
завданої неорганізованими викидами забруднюючих речовин або сумі-
шей таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення над-
звичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану [7].

У свою чергу Міністерством аграрної політики та продовольства 
України прийнято Методику визначення шкоди та збитків, завданих зе-
мельному фонду України внаслідок збройної агресії російської федерації 
від 18 травня 2022 року, згідно до якої повинно вирішуватися питання 
щодо відшкодування витрат власників землі та землекористувачів на 
рекультивацію земель, питання щодо визначення розміру завданих збит-
ків власникам (землекористувачам) земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, щодо витрати на відновлення меліоративних площ, 
дренажної інфраструктури, об’єктів сільськогосподарського водопоста-
чання та водовідведення тощо, які були порушені та зруйновані внаслідок 
бойових дій [8]. 

Окрім цього для обчислення збитків Держекоінспекція викорис-
товує Методику визначення розмірів відшкодування збитків, запо-
діяних державі внаслідок самовільного користування надрами від 
29.08.2011 року, за якою розмір збитків, встановлених за фактом само-
вільного користування надрами, визначається шляхом встановлення 
обсягу самовільно видобутих надр, помноженого на базову ставку 
i відшкодування збитків [9].

До того ж нині в Україні прийнято низку нормативно-правових актів, 
спрямованих, в тому числі, на швидке реагування на спричинене забруд-
нення довкілля, забезпечення екологічної безпеки та повоєнне відновлен-
ня природно-ресурсного потенціалу нашої держави, особливо із врахуван-
ням обраного європейського вектору розвитку. А саме, закони України: 
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«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення меха-
нізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» 
від 09.07.2022, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо збереження лісів» від 20.06.2022; «Про управління відходами» від 
20.06.2022 та Постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження 
Порядку організації охорони та захисту лісів» від 20.05.2022, «Про за-
твердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної 
порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» від 10.05.2022 
та «Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились 
у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з лік-
відації їх наслідків» від 27 вересня 2022 р. № 1073. 

І хоча процес формування нормативної бази задля підрахунку за-
вданих збитків ще не є завершеним, в Україні мінімальні збитки, що 
нараховані системою автоматично сягають 441 млрд грн., а орієнтовані 
розрахунки збитків нараховані Держекоінспекцією дорівнюють вже 1 387 
млрд грн., з яких повітрю завдано збитків у сумі 928 млрд грн (горіння 
нафтопродуктів – 49 399 млн грн., лісові пожежі – 871 264 млн грн., за-
горання інших об’єктів – 706 млн грн.), ґрунтам – 2 млрд грн., з яких 
забруднення ґрунтів – 2331 млн грн, відходами – 441 млрд грн. тощо [10]. 
Держекоінспекція на своєму сайті від 18.11.2022 року зазначила, що по-
над 1,5 мільярда гривень збитків розраховано за шкоду довкіллю про-
тягом 10 місяців повномасштабного вторгнення [11]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що одним із повноважень Робочої групи 
з відновлення довкілля у сфері екологічної безпеки є розроблення відпо-
відних Методик, спрямованих на оцінку втрат і шкоди навколишньому 
середовищу від війни. Наразі неприйнятими залишаються Методики 
щодо оцінки шкоди довкіллю за компонентами: морське середовище, 
ліси, природоохоронні території, біологічні ресурси, надра тощо та необ-
хідно прийняти «Методику визначення шкоди та збитків, заподіяних 
лісовому фонду», «Порядок управління окремими видами відходів, що 
утворилися внаслідок виникнення надзвичайної ситуації техногенного, 
природного або воєнного характеру» тощо. 

Щодо механізму відшкодування шкоди державою-агресором, взагалі 
у доктрині міжнародного права є такі форми відшкодування шкоди, запо-
діяної внаслідок воєнних дій: контрибуції, репарації, конфіскація, рести-
туції, субституції та такі способи досягнення відшкодування шкоди, як 
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укладення відповідних угод між сторонами конфлікту або застосування 
міжнародних інституцій: Міжнародного Кримінального Суду, Компенса-
ційної Комісії ООН. Слід зауважити, що проблема розроблення цього 
механізму наявна не тільки на національному рівні, а й на міжнародному, 
оскільки практики відшкодування шкоди будь-якою державою-агресором 
дуже мало. Як вже було зазначено вище, однією з таких практик є справа 
Кувейту проти Іраку (за якою Ірак у 2022 році повинен виплатити останній 
платіж щодо відшкодування збитків). Вважаємо, що наша держава може 
використати дану справу як приклад, і враховуючи відповідні помилки 
щодо неналежної фіксації, укласти міжнародний договір, що передбача-
тиме створення Компенсаційної Комісії. Слід зазначити, що після ство-
рення Комісії виникає необхідність не тільки у зберіганні даних моніто-
рингу стану довкілля та стану здоров’я, а й у належній фіксації розрахун-
ків шкоди і розміру збитків, оскільки зібрані дані будуть 
використовуватися Україною з метою обґрунтування претензій до держа-
ви-агресора на міжнародному рівні. Доказ прямого причинного зв’язку 
є гарантією відшкодування збитків РФ і відновлення довкілля України.
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Вторгнення Російської Федерації на територію України продовжує 
кожного дня завдавати не лише страждань мирному населенню, але 
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й значних збитків природному довкіллю України. Зокрема, об’єктами 
забрудження стають українські ліси, водойми та поля.

На сьогодні задокументовано близько двох тисяч конкретних випад-
ків завдання прямої шкоди навколишньому середовищу та 244 екологіч-
них злочинів. Відповідно до статті 50 Конституції України, кожен має 
право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування 
завданої порушенням цього права шкоди [1]. Фактично, ця норма є юри-
дичною підставою для притягнення до відповідальності за заподіяння 
екологічних збитків.

Значна робота проводиться для нормативно-правового врегулювання 
даного питання. З цією метою було затверджено: 1) Порядок визначення 
шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації, в якому серед загалом визначених 18 напрямів шкоди та збитків 
передбачено: втрати лісового фонду, надр, акваторії; збитки, завдані при-
родно-заповідному фонду, водним ресурсам та об’єктам водогосподарської 
інфраструктури; шкода, завдана земельним ресурсам, атмосферному по-
вітрю [2]. 2) Методику визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам 
внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій 
під час дії воєнного стану, якою встановлено порядок розрахунку розміру 
шкоди, завданої землі, ґрунтам державами, органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та фі-
зичними особами через забруднення ґрунтів, засмічення земель, допуще-
них унаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових 
дій під час дії воєнного стану внаслідок їх дій або бездіяльності на усіх 
землях України незалежно від їх категорій та форм власності [3].

Окрім цього, було створено Оперативний штаб при Державній еко-
логічній інспекції України. Основним завданням штабу є попереднє 
обраховання екологічних збитків. У тому разі , коли розрахунок на місці 
провести неможливо, державні інспектори фіксують факти для прове-
дення подальшої роботи. Діяльність штабу є особливо важливим кроком 
на шляху притягнення Російської Федерації до відповідальності. Ще 
одним інструментарієм для збору та фіксації інформації про екологічні 
загрози є онлайн-платформа «ЕкоСистема». Додаток був створений Мі-
ністерством захисту довкілля та природних ресурсів України за підтрим-
ки Міністерства цифрової трансформації України та інших партнерів.
Діяльність проводиться в режимі реального часу: кожен може подати 
інформацію про заподіяні довкіллю збитки.
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Окремим аспектом проблеми відшкодування збитків є міжнародна 
співпраця України з іншими державами та міжнародними організаціями. 
Верховна Рада звернулася до Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Європейської Комісії, 
парламентів та урядів держав-членів Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй щодо утворення спеціальної екологічної моніторин-
гової місії для фіксації екологічної шкоди, заподіяної внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації на території України. До того ж, зараз ак-
тивно ведеться робота над розробленням плану заходів з післявоєнного 
відновлення України. Таким чином, фіксація та оцінка завданих Україні 
екологічних збитків на міжнародному рівні, об’єктивно може потім до-
помогти із визнанням і виконанням рішень судів України за наслідками 
розгляду позовів у сфері екології проти Російської Федерації в якості 
держави-агресора і безпосереднього заподіювача екологічних збитків. 

Щодо можливого правового механізму відшкодування збитків у рам-
ках національної системи права, то ним може бути колективний позов. 
При цьому, на жаль, існує проблема очевидної неможливісті застосуван-
ня вітчизняних процесуальних кодексів України до розгляду колективних 
позовів. Тому у такому разі альтернативним варіантом для захисту по-
рушених прав може слугувати подача екологічною громадською органі-
зацією позову проти Російської Федерації як безпосереднього заподіюва-
ча екологічної шкоди.

Таким чином, варто визначити важливість опрацювання і прийняття 
Верховною Радою законодавчих ініціатив у сфері колективних позовів. 
Оскільки, аналіз поточної ситуації у сфері відшкодування екологічних 
збитків вимагає нововедень, які б врегулювали можливість подачі і роз-
гляду колективних позовів громадян України.

На сьогодні в Україні зареєстрована велика кількість громадських 
організацій у сфері захисту екології і екологічних прав громадян України. 
Зазвичай, у статутних цілях вони вказують судовий захист і представни-
цтво інтересів фізичних та юридичних осіб у судах, інших державних 
інституціях стосовно порушення екологічного законодавства України.
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Анотація: Стаття присвячена аналізу проблеми відновлення грунтів, 
яка була викликана в результаті повномасштабного вторгнення в Україну. 
Було проаналізовано зарубіжний досвід їхнього відновлення та детально 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the problem of soil 
restoration caused by the war in Ukraine. The foreign experience in their restoration 
were analyzed, and the proposal of the National Academy of Agrarian Sciences 
of Ukraine regarding soil restoration was considered in detail.

Keywords: soil restoration; soil conservation; soil reclamation.



292

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала відкриту агресію 
проти України та українців. В результаті цього повномасштабна війна 
зачепила всіх нас. Проте варто не забувати, що війна впливає також на 
навколишнє природне середовище, зокрема грунти.

Родючі грунти – візитівка України, це одне із найбільших багатств 
українців, що становить третину світових чорноземів. Це насамперед 
підтверджується ст. 3 Закону України «Про охорону земель» (далі – За-
кон), в якій закріплено відповідний принцип – забезпечення охорони 
земель як основного національного багатства Українського народу[5]. 
Варто зазначити, що чорнозем страждає найбільше і відновлюється най-
повільніше – один сантиметр за сто років. Війна призвела до значного 
пошкодження грунтового покриву на значних площах сільськогосподар-
ських земель внаслідок інтенсивних боїв. Причинами таких пошкоджень 
є розриви снарядів після бомбардувань, обстрілів ракетами, мінами та 
артилерійськими снарядами, які призвели до утворення величезних 
урвищ, глибоких вирв із порушеннями природної цілісності земельних 
горизонтів. Також негативно на грунти впливає масова загибель людей 
та тварин, яких підступно вбила російська федерація, і внаслідок чого 
до грунтів потрапляє трупна отрута [4].

Крім пошкоджень грунтів відбувається їх забруднення. Рух важкої 
техніки, будівництво оборонних рубежів також призводить до пошкоджен-
ня грунтового покриву, що у свою чергу може призвести і призводить до 
деградації рослинного покриву, посилює вітрову та водну ерозії. Також 
під час детонації снарядів відбувається викид в атмосферу таких хімічних 
сполук як чадний газ, вуглекислий газ, водяна пара, бурий газ, закис азоту, 
діоксид азоту, формальдегід, пари ціанистої кислоти, азот, оксиди сірки 
тощо. Із цих елементів можуть утворюватися кислотні дощі, які виклика-
ють опіки рослин, негативно впливають на грунти, тварин та людей в ці-
лому. Військова техніка використовує паливно-мастильні матеріали, витік 
яких негативно впливає на грунти. Паливно-мастильні матеріали, просо-
чуючись в грунт, знижують водопроникність грунту, витісняють кисень, 
в результаті чого відбувається порушення біохімічних та мікробіологічних 
процесів: погіршення водного, повітряного режиму та колообігу поживних 
речовин в грунті. Таким чином грунт стає менш родючим [6].

Тому бачимо, що тема відновлення грунтів після перемоги у війні 
над рашистською російською федерацією набуває все більшої актуаль-
ності, адже думати потрібно про це вже зараз.
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То що робити з такими грунтами? Як показує французький досвід, 
найлегшим рішенням є просто покинути забруднені боєприпасами тери-
торії. Після Першої світової війни Франція визнала території, на якій 
відбувалась Верденська битва, «повністю розгромленими», ввела сувору 
заборону доступу до цієї території. Згодом площа цієї території була 
зменшена до розміру Парижа. Але все одно туди досі заборонено 
в’їжджати, а тим більше використовувати цю землю в сільському госпо-
дарстві. Місцева влада вказує, що для повного очищення території необ-
хідно 300–700 років. 

Швидке відновлення грунтів шляхом загортання вирв не дасть бажа-
ного результату, оскільки це може призвести до процесів ерозії з наступ-
ною деградацією грунтів. Тому спочатку необхідно провести розміну-
вання територій, відібрати зразки грунтів для аналізу на вміст забрудню-
ючих речовин. На підставі цього аналізу мають бути прийняті рішення 
про можливість/неможливість ведення сільського господарства і подаль-
шого цільового використання. Пошкоджені вирвами ділянки можуть бути 
відновлені шляхом: 1) неглибокі воронки(до 0, 5 м) – засипанням грун-
товою масою, що залишилась на місці вибуху, і вирівнюванням поверх-
ні; 2) глибокі воронки(понад 0,5 м) можуть бути відновлені двома спо-
собами: 1) засипанням грунтовою масою, причому порядок шарів грун-
ту має бути таким, як у непошкоджених ділянок. Якщо засипати 
в хаотичному порядку, то така ділянка буде низькопродуктивною для 
вирощування сільськогосподарських культур і потребуватиме додаткових 
заходів(внесення добрив, меліорантів тощо); 2) просто залишити для 
відновлення природнім шляхом або заліснити [1].

Стаття 51 Закону передбачає консервацію деградованих земель, мало-
продуктивних земель, що не мають степового, лучного, лісового рос-
линного покриву, господарське використання яких є екологічно небез-
печним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених 
земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту про-
дукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним 
для їхнього здоров’я [5]. Території, на яких відбуваються активні бойові 
дії, в більшості не мають рослинного покриву, адже перетворюються 
у випалену землю. Тому їхній обробіток є економічно невигідним, еко-
логічно небезпечним, адже такі грунти забруднені – відповідно все, що 
вирощене на них, забруднене також, а отже людина не може вживати таку 
продукцію. Тому одним із виходів для відновлення таких грунтів – кон-
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сервація. На мою думку, потрібно використати досвід Франції з даного 
питання, тобто поділити пошкоджені грунти на 4 типи: непошкоджені 
ділянки, помірно пошкоджені ділянки, ділянки із значними пошкоджен-
нями, повністю зруйновані ділянки – «Червоні зони». Перші два типи 
дозволити обробляти, а два останні віддати консервації. Такі заходи 
одночасно стануть і виконанням вимог законодавства України щодо 
консервації земель та запобігання опустелюванню та Європейської стра-
тегії захисту біорізноманіття до 2035 року, яка передбачає виведення 
з обробітку 30 % всіх сільськогосподарських земель [6]. 

Одним із заходів відновлення українських грунтів може бути рекуль-
тивація. Відповідно до ч. 1 ст. 166 Земельного кодексу України, рекуль-
тивація порушених земель – це комплекс організаційних, технічних 
і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового по-
криву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель [3]. Одним 
із заходів рекультивації може бути засадження пошкоджених грунтів 
міскантуса гігантського. Ця пропозиція належить Національній академії 
аграрних наук України. Міскантус гігантський – енергетична культура, 
перевагою якої є економічна вигідність: 1) не потребує щорічної оранки, 
а виоравши одного разу, можна не орати протягом 25–28 років; 2) може 
зростати у посухостійкому кліматі і таким чином не потребує викорис-
тання засобів захисту рослин та внесення добрив; 3) дасть можливість 
забезпечити окремі територіальні громади енергетичною сировиною, 
адже є відносно дешевою; 4) сприятиме енергетичній незалежності 
України, адже ця рослина сприятиме розвитку зеленої енергетики Укра-
їни. Більше того її вирощування призведе до: 1) скорочення викидів 
в атмосферу вуглекислого газу, адже під час згоряння вуглекислого газу 
виділяється менше, ніж під час фотосинтезу, що уповільнить зміну клі-
мату; 2) відновлення родючості грунтів, адже коренева системи міскан-
туса гігантського акумулює вуглець, який перетворюється на гумус; 
3) створення нових робочих місць, а отже неминуче призведе до соці-
ального розвитку громад та покращення життя населення. Ми вважаємо, 
що така ідея має право на існування, адже вона є малозатратною та 
економною: результат, який можна досягнути внаслідок її реалізації, по-
вністю виправдовує всі вкладення [2].

Отже, питання відновлення грунтів має стати одним із найпріоритет-
ніших вже зараз, оскільки українські грунти – візитівка України і одна 
із найбільших цінностей українського народу, про який ми повинні дба-



295

ти, адже його задовільний стан важливий для забезпечення продовольчої 
безпеки зараз і в майбутньому. Не меншого значення він набуває для 
екологічної безпеки громадян та адаптації до зміни клімату.
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носин. В умовах сформованого на сьогодні інформаційного суспільства 
належне законодавче та організаційне забезпечення будь-яких інформа-
ційних відносин набуває все більшого значення. Якщо вести мову про 
еколого – інформаційні відносини, то фактично від рівня їх правового 
регулювання та якості функціонування залежить можливість реалізації 
не тільки права на екологічну інформацію, але в певній мірі, інших еко-
логічних прав.

Проблемі інформаційного забезпечення охорони навколишнього 
природного середовища присвячено ряд нормативно-правових актів 
в Україні. Визначальними при регулюванні відносин в сфері екологічно-
го інформування є Закони України «Про інформацію», «Про доступ до 
публічної інформації», «Про звернення громадян». Вони розглядають 
право на інформацію через призму Основного закону, а також міжнарод-
них актів, приписів яких, зобов’язане дотримуватися керівництво нашої 
держави. 

На сьогодні аналіз проблем екологічного інформаційного забезпе-
чення через призму українського законодавства, а також дослідження 
розвитку теоретичних і прикладних аспектів інформаційного забезпе-
чення є однією з найважливіших компонентів процесу формування 
екологічно свідомої держави. 

Питання, яке я досліджую, є об’єктом обговорення в працях багатьох 
представників науки екологічного права, зокрема Н. Р. Малишевої, 
Г. І. Балюк, А. П. Гетьмана, В. І. Андрейцева, Г. В. Мороз та інших – їх 
погляд на інформування в галузі охорони навколишнього природнього 
середовища допоміг мені краще оцінити та осягнути проблематику да-
ного питання. Ось, М. В. Краснова вважає, що у межах механізму право-
вого забезпечення екологічної безпеки екологічна інформаційне забез-
печення належить до організаційно превентивних заходів, у межах яких 
здійснюється систематична інформування державних органів про еколо-
гічний стан в Україні або ж в окремому регіоні, про стан захворюванос-
ті населення, про природні і техногенні катастрофи та аварії тощо [1, 
с. 261]. Водночас, А. Е. Омаров вказує на те, що формування системи 
екологічної інформації має забезпечувати вирішення цілої низки завдань, 
а саме: підготовки повної і достовірної інформації про стан середовища, 
передбачення імовірних наслідків суспільної діяльності; моделювання 
процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі, та можливих 
результатів ухвалених державно-управлінських рішень; підготовка елек-
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тронних карт, що відображають стан навколишнього середовища тери-
торії [2, с. 25] Я дійшла висновку, що науковці в інформаційному забез-
печенні вбачають можливість посилити екологічну безпеку, а також 
розвинути наше законодавство, тому ставляться лише позитивно до 
формування цілісної системи надання екологічної інформації.

Законодавство України закріплює обов’язок держави інформувати 
населення, щодо стану навколишнього середовища та діяльності, яка 
на нього може негативно вплинути. Наприклад, у ЗУ «Про Основні за-
сади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2030 року» інформування та комунікація закріплені як основні інстру-
менти реалізації державної екологічної політики. Звичайно ж, необхідно 
згадати про Конституцію України, яка надає право кожному на вільний 
доступ до відомостей про стан довкілля, а, отже, згідно її положень, 
інформування населення країни є гарантією такого доступу. Серед спе-
ціалізованого законодавства право на доступ до інформації прописаний 
у ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку», «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку», а також у Водному кодексі, Земельному кодексі, 
Лісовому кодексі України тощо.

На міжнародному рівні право на доступ до інформації гарантується 
такими документами, як Загальна декларація прав людини (ст. 19), Кон-
венція про захист прав людини і основних свобод (ст. 10), Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права (ст. ст. 18, 19), Рекомендація Ради 
Європи № R(81)19 про доступ до інформації, що перебуває у володінні 
державних органів, Конвенція про доступ до інформації, участь громад-
ськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля, Конвенція Ради Європи про доступ до офіцій-
них документів.

Проаналізувавши міжнародне та вітчизняне законодавство, можемо 
зробити висновок, що формулювання визначення «екологічна інформа-
ція» в Україні та ЄС різниться. Відповідно до ст. 2 Орхуської конвенції 
«екологічна інформація» означає будь-яку інформацію в письмовій, ау-
діовізуальній, електронній чи будь-якій іншій матеріальній формі про 
стан навколишнього середовища, фактори, які на нього впливають, 
а також стан здоров’я та безпеки людей. Водночас у визначенні еколо-
гічної інформації відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», такий пункт, як «інформація 
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про стан здоров’я та безпеки людей» – не згадується. Інші закони питан-
ня права на екологічну інформацію прописують лише дотично. Тому, 
незважаючи на нормативне закріплення, екологічне інформування в Укра-
їні потребує удосконалення, адже у нас досі відсутній належний механізм 
забезпечення доступу до екологічної інформації. Дані про стан викорис-
тання природних ресурсів, погіршення їх якості внаслідок забруднення 
поширюються із запізненням, при цьому, відповідно до офіційних джерел 
інформації, прямо не визначається, внаслідок діяльності яких суб’єктів 
господарювання здійснюється шкідливий вплив на довкілля, що усклад-
нює процес забезпечення участі громадськості у здійсненні публічного 
управління. Яскравим прикладом, невчасно поданої інформації є опри-
люднення Національних доповідей про стан навколишнього природного 
середовища в Україні – остання з них була опублікована 27 січня 
2022 року, але надавала звіт про стан довкілля тільки за 2020 рік, а ін-
формації про 2021 та 2022 у відкритому доступі досі немає взагалі. 
Державний комітет з телебачення і радіомовлення України спільно з Мі-
ністерством захисту довкілля та природних ресурсів України мали б роз-
робити принципи держзамовлень до ЗМІ, які задовольняли б суспільний 
попит на екологічну інформацію та заохочували зростання такого по-
питу. Також варто звернути увагу на галузеву розпорошеність норм, що 
забезпечують закріплення та реалізацію права на екологічну інформацію 
в системі права екологічної безпеки. Переважна більшість дослідників 
даної проблематики вже тривалий час обґрунтовують необхідність та 
доцільність прийняття окремого нормативно-правового акту, а саме 
спеціального закону «Про екологічну інформацію», який би встановлю-
вав обов’язки уповноважених суб’єктів з надання інформації, порядок 
і способи забезпечення доступу громадян та інших користувачів до неї. 

Висновок. Отже, як висновок зазначимо, що поінформованість на-
селення є запорокую розвитку свідомого та демократичного суспільства, 
тому екологічне інформаційне забезпечення є вкрай важливим для нашої 
держави, а існування певних проблем та недопрацювання повинно лише 
стимулювати нашу владу до вдосконалення екологічного законодавства 
та пристосування його до міжнародних стандартів.
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Стан екологічної безпеки України залишається незадовільним. Зараз 
під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації екологічна 
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ситуація стала ще гірше. Існує велика кількість проблем, які безпосеред-
ньо впливають на навколишнє природне середовище України, тим самим 
створюючи велику загрозу.

Згідно зі ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» екологічна безпека – це такий стан навколишньо-
го середовища, при якому забезпечується попередження погіршення 
екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей. 
Вона гарантується громадянам України здійсненням широко комплексу 
взаємопов’язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, 
державно-правових та інших заходів [4]. Перелік загроз екологічній без-
пеці невичерпний, бо вони можуть змінюватися і бути різними. 

У ч. 1 ст. 64 Конституції України зазначається, що конституційні 
права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім 
випадків, передбачених самою Конституцією України. Частина 2 цієї 
ж статті вказує, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть 
встановлюватися окремі обмеження конституційних прав і свобод із за-
значенням строку дії цих обмежень. Стаття зазначає вичерпний перелік 
абсолютних прав, які не можуть бути порушенні під час дії воєнного чи 
надзвичайного стану [1].

24 лютого 2022 року Указом Президента № 64/2022 був введений 
воєнний стан на всій території України. У зазначеному Указі у ст. 3 вка-
заний вичерпний перелік конституційних прав та свобод людини та 
громадянина, серед якого відсутня ст. 50 Конституції України, в якій 
йдеться про те, що право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та 
на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, а також 
право вільного доступу до інформації про стан довкілля не можуть бути 
обмеженими під час воєнного стану [2]. Проте таке обмеження відповід-
но до Конституції можливе, а тому виникає суперечка між нормами 
Указу Президента та Конституцією України.

Не менш важливим правом громадянина України – є зазначені у ст. 9 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
права громадян на доступ до інформації про стан навколишнього серед-
овища, яке є конституційним. Пункт «е» ч. 1 ст. 9 згаданого вище Закону 
саме і визначає право громадян на вільний доступ до інформації про стан 
навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та віль-
не отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, 
за винятком певних законодавчих обмежень [4].
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Проблеми в правовому регулюванні зазначеного права існували ще 
й до збройного конфлікту. Зараз було частково обмежено публічний до-
ступ до відкритих реєстрів у сфері лісового господарства, як-от планів 
лісонасаджень, лісорубних квитків і т. ін. Це може викликати зловжи-
вання органами публічної влади своїми повноваженнями.

На сьогодні обмежується доступ до важливої екологічної інформації, 
але в той же час вносяться досить прогресивні законодавчі зміни, які 
закладають основу для подальшого реформування системи державного 
моніторингу стану навколишнього природного середовища. Міндовкіл-
ля запровадило методики розрахунку завданої екологічної шкоди в умо-
вах воєнного стану [3]. В Інтернеті, наразі, досить багато інформації про 
те, як впливає вторгнення Російської Федерації на стан навколишнього 
середовища та екологічної безпеки.

Найбільші порушення екологічної безпеки були в Донецькій, Луган-
ській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Київській 
областях. Основними проблемами стали: забруднення ґрунтів, водойм, 
повітря, знищення об’єктів природно-заповідного фонду, лісові пожежі 
(у тому числі в зоні Чорнобильської атомної станції) тощо.

Пошкоджено багато об’єктів хімічної промисловості і металургії, 
такі як: «Азовсталь», Лисичанський нафтопереробний завод, «Сумихімп-
ром» та ін. Також одними з перших постраждали нафтобази. Пожежа на 
нафтобазі БРСМ недалеко від Василькова, за висновками експертів, 
стала другою за масштабом катастрофою після аварії в 1986 році на 
ЧАЕС. Не меншою загрозою стали забруднення пожежами на складах 
легкозаймистих речовим, газопроводів, пошкодження резервуарів з до-
бривами, витік хімікатів, основний склад яких це аміак. Пожежа у зоні 
відчуження ЧАЕС була спричинена численними обстрілами реактивною 
артилерією.

Порушення екологічної безпеки відбулося і щодо водних об’єктів. 
У Чорному морі внаслідок обстрілів, були пошкодженні кораблі, які мали 
на борту паливо і хімікати. Це спричинило загоряння пального, а також 
викид небезпечних речовин в море. Не менших пошкоджень зазнали 
природоохоронні території площею біля 1,24 млн га. Це приблизно тре-
тя частина усього природно-заповідного фонду України. Забруднення 
також відбувається через мінування та розмінування території.

Не менш важливими є статистичні данні щодо обізнаності про по-
рушення екологічної безпеки респондентами. За статистикою на вересень 
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2022 року майже 60 % респондентів обізнані щодо порушення екологіч-
ної безпеки в наслідок вторгнення Російської Федерації. Але все обмеж-
уються фактами, що стосуються персональної безпеки, такі як опромі-
нення, відвідування лісів, загрози інтоксикації через потрапляння отруй-
них речовин у повітря тощо. 

Отже, екологічна безпека під час вторгнення Російської Федерації 
зазнала значних порушень. На жаль, держава не може зараз здійснювати 
попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небез-
пеки для здоров’я людей в повному обсязі. Але Україна за допомогою 
Міндовкілля тісно співпрацюють із західними партнерами, такими як 
Польща, Італія, Чехія та ін. щодо фіксації наслідків та відбудови. Визна-
чити конкретний вплив даного вторгнення поки неможливо, через про-
довження прямого впливу на екологічну ситуацію в Україні з боку краї-
ни-агресора. На сьогодні обмежується доступ до важливої екологічної 
інформації, але в той же час вносяться досить прогресивні законодавчі 
зміни, які закладають основу для подальшого реформування системи 
державного моніторингу стану навколишнього природного середовища, 
а також шляхи регулювання на законодавчому рівні екологічної безпеки 
у воєнний час.
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Рекреаційна діяльність завжди була однією з прибуткових й перспек-
тивних напрямів економічного розвитку держави. Вона відіграє важливу 
роль в житті суспільства. В умовах війни населення нашої країни пере-
буває у досить напруженому психоемоційному стані. Тому досить важ-
ливим є процес відновлення фізичних, духовних і нервово-психічних сил 
людини, який забезпечується через споживання рекреаційних ресурсів. 
Останніми вважаються об’єкти, явища і процеси природного й антропо-
генного походження, які можуть бути використані для організації рекре-
аційної діяльності. 

Рекреаційна діяльність здійснюється в межах рекреаційних терито-
рій, основу яких становлять землі рекреаційного призначення. Земельний 
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кодекс України (далі – ЗК України) [2] до земель рекреаційного призна-
чення відносить землі, які використовуються для організації відпочинку 
населення, туризму і проведення спортивних заходів (ст. 50). До складу 
таких земель відносяться: (а) земельні ділянки зелених зон і зелених 
насаджень міст та інших населених пунктів, (б) земельні ділянки на-
вчально-туристських та екологічних стежок, (в) земельні ділянки марко-
ваних трас, (г) земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпо-
чинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, 
кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих 
таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, 
дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також (д) 
земельні ділянки, надані для дачного будівництва й спорудження інших 
об’єктів стаціонарної рекреації (ст. 51).

Закон України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» [4] виокремлює поняття «рекреаційні зони» – це ділянки суші і вод-
ного простору, які призначені для організованого масового відпочинку 
населення й туризму (ст. 63). На території таких зон забороняється гос-
подарська та інша діяльність, яка негативно впливає на навколишнє 
природне середовище або може перешкодити використанню їх за цільо-
вим призначенням, зміни природного ландшафту та проведення інших 
дій, що суперечать використанню цих зон за прямим призначенням. 
Зазначимо, що єдиного правового режиму використання рекреаційних 
зон не встановлено, тому їх правовий режим визначається Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до 
законодавства України.

Як бачимо, визначення поняття «земель рекреаційного призначення» 
відповідає за своїм змістом поняттю «рекреаційна зона». Варто зазна-
чити, що використовуватися з рекреаційною метою також можуть інші 
земельні ділянки, які не входять до складу названих земель. Так, напри-
клад можемо говорити про земельні ділянки водного фонду, лісогоспо-
дарського, оздоровчого, природно-заповідного й іншого природоохорон-
ного призначення. Зазначені категорії земель розмежовуються із землями 
рекреаційного призначення за основним цільовим призначенням, яке 
відіграє домінуючу роль.

У правовій доктрині також вживається поняття «природні рекреацій-
ні території» під якими розуміють частини простору навколишнього 
природного середовища, придатні для відпочинку й відновлення життє-
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вих сил та енергії людини, використання яких можливе під час здійснен-
ня рекреаційної діяльності [1, с. 53].

Особливості правового режиму земель рекреаційного призначення 
залежать, по-перше, від місця їх розташування, а, по-друге, від виду 
об’єктів, що розташовані на таких ділянках. Цінність таких земель полягає 
в тому, що вони є придатними для відпочинку населення, на них відсутні 
чинники негативного впливу на здоров’я людини. Відповідно, вони під-
лягають охороні, що полягає в забезпеченні особливого режиму їх вико-
ристання (ст. 162 ЗК України). Так, на землях рекреаційного призначення 
забороняється діяльність, яка перешкоджає або може перешкоджати ви-
користанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може 
вплинути на природний стан цих земель (ст. 52 ЗК України). Охорона таких 
земель полягає у дотриманні балансу рекреаційного навантаження, ви-
користання їх за цільовим призначенням, а також вжитті відповідних за-
ходів, спрямованих на поліпшення їх стану. Крім того, Закон України «Про 
екологічну мережу України» [3] передбачає можливість включення земель 
рекреаційного призначення до екологічної мережі України.

Відповідно до Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 
2026 року [5] основними стратегічними цілями якої, з-поміж інших, є за-
безпечення ефективного і комплексного використання наявного турис-
тичного й курортно-рекреаційного потенціалу шляхом розв’язання 
проблеми рекреаційного природокористування і охорони навколишньо-
го природного середовища та удосконалення територіальної структури 
сфери туризму та курортів з метою розвитку туристичних територій, 
брендингу територій. Саме в цьому контексті важливим є вирішення 
питання щодо розвитку рекреаційних територій, які виступають опера-
ційним базисом для туристичної сфери. Однак, за час повномасштабної 
війни значна кількість рекреаційних територій зазнає значної шкоди – 
погіршується їх якість або відбувається їх знищення. За таких умов 
Україна втрачає свою привабливість для рекреантів іноземних країн.

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що землі рекреацій-
ного призначення є дуже важливою категорією земель через те, що вони 
слугують задоволенню фізичних й духовних потреб людини. Тому право-
вий режим таких земель потребує більш детального дослідження й за-
конодавчого визначення, що, в свою чергу, сприятиме післявоєнному 
відновленню й покращенню рекреаційних умов, а також раціональному 
використанню й охороні земель рекреаційного призначення. 
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Анотація: Дана робота присвячена доступу до інформації про стан до-
вкілля в умовах воєнного стану. В статті проаналізовано, чи можливо загалом 
обмежити право осіб на доступ до інформації про стан довкілля, якими 
нормативно-правовими актами регулюється це питання, яким чином та 
у якому обсязі таке обмеження допускається.
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Abstract: This work is devoted to access to information about the state of 
the environment under martial law. The article analyzes whether it is generally 
possible to limit the right of individuals to access information about the state of 
the environment, which legal acts regulate this issue, how and to what extent such 
a restriction is allowed.

Keywords: public information, environmental situation, martial law, 
restrictions on the right to information.

Станом на зараз, війна, що триває в Україні, внесла корективи в жит-
тя кожної особи, що пов’язана з цією державою. Для нас вимушено 
створилися принципово нові умови життя. Безперечно, певні особливос-
ті можна виокремити як на побутовому рівні, так і на рівні загального 
правового регулювання. 

В умовах воєнного стану надзвичайно важливим є доступ громад-
ськості до публічної інформації. З іншого боку, тримання занадто широ-
кого переліку важливих даних у відкритому доступі наражає нас на ризик 
того, що така інформація може бути використана нашим ворогом проти 
нашої держави, наших міст та людей. З метою запобігання виникненню 
таких ситуацій, держава вдається до певних обмежень, спектр яких пе-
редбачений спеціальними нормативно-правовими актами законодавця, 
зокрема Законом України «Про правовий режим воєнного стану» тощо.

Принциповим вбачається питання, пов’язане з тим, чи підлягає об-
меженню право на доступ до інформації про стан довкілля в умовах 
воєнного стану? В яких обсягах мають місце такі обмеження? Як це може 
вплинути на громадськість?

Сьогодні ми вже знаємо про методи ведення військових дій проти-
вником, який давно вже втратив моральне обличчя. Російська Федерація 
повсякчас нехтує законами і звичаями війни. Їх дії вже завдали надзви-
чайно істотної шкоди нашому довкіллю. Аналізуючи все це, громад-
ськість приходить до висновків, що військове та вище політичне керів-
ництво Російської Федерації можуть скоїти й інші жахливі злочини 
проти людства. Соціальними мережами з дня в день ширяться відомості 
про намагання влаштувати теракт на Запорізькій АЕС, наміри застосу-
вати хімічну або тактичну ядерну зброю, здійснити підрив Каховської 
ГЕС тощо.

Приховування радянською владою катастрофи на ЧАЕС у 1986 році 
засвідчило важливість завчасного інформування про всі без винятку за-
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грози для екології. Адже це могло б запобігти та відвернути завдання 
істотної шкоди, як для життя та здоров’я громадян, так і зменшити не-
гативні наслідки техногенної катастрофи у світі. Негативний історичний 
та нинішній досвід, очевидно, свідчить про важливість неухильного 
дотримання права на доступ до інформації про стан довкілля. Також 
варто вказати на те, що з моменту впровадження в Україні воєнного 
стану значна частина об’єктів, що становлять значну екологічну небез-
пеку, опинилась під загрозою знищення або пошкодження.

Стаття 50 Конституції України гарантує право кожної особи на без-
печне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої по-
рушенням цього права шкоди. Окрім цього, вона вказує на те, що кож-
ному гарантується право вільного доступу до інформації про стан до-
вкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право 
на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена [3].

При первинному тлумаченні, вищезгадана норма Конституції Укра-
їни є досить широкою, взагалі не вказує на певні обмеження з цього 
приводу. Тож, задля встановлення меж інформаційного поля, що має 
перебувати у відкритому доступі, варто звернутися до спеціальних норм, 
що містяться в інших нормативно-правових актах.

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення 
воєнного стану в Україні» № 64/2022 (затверджено Законом України «Про 
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану 
в Україні» реєстр. № 2102-IX від 24.02.2022) у зв’язку із введенням 
в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму 
воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи 
людини і громадянина, передбачені статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 
Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і за-
конних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для 
забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів право-
вого режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 
Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [4].

На міжнародному рівні зазначене право також гарантує Конвенція 
про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
(Орхуська конвенція). Відповідно до п. 9 ст. 3 у межах відповідних по-
ложень цієї Конвенції громадськість отримує доступ до інформації, має 
можливість брати участь у процесі прийняття рішень і має доступ до 
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правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, без 
дискримінації за ознаками громадянства, національної приналежності 
або місця проживання, а у разі юридичної особи – без дискримінації за 
ознаками її зареєстрованого місцезнаходження або фактичного центру 
діяльності [2].

Загальний порядок доступу до інформації, у тому числі про стан до-
вкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, встановлює 
Закон України «Про доступ до публічної інформації» (Детальніше про 
визначені Законом способи отримання інформації можна ознайомитись 
на сторінках 25–28 Рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини з питань додержання конституційного права людини 
і громадянина на доступ до інформації). Відповідно до ст. 21 Закону 
України «Про інформацію» забороняється відносити до інформації з об-
меженим доступом, зокрема, відомості про стан довкілля, якість харчо-
вих продуктів і предметів побуту [1]. 

Водночас, ст. 13 Закону України «Про інформацію» передбачає єди-
ний виняток із зазначеного переліку відповідно до якого обмеженню 
може підлягати інформація про місце розташування військових об’єктів.

Проаналізувавши все вищезгадане, можна прийти до висновку, що 
в умовах воєнного стану, право на доступ та поширення інформації про 
стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту не може 
підлягати жодним обмеженням, крім інформації про місце розташування 
військових об’єктів, а своєчасне доведення такої інформації до громад-
ськості може врятувати життя та здоров’я громадян, а також запобігти або 
відвернути негативні наслідки для довкілля. Це все має враховувати вище 
політичне та військове керівництво, а держава загалом має захищати кон-
ституційні права в повному обсязі, зокрема й в умовах воєнного стану.
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Анотація: Стаття присвячена аналізу еколого-правових проблем, ви-
кликаних війною в Україні, які доцільно розглядати комплексно, оскільки 
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Агресія східного сусіда проти нашої держави розпочалась 20 лютого 
2014 року і набула катастрофічних масштабів 24 лютого 2022 року, коли 
російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. 
Дана теза підтверджується тим, що впродовж останнього етапу, який 
триває і наразі, за даними Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій на території України було знешкоджено 267582 вибухонебез-
печних предметів, що майже в чотири рази більше, аніж за весь 2019 рік 
[4], [6, с. 13]. Водночас за даними Генерального штаба Збройних Сил 
України нашої держави станом на 19 листопада 2022 року на території 
нашої держави було знищено понад 11724 одиниць ворожої бойової 
техніки [5]. Без винятку кожен з цих об’єктів залишає після себе зніве-
чену, вивернуту, отруєну землю, а потім і водойми, що не може не свід-
чити про негативні наслідки, спричинені навколишньому природньому 
середовищу, окреслення яких видається вкрай актуальним і доцільним. 

Першочергово пропонуємо визначити, що в національному законо-
давстві розуміється під терміном «вибухонебезпечні предмети». Так, 
відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про протимінну діяльність 
в Україні» від 06 грудня 2018 року вибухонебезпечні предмети визна-
чаються як вибухові матеріали промислового призначення та самороб-
ного виготовлення, боєприпаси, що містять вибухові речовини, а також 
біологічні та хімічні речовини: бомби і боєголовки; керовані і балістич-
ні ракети; артилерійські, мінометні, ракетні боєприпаси і боєприпаси до 
стрілецької зброї; усі міни, торпеди і глибинні бомби; піротехнічні ви-
роби військового та спеціального призначення; касетні бомби і касети; 
електричні вибухові пристрої; саморобні вибухові пристрої та інші 
предмети, що є вибухонебезпечними за своєю природою [2]. Тобто така 
дефініція є загальною за своїм характером і наводить невичерпний пере-
лік предметів, що можуть належати до вибухонебезпечних, водночас 
наголошуючи на їх особливій природі.

Наступним кроком важливо констатувати, що вибухонебезпечні пред-
мети містять в собі вибухові речовини, які являють собою суміші чи 
хімічні сполуки, що під впливом зовнішніх чинників, здатні до швидко-
го саморозповсюджуваного хімічного перетворення, внаслідок чого 
виникають сильно нагріті гази під великим тиском, які, розширюючись, 
виконують механічну роботу. Логічно припустити, що шкода довкіллю 
від таких хімічних сполук чи уламків, утворених внаслідок детонації 
вибухонебезпечних предметів, тим більше, чим щільніший квадрат ура-
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ження. Так, ця теза видається логічною при врахуванні місткості вибу-
хонебезпечними предметами різних калібрів таких речовин, як-то гексо-
ген, ванадій або амотол, що при детонації утворюють діоксин азоту 
(NO2), чадний газ (CO), формальдегід (CH2O), бурий газ (NO) та інших 
хімічних сполук, що разом з токсичної органікою потрапляє в ґрунт, 
а звідти в ґрунтові води, що впливатиме на ріст і розвиток флори і фауни 
у зоні бойових бій, якщо взагалі не унеможливить його.

Ще одним наслідком детонування вибухонебезпечних предметів, що 
спричиняє шкоду навколишньому природньому середовищу, є викид ве-
ликої кількості уламків від корпусу такого об’єкта. Так, за наприклад, ар-
тилерійські снаряди дають таку кількість уламків: 120 мм – 1600–2350, та 
152 мм – 2700–3500 відповідно, а співвідношення площі поверхні до маси 
є прямо пропорційною їх розміру [3, с. 272]. Звернімо увагу, що основний 
матеріал таких уламків складає чавун з домішками заліза, однак можуть 
траплятися і інші важкі метали, як-то: цинк, марганець, хром, мідь тощо, 
які з часом під впливом зовнішніх чинників окислюватимуться.

Важливо звернути увагу, що з метою відновлення пошкодженої еко-
системи у майбутньому може бути проведена рекультивація земель, що 
декларується згідно зі ст. 54 Закону України «Про охорону земель» від 
19 червня 2003 року [1]. Окрім того, що здійснення такого непростого 
заходу буде вкрай небезпечним, оскільки завжди частина від загальної 
кількості вибухонебезпечних предметів не детонує внаслідок падіння на 
землю або контакту з іншим об’єктом, так ці дії видається об’єктивно 
неможливо реалізувати під час ведення бойових дій.

Як висновок зазначимо, що внаслідок комплексного аналізу зазна-
чених негативних факторів для екологічної безпеки, що мають місце 
після застосування вибухонебезпечних предметів як результат ведення 
бойових дій на території України, обґрунтовано вважаємо, що віднов-
лення попереднього стану навколишнього природнього середовища 
відбуватиметься протягом десятиліть і з урахуванням припинення веден-
ня бойових дій на території нашої держави.
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Сучасні виклики навколишньому середовищу, такі як зміна клімату, 
збереження біорізноманіття або надмірна експлуатація природних ре-
сурсів, виходять за рамки національних кордонів і потребують скоорди-
нованих дій держав.

Із цією метою в останні десятиліття міжнародне публічне право все 
більше охоплює екологічні питання. Однак, його складний процес роз-
робки та застосування в різних країнах ставить під сумнів його здатність 
вирішувати екологічні проблеми до того, як вони набувають руйнівного 
та безповоротного характеру. Щоб оцінити, наскільки актуальним є роз-
виток міжнародного права для стимулювання змін у питаннях, пов’язаних 
з навколишнім середовищем, слід наголосити на трьох моментах: розви-
ток міжнародного права є важливим інструментом у регулюванні еколо-
гічних питань; обмеженість його цілісної нормативної бази; постійна 
актуалізація та підлаштування норм міжнародного екологічного права 
до реалій сьогодення.

На Стокгольмській конференції 1972 року була прийнята Стокгольм-
ська декларація з довкілля 16 червня 1972 року [5] – фундаментальний 
нормативно-правовий акт міжнародного екологічного права, який реалі-
зує м’яке право, ознаменувавши собою перші послідовні та узгоджені 
екологічні зусилля. Після прийняття вищезазначеної Декларації було 
прийнято чимало міжнародних правових актів, що стосуються охорони 
навколишнього природного середовища, а саме: Заключний акт Наради 
безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, Екологічна програма для 
Європи, Всесвітня хартія природи 1982 року, Конвенція про охорону 
біологічного різноманіття 1992 року, Рамкова конвенція Організації 
Об’єднаних Націй про зміну клімату 1992 року та ряд інших конвенцій, 
які стосуються визначеної сфери застосування, наприклад, Віденська 
конвенція про охорону озонового шару від 1985 року, Монреальський 
протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, Вашингтонська 
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конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що 
перебувають під загрозою зникнення та інші.

Питання охорони навколишнього середовища дедалі більше постають 
на міжнародній арені, а екологічні права частіше закріплюються в догово-
рах. Паризька угода від 12 грудня 2015 року [4], ратифікована Україною 
від 22 квітня 2016 року, стала новацією бажання вирішувати глобальні 
екологічні проблеми сьогодення після прийняття у 1992 році Рамкової 
конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, такі як зміна 
клімату, за допомогою міжнародного права. Велику роль в реалізації еко-
логічних правовідносин між цими документами та іншими міжнародними 
конвенціями відіграє організація під назвою «Програма ООН з навколиш-
нього середовища», а також інші структурні підрозділи ООН.

З травня 2018 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних 
Націй обговорює Резолюцію «Попередній проєкт Глобального пакту про 
навколишнє середовище» [1]. Він являє собою загальний правовий ін-
струмент, який може сприяти захисту навколишнього природнього серед-
овища. Пакт має на меті стати основоположним текстом, який би закрі-
пив права та загальні принципи щодо навколишнього середовища на 
кшталт Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року [3]. 
На даний момент такого тексту ще не існує: з одного боку, існують по-
літичні декларації, такі як Декларація Ріо-де-Жанейро від 16 червня 
1972 року [2], але без будь-якої обов’язкової дії; або, з іншого боку, дуже 
конкретні та галузеві договори, які не сприяють загальним принципам 
і правам, суто технічні та нелегко доступні для кожного громадянина.

Ухвалення такого договору має вирішальне значення для зміцнення 
охорони навколишнього природнього середовища. Вплив ухвалення 
такого Глобального пакту був би дуже конкретним і практичним, оскіль-
ки він забезпечив би міцну основу для правових дій, особливо в країнах, 
де ці права ще не закріплені.

Вирішення екологічних проблем в Україні можливе тільки в умовах 
активного й широкого співробітництва всіх країн у цій сфері. Здебіль-
шого це зумовлено насамперед такими обставинами, як: вихід екологіч-
них проблем за межі держави; зобов’язання України перед міжнародною 
спільнотою щодо охорони навколишнього середовища; необхідність 
обміну досвідом і технологіями між країнами.

Розробка нових норм міжнародного права та забезпечення дотриман-
ня існуючих мають вирішальне значення для подальшого захисту навко-
лишнього природнього середовища. Однак, очікування, поки міжнародне 
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право охопить кожну глобальну екологічну проблему, можуть призвести 
до трагічних наслідків. Більше того, міжнародне екологічне право наразі 
перебуває у процесі підлаштування до реалій сьогодення та постійно вдо-
сконалюється. Таким чином, заклики, звернення та надання екологічним 
проблемам розголошення громадянами, особливо молоддю, підприємства-
ми та корпораціями, публічними особами можуть бути вирішальними для 
перемоги в боротьбі за краще регулювання проблемних питань в галузі 
екології як на національному, так і на наднаціональному рівнях.

Участь України у міжнародних зобов’язаннях, що випливають із за-
значених угод, потребує покращення національного законодавства згід-
но з нормами міжнародного права, а також з урахуванням сталої між-
народної практики під час розроблення нових нормативно-правових 
актів. Але лише одним виконанням зобов’язань, що випливають із між-
народних договорів, не обійтись. Для України в перспективі має велике 
значення подальше розширення міжнародного співробітництва за таки-
ми напрямами: співробітництво з міжнародними організаціями системи 
ООН у галузі охорони навколишнього природного середовища (Про-
грама ООН щодо навколишнього середовища, Європейська Економічна 
комісія ООН, Програма розвитку ООН; Міжнародне агентство з атомної 
енергетики ООН, Організація з продовольства й сільського господарства 
та ін.); участь у регіональних природоохоронних заходах (Чорне море, 
Дунай, Карпати, Донбас та ін.); участь у міжнародних програмах з по-
ліпшення екологічної ситуації після наслідків Чорнобильської аварії.

Виконуючи умови міжнародних договорів, Україна отримує допо-
могу в галузі охорони навколишнього природного середовища від між-
народного співтовариства. Так, слід сказати, що екологічна безпека за-
лежить від дій та прийняття рішень не однією країною світу, а колектив-
но, адже кожна екологічна проблема виходить за державні кордони тієї 
чи іншої країни та потребує вирішення за допомогою спільної співпраці, 
а так, як екологічні проблеми є спільними, то і заінтересованість держав 
у їх вирішенні має бути однаковою, тому, я вважаю, що окремі громадя-
ни, підприємства, влада кожної країни може зробити свій внесок в без-
печне екологічне майбутнє.
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Abstract: Theses are devoted to the analysis of national environmental 
legislation and the expediency of their regulation in accordance with EU legislation, 
which will make it possible to solve the problem of gaps in legislation and improve 
voluntary implementation, public access to environmental legislation, 
environmental awareness and state control over implementation.
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integration.

Національне екологічне законодавство України постійно розвиваєть-
ся, а у зв’язку з набуттям нашою країною члена кандидата в ЄС вимагає 
певної адаптації та систематизації до законодавства Європейського Со-
юзу.

Україна досягла певного прогресу в наближенні свого екологічного 
законодавства до європейських стандартів та у створенні дієвого право-
вого механізму його реформування, однак прагнення відповідати всім 
критеріям членства в ЄС вимагає додаткових зусиль нормотворчого ха-
рактеру.

Усе більшого поширення набуває систематизація реформованого 
екологічного законодавства у формі кодифікації, як це врегулювано 
в державах-членах ЄС. Кодифікація будь-якого законодавства як процес 
зведення до єдності нормативно-правових актів шляхом перероблення 
їх змісту дозволяє залишити осторонь частину застарілого матеріалу, 
внутрішньо структурувати і внести відповідний зміст до тієї чи іншої 
частини майбутнього кодифікованого акту. [1, с. 56].

Малишева Н. Р. зазначає, що систематизація екологічного законодав-
ства у формі його кодифікації стане в найближчому майбутньому велін-
ням національних законодавчих систем світу, саме вона визначатиме 
формально-юридичний вектор у розвитку екологічного законодавства 
в найближчі десятиріччя [2, с. 122].

Кодифікація визнається найбільш повною формою гармонізації, коли 
в процесі адаптації окремі секторальні природоохоронні правові акти 
змінюються частково або повністю новим правовим документом.

Кодифікація має свої переваги, оскільки це не лише технічний юри-
дичний процес, а перш за все вираження політичної волі забезпечити 
кращу охорону навколишнього середовища. Кодифікація через її раціо-
налізаторський ефект вдосконалює, або принаймні, може вдосконалити 
добровільне виконання, публічний доступ до екологічного законодавства, 
екологічну обізнаність та державний контроль за виконанням [3, c. 158].
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Кодифікація також може подолати традиційний дисфункціональний 
секторальний підхід шляхом прийняття єдиної концепції екологічного 
регулювання. Більшість екологічних законів не застосовується до на-
вколишнього середовища в цілому, частіше до сфери їх правового регу-
лювання належать окремі екологічні сектори. Розвиток екологічного 
законодавства шляхом кодифікації, використовуючи більш систематичні 
елементи, може вдосконалити керівний управлінський потенціал еколо-
гічного законодавства.

Набуття кандидата члена ЄС це новий поштовх для вдосконалення 
правового регулювання у сфері довкілля, покращення виконання між-
народно-правових стандартів через призму джерел права Європейського 
Союзу, який чи не найбільш відповідально у всьому світі дотримується 
концепції сталого розвитку.

Розроблення Екологічного кодексу України потребує наукових зусиль 
та часу. На сьогоднішній день Закон України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» є найголовнішим нормативно правовим 
актом в системі джерел екологічного права. Він відповідає Директивам 
ЄС і державним екологічним програмам управління щодо основних 
принципів охорони довкілля, водних ресурсів, моніторингу їх стану тощо 
[4, с. 14].

Слушною є думка Є. А. Гетьмана щодо доцільності прийняття за-
конодавчого акту, який б визначив процедуру ухвалення підзаконних 
нормативно-правових актів, що в цілому сприяло б підвищенню ефек-
тивності діяльності із систематизації українського законодавства [5 c. 9].

Сьогодні суттєвою проблемою в Україні постає систематизація, упо-
рядкування й оновлення правових норм у сфері регламентації екологіч-
них відносин шляхом їх кодифікації. Це стане ефективним способом 
реалізації національної екологічної політики, забезпечення її єдності та 
логічної послідовності. Для отримання потрібного результату потрібно 
внести певні зміни в Закон України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища», зосередивши увагу на конкретних міжнародно-
правових зобов’язаннях, взятих на себе Україною у зв’язку з підписанням 
Угоди про асоціацію.
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На сьогодні імплементація стандартів ЄС в ядерне законодавство 
України має стати одним із ключових напрямів розвитку національної 
еколого-правової політики в умовах євроінтеграційних процесів. Пере-
думовою зазначеного стало ще набрання чинності Угоди між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 
27.06.2014 р. (далі – Угода про асоціацію). Відповідно до даної Угоди 
Україна взяла на себе зобов’язання співпрацювати у цивільному ядерно-
му секторі шляхом імплементації окремих угод, укладених чи тих, що 
будуть укладені між Сторонами в даній сфері, згідно з відповідними 
владними повноваженнями і компетенцією ЄС та його держав-членів, 
Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратому) та його дер-
жав-членів і, відповідно, до правових процедур кожної зі Сторін [5].

Зокрема, в Угоді про асоціацію передбачено приєднання України до 
Директив Євратому, а саме щодо: нагляду та контролю за перевезеннями 
радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива [1]; запро-
вадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного 
управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами [2]; 
встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених 
впливом іонізуючого випромінювання [3]; встановлення рамок Співто-
вариства для ядерної безпеки ядерних установок [4].

В зв’язку із зазначеним, з 2014 року Державна інспекція ядерного 
регулювання України (далі – Держатомрегулювання) та інші органи 
державної влади працюють над імплементацією відповідних положень 
Директив ЄС у національне ядерне законодавство. Зокрема, були вне-
сені зміни до законів України «Про використання ядерної енергії та ра-
діаційну безпеку» від 8.02.1995 р., «Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії» від 11.01.2000 р., «Про захист людини від 
впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.1998 р. На підзаконному 
рівні прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 р. 
№ 1141 «Деякі питання створення єдиної державної системи контролю 
та обліку індивідуальних доз опромінення» тощо.



322

Водночас, імплементація положень Директив ЄС в ядерне законо-
давство України та розширення співпраці в даній сфері відповідно до 
Угоди про асоціацію ще не закінчено та триває в активній стадії.

В цілому, аналізуючи діяльність Держатомрегулювання, необхідно за-
значити, що вона має як свої переваги, так і недоліки. Однією з таких пере-
ваг є участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратому, 
яка є комплементарною програмою до рамкових програм Європейського 
Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа» 
і визначає широкомасштабні цілі для співпраці у сфері атомної енергетики 
та зміцнення дослідницького потенціалу для розвитку передових атомних 
технологій. Зазначена Програма також спрямована на постійне покращення 
ядерної безпеки, захищеності та радіаційного захисту головним чином для 
того, щоб у майбутньому зробити внесок у довгострокову декарбонізацію 
енергетичної системи у безпечний, ефективний та надійний спосіб.

Крім того, 14 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв роз-
порядження «Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з Єв-
ропейською Комісією щодо долучення України до участі у Програмі наукових 
досліджень та навчання Євратом (2021-2025)». Така співпраця України 
з Євратом є важливою у розвитку відносин в окресленій сфері, оскільки 
останній є центральною організацією ЄС у сфері використання ядерної 
енергії, а тому напрацьовані нею дослідження є ключовими у формуванні 
нових правових механізмів щодо забезпечення ядерної безпеки. Участь 
України в даній програмі надає можливість усвідомити такі механізмі та 
глибше розуміти їх структуру і процеси, а отже сприятиме дотриманню 
Держатомрегулювання принципів, викладених у відповідних директивах ЄС.

Так, під час підготовки змін у законодавство Держатомрегулювання 
керується документами, прийнятими Асоціацією західноєвропейських 
ядерних регулюючих органів, Європейською групою регуляторів ядерної 
безпеки тощо. Незважаючи на те, що такі організації можуть не мати 
урядового статусу, їх робота є достатньо скерованою, а тому дозволяє 
більш детально та поглиблено охопити всі аспекти їх сфери дослідження. 
Наприклад, Асоціація західноєвропейських ядерних регулюючих органів 
розробляє нормативні та технічні документи для встановлення єдиних 
стандартів регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Водночас, у діяльності Держатомрегулювання з імплементації стан-
дартів ЄС у національне ядерне законодавство є певні недоліки. Як 
свідчить практика, не всі ключові принципи, викладені у нормативних 
документах такої організації як МАГАТЕ, знаходять своє відображення 
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у національних нормативно-правових актах. В доповідях Держатомре-
гулювання зазначається, що такі документи не мають юридичної сили, 
а носять рекомендаційний характер. На нашу думку, це не може слугу-
вати виправданням, оскільки МАГАТЕ є центральною міжнародною 
організацією під керівництвом ООН із забезпечення ядерної безпеки та 
використання ядерної енергії. Акти цієї організації розробляються на 
найвищому рівні юридичної техніки і не можуть сприйматися за бажан-
ням. Навіть у ч.2 ст. 342 Угоди про асоціацію зазначено, що співробітни-
цтво також включає подальший розвиток політик, структури права та 
нормативно-правової бази, що ґрунтуються на законодавстві та практиці 
ЄС, а також на стандартах МАГАТЕ. 

Однак, слід відмітити, що діяльність МАГАТЕ під час збройної агре-
сії Російської Федерації проти України є, можливо, не настільки ефек-
тивною, як від нього очікувалося, свідком чого ми наразі є. Оскільки, ті 
сподівання, які на МАГАТЕ покладалися, як на міжнародну організацію, 
яка покликана сприяти мирному використанню ядерної енергії та пере-
шкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, вона не може 
виправдати в повній мірі. Це може свідчити про реальну можливість та 
ефективність діяльності даної організації у критичні моменти, коли за-
гроза ядерної небезпеки є реальною не лише для певної країни (країн), 
а, можливо, і континенту чи навіть більше.

Отже, темпи опрацювання стандартів ЄС в ядерній сфері потребує 
прискорення для врахування сучасних тенденцій щодо забезпечення 
ядерної безпеки в Україні [6]. Зазначені питання також потребують реа-
гування з боку органів державної влади з метою подальшого вдоскона-
лення національного законодавства в сфері імплементації стандартів ЄС 
з ядерної безпеки. 

Таким чином, в умовах сьогодення використання ядерної енергії та 
забезпечення ядерної безпеки є однією з ключових у сфері еколого-пра-
вової національної політики. Україна в умовах євроінтеграційних про-
цесів має поставити імплементацію стандартів ЄС в ядерне законодав-
ство за один із керівних напрямів та продовжувати вдосконалення на-
ціонального законодавства враховуючи виклики сьогодення.
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Анотація: Стаття присвячена аналізу проблем функціонування зоопар-
ків, які були викликані повномасштабним вторгненням в Україну й розгля-
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нуті в комплексі з правовими принципами, що потребують дотримання для 
забезпечення нормального існування тварин. 

Ключові слова: зоологічний парк; недопустимість погіршення серед-
овища існування тварин; юридична відповідальність за порушення законо-
давства щодо тваринного світу.

Abstract: The article is devoted to the analysis of functioning problems of 
zoos caused by the war in Ukraine and considered in the complex with legal 
principles, which need to be observed to ensure the normal existence of animals.

Keywords: zoological park (zoo), inadmissibility of deterioration of the 
habitat of animals, legal responsibility for violations of legislation regarding the 
animal world.

Навколо теми функціонування зоологічних парків не перший рік 
точаться спори про впровадження заборони утримання тварин у неволі. 
Зоозахисники, прагнучи захистити права тварин, ініціюють петиції, 
звернення до національних та міжнародних зоозахисних організацій.

Законодавець надає легальне визначення поняття «зоологічний парк». 
Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природнього 
середовища України «Про затвердження Порядку утримання та розведення 
диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах», 
зоологічний парк (зоопарк) – природоохоронна культурно-освітня та науко-
во-дослідна установа, створена з метою організації екологічної освітньо-ви-
ховної роботи, створення експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих 
видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки 
наукових основ її розведення у неволі. Утримання диких тварин у неволі 
допускається якщо створені умови, що відповідають їх біологічним, видовим 
та індивідуальним особливостям; дотримані вимоги, встановлені Законом 
України «Про захист тварин від жорстокого поводження»; наявні докумен-
ти, що підтверджують законність набуття дикої тварини [1]. 

В Україні прямо не підіймалося питання заборони зоологічних парків, 
окрім контактних. Так з 2019 року провадились активні дослідження цієї 
проблеми, а також ініціювався законопроект про заборону контактних 
зоопарків [2]. Учені довели, що у контактних зоопарках можна підхопити 
небезпечну хворобу, аргументували це результатами аналізів, що зібрані 
з шерсті, шкіри тварин [3]. Зазвичай контактні зоопарки не забезпечують 
належним чином нормальне існування для цих живих істот, надають ма-
ленькі вольєри, менше годують та подекуди навіть змушують забавляти 
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людей. Проте, нажаль, такий законопроект не набрав чинність й контактні 
зоопарки й досі працюють, приймаючи велику кількість відвідувачів.

Краще справи вбачаються у звичайних зоопарках. Вони існують як 
державні, так і приватні, хоча для обох форм власності існують однакові 
нормативні забезпечення. Не дивлячись на це, навколо зоопарків нео-
дноразово підіймалися гучні скандали через жорстоке поводження з тва-
ринами, неправильний догляд за ними. Досвід закриття зоопарків через 
невідповідальне ставлення застосовувався не лише в Україні, а й закор-
доном, так у Франції, у 2021 році закрили зоопарк, через неналежну 
охорону тварин, які втекли й могли наразити на небезпеку людей, який 
раніше вже закривали у 2020 році за небезпечність його функціонування 
та відсутність благополуччя тварин.

В рамках імплементації норм міжнародного права, варто звернути 
увагу на ст. 6 Директиви 1999/22/ЄС від 29 березня 1999 щодо утриман-
ня диких тварин у зоопарках, де зазначається, що у разі закриття зоопар-
ку або його частини компетентний орган повинен забезпечити лікування 
або розподіл відповідних тварин відповідно до умов, які держава-член 
вважає належними та такими, що відповідають цілям і положенням цієї 
Директиви [4].

Неволя наробила великого лиха у 2022 році для тих тварин, що пере-
бувають у зоопарках в Україні. З початком повномасштабного вторгнен-
ня Російської Федерації, окупацією окремих територій, частина зоопар-
ків зупинила прийом відвідувачів, тим самим втрачаючи свій прибуток, 
який витрачається також на утримання тварин. Зокрема, Миколаївський 
зоопарк, що закрився у перший день війни, відкрив онлайн продаж квит-
ків, без подальшого відвідування зоопарку, заради отримання коштів на 
годування тварин. На території парку була нерозірвана ракета, що ство-
рювала небезпеку для відвідувачів, працівників, й тварин безпосередньо. 

Одним з найбільш постраждалих є Фельдман Екопарк, розташований 
у Дергачівському районі Харківської області. З перших днів вторгнення 
на його території розірвалися перші снаряди, загинули тварини, зокрема, 
потомство білих тигрів, пантер, ягуарів а інші були дуже налякані та 
тікали зі своїх вольєрів. Лише на початку квітня звідти вдалося евакую-
вати понад 80 тварин, після чого їм надали необхідний прихисток. 

Вищеописаними діями порушені принципи охорони, раціонального 
використання і відтворення тваринного світу, що закрпілені у ст. 9 За-
кону України «Про тваринний світ». Серед них можна відмітити такі: 
недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та 
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умов розмноження диких тварин; збереження цілісності природних 
угруповань диких тварин [5]. 

Ряд організацій (Європейська асоціація зоопарків і акваріумів EAZA) 
в Європі та в Америці (Асоціація зоопарків та акваріумів AZA) затвер-
дили керівні принципи збереження і розміщення тварин у зоопарках, які 
покликані допомогти в розробці та прийнятті національних стандартів 
у цій сфері: 1) участь у дослідженнях та обмін інформацією про охорону 
видів (відтворення у неволі, переселення, повторне включення видів 
у дику місцевість); 2) підвищення освіти й розуміння громадськості щодо 
охорони біорізноманіття (інформація про різновиди та їх природнє серед-
овище існування); 3) утримання тварин в умовах, які задовольняє їхні 
біологічні потреби (програма ветеринарного обслуговування); 4) попе-
редження втечі певних тварин; 5) ведення реєстру утримувачів зоопарків 
[6, с. 157]. За більше, ніж 8 місяців війни неодноразово порушені зазна-
чені принципи, що матиме негативний відбиток на психіці тварин, нор-
мальних умовах життєдіяльності.

Звичайно, війна є певною форс-мажорною обставиною у функціону-
ванні зоопарків, забезпеченні нормальної життєдіяльності тварин. Проте, 
постає питання про можливу юридичну відповідальність власників або 
директорів зоопарків, які не ініціювали евакуацію тварин, тим самим 
збільшуючи негативний вплив на них. Згідно зі ст. 63 Закону України «Про 
тваринний світ», порушення законодавства в галузі охорони, використан-
ня і відтворення тваринного світу тягне за собою адміністративну, цивіль-
но-правову чи кримінальну відповідальність відповідно до закону. 

На мою думку, велику проблему становить також відсутність чіткої 
регламентації дій та досить незначна увага держав та громадян до про-
блеми функціонування зоопарків. Якщо міжнародні та національні ор-
ганізації займаються вивченням даного питання, то на законодавчих 
рівнях доволі незначна кількість нормативно-правових актів для визна-
чення діяльності зоологічних парків, що є досить дивним явищем у пе-
ріод активного захисту прав як людей, так і тварин.

Отже, бачимо, що утримання тварин у неволі в даному випадку на-
носить їм більше шкоди, вони також відчувають страх, мають почуття, 
що буде мати відбиток на подальшому житті евакуйованих з-під обстрі-
лів тварин. Маємо вкрай складну ситуацію для забезпечення нормальних 
умов роботи зоологічних парків, подекуди навіть неможливість утриму-
вати тварин, що може розвинути необхідність їх закриття або навіть 
заборони функціонування.
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ЗБИТКІВ

Анотація: Робота присвячена аналізу еколого-правових проблем із за-
брудненням атмосферного повітря, викликаних війною в Україні. Розгляну-
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то питання шкоди повітрю внаслідок воєнних дій, фіксації та розрахунку 
збитків задля майбутнього покладення відповідальності на агресора за його 
воєнні злочини, в тому числі за злочини проти довкілля.

Ключові слова: забруднення атмосферного повітря, екологічна шкода, 
збитки, фіксація злочинів, право на інформацію та безпечне довкілля.

Abstract: The work is devoted to the analysis of environmental and legal 
problems with air pollution caused by the war in Ukraine. The issues of damage 
to the air as a result of hostilities, fixation and calculation of losses for the future 
imposition of responsibility on the aggressor for its war crimes, including crimes 
against the environment, are considered.

Keywords: air pollution, environmental damage, losses, fixation of crimes, 
right to information and safe environment.

Питання охорони атмосферного повітря і запобігання його забруд-
ненню завжди турбувало міжнародне співтовариство і окремі держави. 
Україна не є винятком, згідно ЗУ «Про Основні засади (стратегію) дер-
жавної екологічної політики України на період до 2030 року» забруднен-
ня атмосферного повітря є однією з найгостріших екологічних проблем. 
Незважаючи на певний спад виробництва в Україні, рівень забруднення 
атмосферного повітря великих міст і промислових регіонів залишається 
стабільно високим. Законодавець основними причинами, що зумовлюють 
незадовільний стан якості атмосферного повітря, називає недотримання 
суб’єктами господарювання норм природоохоронного законодавства та 
низькі темпи впровадження новітніх технологій [1]. 

Війна в нашій державі додала ще більше проблем із забрудненням 
навколишнього природного середовища, і атмосферного повітря зокрема. 
Більше двохсот днів Україна потерпає від жорстоких масованих обстрі-
лів, цілями яких є критична інфраструктура, цивільні будівлі, енергетич-
ні об’єкти. Ворожі снаряди спричиняють не тільки руйнування та смер-
ті людей, а і забруднення атмосферного повітря, грунту, води. Шкода 
атмосферному повітрю, зокрема, є величезною і набуває катастрофічно-
го характеру. Ворог атакує як військову інфраструктуру так і цивільні 
об’єкти, однак в більшості випадків від обстрілів страждають населені 
пункти і промислові об’єкти (нафтобази, хімзаводи, тощо). Все це спри-
чиняє загоряння і як наслідок забруднення атмосферного повітря небез-
печними речовинами. За словами міністра захисту довкілля та природних 
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ресурсів України Руслана Стрільця обсяг викидів таких речовин в атмос-
феру під час повномасштабної війни ще в травні 2022 р. вже можна було 
прирівняти до викидів одного металургійного підприємства за весь рік 
роботи [2]. Продовжуючи наголошувати на катастрофічності шкоди від 
війни для усього європейського континенту, міністр зазначає, що шкода 
від забруднення повітря в грошовому еквіваленті вже досягла близько 1 
трильйона 200 мільйонів грн, і цілком зрозуміло, що ця сума надалі 
зростатиме [3]. Внаслідок ворожих атак було знищено 40 нафтобаз, а че-
рез пожежі в атмосферу потрапило понад 500 тис. тонн токсичних речо-
вин. Статистика жахає: за 2021 рік в атмосферу викинули близько 2 тонн 
токсичних речовин. За півроку війни в Україні у 2022 році викиди в ат-
мосферу становили 46 млн тон [4]. Як зазначають фахівці центру еколо-
гічних ініціатив «Екодія», під час детонації ракет та артилерійських 
снарядів утворюється низка хімічних сполук: чадний газ (CO), вугле-
кислий газ (CO2), водяна пара (H2O), бурий газ (NO), закис азоту (N2O), 
діоксид азоту (NO2), формальдегід (CH2О), пари ціанистої кислоти (HCN), 
азот (N2). Під час вибуху всі речовини проходять повне окиснення, а про-
дукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу. Основні з них – вугле-
кислий газ і водяна пара – не є токсичними, а шкідливі в контексті зміни 
клімату, оскільки обидва є парниковими газами. В атмосфері оксиди 
сірки та азоту можуть спричинити кислотні дощі, які змінюють рН ґрун-
ту та викликають опіки рослин, до яких особливо чутливі хвойні. Кис-
лотні дощі мають негативний вплив і на організм людини, інших ссавців 
та птахів, впливаючи на стан слизових тканин та органів дихання [5]. Як 
бачимо, таке забруднення має серйозні наслідки.

Так само як і у випадку з воєнними злочинами та злочинами проти 
людства, вчиненими РФ, наслідки у вигляді забруднення атмосферного 
повітря потрібно належним чином фіксувати та задокументовувати. Це 
необхідно насамперед для того, щоб оцінити масштаби екологічної ка-
тастрофи, спричиненої війною, визначити збитки, і найголовніше – щоб 
притягти агресора до відповідальності, зокрема у вигляді відшкодування. 
Верифікація збитків нашому довкіллю здійснюється різними способами. 
Так, у разі можливості Держекоінспекція виїжджає на місце події, аби 
зафіксувати воєнні злочини РФ, що завдають шкоди навколишньому 
природному середовищу і атмосферному повітрю в тому числі. Якщо це 
не є можливим, для фіксації використовують також супутники NASA. 
Ще одним способом виявлення та документування злочинів проти до-
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вкілля є розроблений Міндовкіллям за підтримки Міністерства цифрової 
трансформації мобільний додаток «Екозагроза». Це офіційний вебресурс 
і мобільний додаток Міндовкілля, завдяки якому кожен зможе дізнатись 
достовірну інформацію про стан повітря, води, ґрунту та інші довкіллє-
ві дані. У застосунку на інтерактивній мапі України можна подивити-
ся: дані моніторингових систем щодо якості повітря та рівня радіаційно-
го забруднення по всій Україні; актуальні факти екологічних загроз, 
спричинених російськими окупантами. Отже, цей додаток є офіційним 
джерелом інформації про стан довкілля та екологічну небезпеку, яке за-
вжди є під рукою, адже практично кожен зараз має смартфон [6]. «Еко-
загроза» є також інструментом, за допомогою якого населення може 
повідомляти про всі факти екологічних злочинів, свідками яких вони 
стали. Таким чином влада закликає українців приєднатися до так звано-
го «екологічного батальйону» [7].

Після фіксації злочинів проти довкілля та виявлення шкоди атмос-
ферному повітрю, наступним завданням є визначення суми збитків. І це 
питання не було залишено без уваги профільного міністерства. Міндов-
кілля розробило спосіб, за яким розраховуватимуть обсяг викидів за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря від російських бомбардувань, 
а також розмір завданої такими викидами шкоди [2]. Методика розрахун-
ку неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнно-
го стану та визначення розмірів завданої шкоди, затверджена наказом 
Міндовкілля від 13 квітня 2022 року № 175 і наразі є чинною. За цим 
нормативно-правовим актом факти неорганізованого викиду забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря, а також їх масштаби встановлю-
ються шляхом огляду місця події, даних дистанційного зондування 
землі, лабораторних досліджень атмосферного повітря, опрацювань 
висновків експертиз, пояснення, довідок, документів, матеріалів, відо-
мостей, отриманих з будь-яких джерел, оперативних повідомлень фізич-
них та юридичних осіб тощо. Розділ ІІ методики містить формули роз-
рахунку маси викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Так, 
наприклад, така маса розраховується шляхом помноження маси згорілої 
речовини на питомий показник викиду забруднюючої речовини, який 
визначається згідно з додатком 1 до Методики. Є і інші формули на ви-
падок, коли немає інформації про масу згорілої речовини. Розділ ІІІ ре-
гламентує визначення розмірів шкоди, завданої викидами в атмосферу 
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і також містить відповідну формулу для цього[8]. Тут використовується 
перемноження різних коефіцієнтів, таких як: коефіцієнт класу небезпеки 
забруднюючих речовин, коефіцієнт впливу на довкілля в залежності від 
тривалості події, коефіцієнт, що залежить від масштабу подій, від харак-
теру походження події. Всі ці показники визначають згідно з додатками 
до Методики. Цей документ у додатку 7 навіть містить приклади як роз-
рахувати масу викидів та розмір шкоди. 

Все це свідчить про те, що питання шкоди атмосферному повітрю, 
завданої війною та компенсація збитків не є таким, що «не на часі». 
Держава наскільки це можливо в теперішніх умовах опікується фіксаці-
єю злочинів проти довкілля в цілому, та їх шкодою атмосферному пові-
трю зокрема. Це не лише наукові дискусії та занепокоєння, а реальна 
політика, спрямована на притягнення агресора до відповідальності. 
Пам’ятають в кулуарах влади і про громадян та їх право на інформацію 
та безпечне довкілля – розроблений додаток «Екозагроза» тому підтвер-
дження. Звичайно, наслідки війни у вигляді шкоди повітрю ми ще від-
чуємо, однак зараз Україна на шляху до справжньої свободи та розвитку. 
Разом подолаємо ворога, відновимо країну, та впроваджуватимемо нові 
технології, аби по максимуму зменшити викиди в атмосферне повітря 
і не допустити екологічної катастрофи в майбутньому.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

Анотація: наукова праця присвячена комплексному та детальному дослі-
дженню питання правового забезпечення ядерної безпеки України в контексті 
сучасних викликів та загроз. У роботі проаналізовано стан міжнародного та 
національного законодавства, що регламентує ядерну безпеку. Досліджено та 
охарактеризовано потенційні наслідки для природного навколишнього серед-



334

овища, що можуть мати місце у разі застосування російською федерацією 
ядерної зброї в умовах військового конфлікту в Україні. 

Ключові слова: довкілля, ядерна безпека, екологічна шкода, ядерний 
тероризм.

Abstract: the scientific work is devoted to a comprehensive and detailed 
study of the legal provision of nuclear security of Ukraine in the context of modern 
challenges and threats. The work analyzes the state of international and national 
legislation regulating nuclear safety. The potential consequences for the natural 
environment that may occur in the event of the use of nuclear weapons by the 
Russian Federation in the context of a military conflict in Ukraine have been 
studied and characterized. 

Key words: environment, nuclear safety, environmental damage, nuclear 
terrorism.

ХХІ століття – не лише історичний етап розвитку міжнародної спіль-
ноти, який характеризується швидкими та інтенсивними трансформаці-
ями в політичній, економічній, соціальній сферах життєдіяльності сус-
пільства, розвитком науково-технічного прогресу, а і, на жаль, підви-
щенням рівня загроз для людства та природного навколишнього 
середовища, прикладом чому є ядерна енергія. Варто акцентувати увагу 
на тому, що після 1945 року ядерна енергія кардинальним чином зміни-
ла світову безпеку. Це зумовлено тим, що саме через появу ядерної 
енергії людство та навколишнє природне середовище опинилися за крок 
від загибелі, хоча, водночас, створення на її основі ядерної зброї стало 
стримуючим фактором для повноцінного застосування цього типу озбро-
єнь. У зв’язку із вищевикладеним, можемо стверджувати про те, що 
ядерна безпека є критично значущою для майбутнього українського 
суспільства через спадщину Чорнобильської катастрофи 1986 року [1].

Питання ядерної безпеки є предметом дослідження та знаходиться 
під юрисдикцією міжнародних організацій, зокрема Організації 
об’єднаних націй, Ради Безпеки ООН, Конференції з Роззброєння, Між-
народного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Організація Договору 
про всеосяжну заборону ядерних випробувань, Глобальна ініціатива 
боротьби з ядерним тероризмом, Глобального партнерства проти розпо-
всюдження зброї і матеріалів масового ураження; Стокгольмського між-
народного інституту дослідження миру. 
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Забезпечення ядерної безпеки у світі відбувається на основі розроб-
ки, підписання та ратифікації низки договорів. З-поміж них можемо 
виділити такі: Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, схвалений 
Генеральною асамблеєю ООН 12 червня 1968 року: на кінець 2020 року 
його учасниками було 189 держав світу, не є учасниками Договору Па-
кистан, Ізраїль, Північна Корея, Індія; Договір про всеосяжну заборону 
ядерних випробувань – схвалений 10 вересня 1996 року, Договір про 
заборону ядерної зброї – схвалений 7 липня 2017 року.

Загалом правові засади щодо забезпечення ядерної безпеки закріпле-
но у Конвенції про ядерну безпеку від 17 червня 1994 року, Кодексі ци-
вільного захисту України, Законах України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері вико-
ристання ядерної енергії», «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», Положенні про функціональну підсистему ядерної та радіа-
ційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту, затвердже-
ному наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 
14 лютого 2020 року № 57, Постановою КМУ від 6 травня 2001 р. № 440 
«Про затвердження Порядку справляння плати за здійснення дозвільних 
процедур у сфері використання ядерної енергії»; Постановою КМУ від 
1 червня 2011 р. № 591 «Про затвердження переліку платних адміністра-
тивних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулю-
вання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та 
визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення 
дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії» тощо.

Наголосимо, що контексті розкриття обраної проблематики дослі-
дження нагальності забезпечення ядерної безпеки для нашої країни, не 
можемо оминути той факт, що повномасштабна військова агресія росій-
ської федерації проти України створила численні екологічні ризики та 
загрози, які з кожним днем все зростають і, що не менш важливо, можуть 
привести до збільшення кількості жертв серед цивільного населення, 
створюють ризики завдання шкоди довкіллю.

Як зазначив Д. Шмигаль під час виступу на заході щодо безпеки 
цивільних ядерних об’єктів у ситуації збройного конфлікту, який від-
бувся на полях 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в умовах військової 
агресії російської федерації проти України ядерний тероризм – це не 
проблема України, а загроза планетарного масштабу, адже досі людство 
не зіштовхувалося ні з чим подібним. Навіть у страшному сні цивілізо-
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ваний світ не міг собі уявити, що в ХХІ столітті хтось буде піддавати 
масованій атаці атомні електростанції. Але сьогодні російські війська 
тримають зведений курок біля скроні усього світу

Беззаперечно, свого часу створення ядерної зброї стало науковим 
«проривом», проте, сьогодні більшість світових держав намагаються 
боротися із застосуванням останньої та розробляють правові шляхи по-
тенційної ліквідації ядерної зброї як такої. Окрім того, значні ризики 
також несе розробка хімічної зброї та саме існування хімічної промис-
ловості: комфорт людства без останньої є неможливим, а потенційні 
аварійні ситуації, за умови та у разі їх настання, будуть фатальними 
і невідворотними. Наслідки радіоактивних і хімічних заражень загрожу-
ють планеті постійно, тому мають бути контрольованими зі сторони 
компетентних органів та установ [2]. 

Продовжуючи виклад матеріалу, зазначимо, що війна триває, на те-
риторії України знаходяться 15 ядерних енергоблоків, тому нагальним 
залишається питання про їхню безпеку та необхідність оцінити можли-
ві ризики важких аварій, зокрема з використанням імовірнісних методів. 
Так, оцінка імовірнісних показників ядерної безпеки за умов війни – за-
вдання сумнівне. Оцінити ймовірність бойового впливу на об’єкт до-
слідження (АЕС) неможливо у принципі, оскільки таке рішення ухвалює 
людина. Це виключно детерміноване рішення конкретних людей на 
різних етапах і програмувати вірогідність конкретного сценарію його 
реалізації у принципі неможливо [4].

Що стосується саме наслідків та загроз ядерного вибуху, то варто 
зазначити про те, що найбільшу небезпеку під час ядерного вибуху ста-
новить не радіація, а теплове випромінювання (жар) та ударна хвиля. 
Одразу після вибуху в його епіцентрі утворюється вогняна куля, яка 
починає поширюватися навколо. Її радіус залежатиме від потужності 
ядерного боєприпасу, від того, на якій висоті розірвалася бомба, а також 
від особливостей рельєфу. Діаметр вогняної кулі може коливатися від 
кількох сотень метрів до кількох кілометрів. Усе, що перебуватиме в цій 
зоні ураження, по суті, випарується. Вибух утворить засліплювальний 
спалах світла та потужну хвилю жару, які миттєво ширитимуться далі 
від епіцентру. Після вибуху підійметься характерний «ядерний гриб», на 
землю почне випадати радіоактивний осад, в радіусі багатьох кілометрів 
вируватимуть пожежі. Ударна хвиля покотиться далі, й небезпеку стано-
витимуть вибиті вікна й уламки скла. Спалах світла й жар спричинять 
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пожежі довкола та призведуть до незворотних знищень усього довкілля: 
лісів, ґрунтів, вод [6]. Не менш жахливим є те, що сьогодні Запорізька 
АЕС, яка була захоплена російськими військами 4 березня, використо-
вується окупантами як військова база. На її території зберігається важке 
озброєння та боєприпаси. І наразі невідомо, які плани щодо подальшої 
долі мають загарбники.

Таким чином, проаналізувавши усе вищевикладене, ми можемо зро-
бити висновок про те, що сьогодні, як ніколи, питання ядерної безпеки 
не тільки України, а всього світу потребує свого вирішення. Усі наддер-
жавні та державні органи і установи повинні синхронно співпрацювати 
з метою недопущення застосування ядерної зброї, оскільки у разі вико-
ристання останньої відбудеться радіоактивне забруднення ділянок міс-
цевості, що призведе до винищування живої природи, глобальних не-
гативних змін у навколишньому середовищі (забруднення, вимирання 
безлічі видів флори та фани, руйнування дикої природи). Сьогодні між-
народна спільнота повинна активувати та сконцентрувати свої зусилля 
на реальному забезпеченні та реалізації положень міжнародних угод, які 
забезпечують ядерну безпеку, а також світове співтовариство повинно 
намагатися створити порядок забезпечення міжнародної безпеки з по-
гляду динаміки розвитку геополітичних суперечностей.
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Анотація: Стаття присвячена аналізу впроваджених змін до національ-
ного законодавства, викликаних війною в Україні та спрямованих на стабі-
лізацію економічних заходів у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, зокрема щодо сплати екологічного податку в умовах воєнного 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the implemented changes 
to the environmental legislation caused by the war in Ukraine – and aimed at the 
stabilization of certain economic measures regarding environmental protection, 
in particular regarding the payment of the environmental tax under martial law.
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Із введенням воєнного стану на території України Указом Президен-
та України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 
24 лютого 2022 року [2] (далі – Указ) після початку бойових дій почали-
ся безповоротні процеси негативного впливу на навколишнє природне 
середовище, а саме: забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, 
ґрунтів, знищення лісів, загибель об’єктів тваринного світу тощо. Шкода, 
спричинена військовою агресією проти України, буде мати чимало не-
гативних наслідків ще довгий проміжок часу. У свою чергу, екологічне 
законодавство потребує внесення змін щодо відновлення стану довкілля, 
відбудування інфраструктури зруйнованих міст, позбавлення залежнос-
ті від певних природних ресурсів, адаптації законодавства відповідно до 
умов воєнного стану, забезпечення екологічної безпеки з урахуванням 
екологічних стандартів.

З метою гармонізації законодавства до реалій сьогодення, що мають 
місце у природоохоронній сфері, були прийняті деякі зміни до законо-
давства України, які впроваджують спроби полегшити сплату екологіч-
ного податку, спрощену процедуру перевірок та взагалі їх скасування 
з питання викидів парникових газів під час дії воєнного стану. Так, по-
становою Кабінету Міністрів України «Про зупинення строків надання 
адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру» 
від 28 лютого 2022 року № 165 [6] було припинено надання адміністра-
тивних послуг у сфері моніторингу, надання звітності та верифікації 
викидів парникових газів, таким чином, призупинені перевірки у даній 
сфері та скасована відповідальність за несвоєчасне подання таких звітів 
відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання 
звітності та інших документів у період дії воєнного стану або війни» від 
03 березня 2022 року № 2115-ІХ [5]. Також згідно із Законом України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законо-
давчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 
15 березня 2022 року № 2120-ІХ [3] підприємства, що розташовані на 
територіях, де здійснюються бойові дії, були звільнені від сплати еколо-
гічного податку.

Крім цього, Верховною Радою України був прийнятий Закон України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодав-
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чих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєн-
ного стану» від 24 березня 2022 року № 2142-ІХ [2], спрямований на під-
тримання економічної збалансованості в умовах воєнного стану у сфері 
сплати екологічного податку. Внесеними змінами передбачається, що 
відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року [7] 
(далі – ПКУ), а саме згідно з підпунктом 69.16 пунктом 69 підрозділом 10 
розділом 20 «Перехідних положень» ПКУ тимчасово, з 1 січня 2022 року 
по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений 
Указом, не нараховується та не сплачується екологічний податок платни-
ками цього податку, зареєстрованими за місцем розміщення стаціонарних 
джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове 
зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких велися бойові 
дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями 
Російської Федерації. Перелік територій, на яких велися бойові дії, та те-
риторій, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської 
Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України [7].

Отже, для об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням екологічним по-
датком, – платниками, зареєстрованими за місцем розміщення стаціо-
нарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та 
тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких 
велися бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними 
формуваннями Російської Федерації, визначених Кабінетом Міністрів 
України, – не нараховується та не сплачується за I, II, III та IV квартали 
2022 року екологічний податок, – за всі обсяги та види забруднення, що 
здійснюються стаціонарними джерелами забруднення, передбачені за-
конодавством України, та за всі обсяги утворених радіоактивних відходів 
та обсяги тимчасового зберігання радіоактивних відходів. Слід зазна-
чити, що стаціонарним джерелом забруднення є підприємство, цех, 
агрегат, установа чи інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просто-
рові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти 
відповідно до підпункту 14.1.230 пункту 14.1 статті 4 ПКУ [1].

Таким чином, можна зробити висновок, що Верховна Рада України 
впроваджує певні новели у законодавстві стосовно економіко-правових 
заходів охорони навколишнього природного середовища, що проявля-
ються у пом’якшенні та спрощенні деяких лімітів використання при-
родних ресурсів, скасування ставок екологічного податку та зменшення 
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розмірів за заподіяння збитків, завданих порушенням екологічного за-
конодавства. Ці зміни у податковому законодавстві стосовно порядку 
екологічного оподаткування спрямовані на урахування реалій сьогоден-
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ В УМОВАХ 
ВІЙНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ТА ШЛЯХИ 
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Анотація: Робота присвячена актуальній проблематиці викликів для 
екологічної безпеки в умовах війни. У тезах доповіді звертається увага на 
наслідки постійних ракетних обстрілів, застосування фосфорних снарядів, 
руйнування нафтобаз тощо. Автор стверджуює, що кожна із цих дій при-
зводить до погіршення стану екологічної безпеки в України, робить висновок 
про важливість активних дій держави щодо усунення негативних наслідків 
воєнних дій для екологічної безпеки, адже сьогодні екологічна безпека Укра-
їни зазначає негативного впливу через події війни агресора проти України. 
У роботі пропонується створити стратегію або план післявоєнного віднов-
лення України, в якому окрему увагу присвятити саме питанням екологічної 
безпеки.

Ключові слова: національна безпека, екологічна безпека, війна в Укра-
їні, негативний вплив на довкілля, шкода, завдана навколишньому природ-
ному середовищу.

Abstract: The work is devoted to the topical issue of challenges for 
environmental security in wartime conditions. The abstracts of the report draw 
attention to the consequences of constant rocket attacks, the use of phosphorous 
shells, the destruction of oil depots, etc. The authors claims that each of these 
actions leads to the deterioration of the state of environmental security in 
Ukraine. The authors conclud about the importance of the active actions of the 
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state to eliminate the negative consequences of military actions for ecological 
security, because today the ecological security of Ukraine notes a negative 
impact due to the events of the war of the aggressor against Ukraine. The work 
proposes to create a strategy or plan for the post-war reconstruction of Ukraine, 
in which particular attention should be paid to the issues of environmental 
security.

Keywords: national security, environmental security, war in Ukraine, negative 
impact on the environment, damage to the natural environment.

Відповідно до статті 16 Конституції України забезпечення екологіч-
ної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетар-
ного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком 
держави [3]. У законодавстві також міститься визначення екологічної 
безпеки. Так, відповідно до частини 1 статті 50 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» екологічна безпека 
є такий стан навколишнього природного середовища, при якому забез-
печується попередження погіршення екологічної обстановки та виник-
нення небезпеки для здоров’я людей [5]. Надане у названому норматив-
но-правовому акті визначення видається досить лаконічним та таким, 
що збігається із усталеними в науці позиціями щодо сутності екологічної 
безпеки.

У Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стра-
тегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 
2030 року» від 20 жовтня 2021 р. № 1363-р. вказано, що загрози еколо-
гічній безпеці України формуються через значний рівень забруднення 
атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних ресурсів, недоскона-
лої системи державного нагляду (контролю) та недостатньої ефектив-
ності моніторингу навколишнього природного середовища [6]. Дана 
Стратегія була прийнята ще до початку війни, а тому на сьогодні ці пи-
тання набувають все більшого значення.

Як вдало зазначає Ю. В. Корнєєв екологічна безпека є суттєвою 
і важливою складовою частиною національної безпеки держави, тому 
що вона має забезпечити захист життєво важливих інтересів осіб, сус-
пільства і держави від внутрішніх та зовнішніх загроз [4, с. 123].

Загалом обов’язком забезпечити екологічну безпеку, як вже зазна-
чалося, покладається на державу. Однак у певних випадках стан еколо-
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гічної безпеки погіршується і вплинути на такі дії держава фактично не 
може. З 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне військове втор-
гнення держави-агресора на територію України, у зв’язку з цим зазнала 
значної шкоди не тільки інфраструктура населених пунктів, промислові 
території, воєнні об’єкти, а, не говорячи вже про тисячі людських життів, 
зазнали негативного впливу природні ресурси та комплекси. Тобто, на-
явні певні проблеми у аспекті забезпечення державою екологічної без-
пеки, адже ті негативні наслідки, які на сьогодні настають для довкілля 
не залежать від дій держави, а викликані протиправною діяльністю 
агресора. 

Таким чином, небезпідставно можна стверджувати, що саме бойові 
дії в Україні стали тим каталізатором, який призвів до того, що значна 
частина природних ресурсів та комплексів зазнала негативних змін, 
а тому відповідно і погіршився стан екологічної безпеки.

Якщо умовно розділити екологічну безпеку на складові, то можна 
виокремити такі два рівні: рівень захищеності природних ресурсів та 
комплектів від негативного пливу, а також рівень захищеності прав лю-
дини на безпечне навколишнє природне середовище. Кожна із цих скла-
дових певною мірою потерпає від тієї агресивної війни, яку розв’язав 
наш східний сусід.

Факторів погіршення існуючої ситуації щодо екологічної безпеки 
в умовах війни існує досить багато. Перш за все, варто сказати про по-
стійні ракетні обстріли, які часто призводять до влучань у лісові масиви, 
що спричиняє пожежі, або водні об’єкти, що призводить до значного їх 
заюрудження та засмічення, крім того, в результаті вибухів, знищуються 
об’єкти рослинного та тваринного світу. Наприклад, від початку широ-
комасштабної війни Росії проти України з різних частин узбережжя 
Чорного моря надходять повідомлення про загибель дельфінів. Назива-
ють цифру щонайменше у три тисячі фактів загибелі морських ссавців. 
Розслідування проводить спеціалізована екологічна прокуратура України. 
До встановлення причин залученні і закордонні вчені [1].

Серед іншого, росіяни також використовують фосфорні бомби, які 
є дуже небезпечними і забороненими для використання, крім сильних 
пожеж, які спричиняє цей вид зброї, негативними для екологічної без-
пеки є сполуки розпаду, які потрапляють у ґрунт та шкодять рослинному 
світу. Крім цього, загарбники часто обстрілюють нафтобази та об’єкти 
хімічної промисловості, в результаті таких дій шкідливі речовини по-
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трапляють в повітря, що призводить до зниження його якості. Варто не 
оминути увагою і той факт, що частина України залишається тимчасово 
окупованою, в цих районах ведуться активні бойові дії, застосовуються 
різноманітні види зброї, а тому особливо критичним є питання щодо 
рослин і тварин Червоної Книги України, які і на сьогодні потерпають 
від дій загарбників.. 

Як повідомляється, від початку повномасштабної війни російські 
окупанти завдали збитків екології по всій Україні через військове втор-
гнення Росії довкілля України зазнало збитків на загальну суму близько 
одного трильйона гривень [2]. Звісно, щодня ця сума збільшується, 
зважаючи, що активні бойові дії продовжують тривати і досі. Що за таких 
умов повинна роботи держава, яка вважається гарантом дотримання 
екологічної безпеки?

Виклики війни у аспекті екологічної безпеки хоча і значно погір-
шили її рівень, однак це не означає, що попередній стан речей немож-
ливо буде відновити. Безсумнівно, ті збитки, яких зазнало довкілля 
через агресивну війну, повинні бути відшкодовані Росією після завер-
шення війни. В той же час нашій держав варто запропонувати підготу-
вати спеціальний нормативно-правовий акт, метою якого буде розроб-
ка заходів із усунення тієї шкоди довкіллю, яка була заподіяна. Такими 
заходами можуть виступати, наприклад, екологічні ініціативи щодо 
лісорозведення, очищення водних об’єктів від сторонніх предметів, які 
могли туди потрапити через ракетні удари, залучення іноземних інвес-
торів для реалізації екологічних програм на сприятливих умовах, сти-
мулювання суб’єктів підприємницької діяльності щодо усунення не-
гативних наслідків війни для довкілля шляхом надання податкових 
пільг тощо.

Можна підсумувати, що на сьогодні екологічна безпека України за-
значає негативного впливу через події війни агресора проти нашої дер-
жави. Постійні ракетні обстріли, застосування фосфорних снарядів, 
знищення флори і фауни, забруднення водних об’єктів та ґрунтів – не-
велика частина того, чому «посприяли» дії загарбників. За даних умов 
наша держава повинна вживати дієвих заходів для того, щоб усунути ці 
негативні наслідки. Розглядаючи можливі варіанти такої діяльності, 
можна запропонувати створити стратегію або план післявоєнного від-
новлення України, в якому окрему увагу присвятити саме питанням 
екологічної безпеки.
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ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація: У статті розглянуто питання впливу військових дій на на-
вколишнє природне середовище в результаті російського вторгнення в Укра-
їну 2022. Проведено аналіз екологічних наслідків збройного конфлікту на 
території Україні, зафіксованих фактів дій російських військ, спрямованих 
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на об’єкти навколишнього природного середовища, здійснено оцінку їх на-
слідків для довкілля, запропоновано прогноз їх подальшого розвитку. 

Ключові слова: Російське вторгнення в Україну 2022, екологічна шкода, 
збройний конфлікт, екоцид, екологічний ризик.

Abstract: The article examines the impact of military operations on the 
natural environment as a result of the Russian invasion of Ukraine in 2022. An 
analysis of the environmental consequences of the armed conflict on the territory 
of Ukraine, recorded facts of the actions of Russian troops aimed at environmental 
objects, and an assessment of their consequences for the environment is carried 
out , a forecast of their further development is proposed.

Keywords: Russian invasion of Ukraine 2022, environmental damage, armed 
conflict, ecocide, environmental risk.

Наразі охорона довкілля, а також забезпечення екологічної безпеки 
на території будь-якої держави є одними з головних орієнтирів її сталого 
розвитку. Зокрема, в Україні дане питання регулюється відповідно до 
Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» від 
25 червня 1991 року [5], у якому сформовані пріоритетні цілі сучасної 
екологічної політики нашої держави.

Проте, важливо зазначити, що реалізація останньої та досягнення 
шляхом її здійснення позитивних результатів можливі лише в мирний 
час. На жаль, за умови тривалого збройного конфлікту питання охорони 
навколишнього природного середовища втрачає пріоритетність у роз-
робленні заходів державної політики.

Після повномасштабного вторгнення російських військ 2022 року 
в Україну питання впливу військових дій на довкілля стало як ніколи 
актуальним. Дане ж твердження підтверджується результатами моніто-
рингу, який здійснюється Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України щодо негативних екологічних наслідків російської 
агресії. 

Зокрема, з перших днів на території України ним спільно з підпо-
рядкованими органами виконавчої влади, екологічними організаціями та 
правоохоронними органами були зафіксовані численні обстріли та бом-
бардування важливої промислової та енергетичної інфраструктури, 
у тому числі і атомних електростанцій, підпали лісів, забруднення Чор-
ного та Азовського морів, знищення об’єктів природно-заповідного 
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фонду України, а також спричинення загрози ядерній та радіаційній 
безпеці. Станом ж на 5 жовтня 2022 року встановлено 2000 випадків 
вчинення злочинів екоциду та зафіксовано шкоду, нанесену навколиш-
ньому природному середовищу України, у розмірі 36 мільярдів євро [2].

Звісно зазначені дані наразі є орієнтовними, адже повністю оцінити 
всі наслідки російської агресії, на жаль, неможливо через брак точної 
інформації, отримання якої в ході бойових дій є небезпечним, у тому 
числі через значну окупацію території України. Проте, провівши аналіз 
тих даних, що можливо отримати з відкритих джерел, вважаємо за до-
цільне наголосити на таких наслідках теперішнього повномасштабного 
вторгнення.

По-перше, найбільш небезпечним явищем для довкілля на даний час 
на території України є загроза ядерній та радіаційній безпеці. Ще 24 лю-
того 2022 року у ході агресії російські війська захопили Чорнобильську 
атомну електростанцію та важливі об’єкти в зоні відчуження, також ними 
було неодноразово здійснено обстріл пунктів зберігання радіоактивних 
відходів на території Харківської області та важливих об’єктів Запорізь-
кої атомної електростанції [4]. Ситуація ж на останній станом на 13 жов-
тня 2022 року продовжує залишатися загрозливою для світової радіацій-
ної безпеки. І хоча на її території перебувають на постійній основі двоє 
інспекторів МАГАТЕ, російські військові, ігноруючи цей факт, продо-
вжують застосовувати зброю. Прикладом цього є обстріли 3 та 5 вересня 
російськими окупантами, наслідки яких полягали у пошкодженні систе-
ми електромережі атомної електростанції, що призвело до знеструмлен-
ня двох енергоблоків – № 5 та 6 [1].

По-друге, повітряними силами росії продовжуються численні атаки 
на інфраструктурні та промислові об’єкти. Вони ж спричиняють пошко-
дження комунікацій, каналізаційних і водогінних мереж, підприємств та 
інших об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Зокрема, 
внаслідок масового запуску 11 та 12 жовтня 2022 року ракет та дронів 
по території нашої держави було пошкоджено об’єкти енергетики у Ві-
нницькій, Львівській, Чернігівській, Одеській, Харківській, Хмельниць-
кій та інших областях, що призвело у свою чергу до порушення електро-
мережі та водопостачання. 

По-третє, у ході російської агресії працівниками Державної служби 
надзвичайної ситуації України було зафіксовано значне забруднення 
землі військовою зброєю та згорілою технікою. За їх даними, з 24 люто-
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го до 5 жовтня 2022 року на території України знешкоджено 223 259 
вибухонебезпечних предметів, до прикладу, у звільненому від окупації 
Ізюмі на Харківщині попередня оцінка збитків довкіллю від засмічення 
землі відходами руйнації встановила їх обсяг у розмірі 655 млн гривень 
[2]. Важливо наголосити, що застосування будь-якої військової зброї 
безсумнівно призводить до забруднення ґрунтів важкими металами: 
свинцем, стронцієм, титаном, ванадієм, кадмієм, марганцем, нікелем, – та 
відсутності у подальшому рослинного покриву на цих територіях [3].

По-четверте, значна шкода заподіюється також і об’єктам та терито-
ріям природно-заповідного фонду України. Лише за період з 1 червня по 
29 серпня 2022 року внаслідок російських обстрілів зафіксовано 25 по-
жеж на територіях Галицинівського урочища, лісового урочища «Бала-
банівка» та урочища «Лимани», під час яких відбувся значний викид 
забруднюючих речовин в атмосферу: діоксиду вуглецю, оксиду вуглецю, 
неметанових летких органічних сполук – та колосального порушення 
цілісності флори та фауни цих земель [2]. 

Але використання військової техніки призводить не лише до знищен-
ня об’єктів довкілля на суші, у водному просторі також спостерігаються 
шкідливі наслідки російської агресії: внаслідок обстрілів інфраструкту-
ри та кораблів вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів спосте-
рігається забруднення вод і поширення у них токсинів. 

На жаль, перераховані нами злочини екоциду, здійснені російськими 
військовими, та їх наслідки не є вичерпними. Проте, підсумовуючи все 
вище викладене, можемо сказати, що, безумовно, агресія на території 
України призвела до спричинення значної шкоди її екології. Тому зараз 
як ніколи важливо подбати про ефективну систему моніторингу стану 
довкілля, яка буде здатна зафіксувати справжній обсяг завданої шкоди та 
надасть у подальшому можливість вжити всіх найефективніших заходів 
для уникнення подальшого погіршення ситуації та якнайскорішого від-
новлення екосистеми до безпечного стану.
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Наближення України до Європейського Союзу вимагає дотримання 
екологічних вимог, гармонізації у сфері правового регулювання охорони 
навколишнього природного середовища. У 2019 році Єврокомісія пред-
ставила суспільству Європейський Зелений Курс (European Green Deal), 
реалізація якого дає можливість європейцям зменшити кількість викидів 
парникових газів і заощадити природні ресурси з метою збереження 
клімату. Україна, синхронізуючи політику з Європейським Союзом, має 
намір досягти кліматичної нейтральності, хоча до початку війни мала 
найбільш енергоємну економіку в Європі, зокрема, через перевагу енер-
гоємних галузей у структурі промисловості. У період післявоєнного 
відновлення є можливість запровадити новий технологічний рівень, який 
повинен ґрунтуватися на принципах, дотримання яких дозволить ви-
вести вітчизняну економіку на новий рівень. Водночас, зважаючи на 
неминучі наслідки війни, потрібно доопрацьовувати проєкт, а головне, 
прийняти Закон «Про екологічне страхування», так як активні бойові дії 
продукують прямі й непрямі впливи на довкілля та провокують екоцид, 
про який, серед іншого, зазначав Президент України на саміті G20 цьо-
го року. Отже, реалії сьогодення мають безпосередній вплив на подаль-
ший розвиток екологічного та страхового законодавства.

У широкому сенсі екологічне страхування слід розглядати як елемент 
системи управління екологічною безпекою. В Україні утворилася певна 
прогалина у розвитку цього виду страхування через те, що його практич-
на площина впродовж трьох десятирічь розглядалась лише як наукова 
проблема. 

Для оцінки перспектив та проблем впровадження екологічного стра-
хування потрібно проаналізувати нормативно-правові акти, якими регу-
люється національне екологічне страхування. У цьому контексті треба 
зазначити, що ще на початку 1998 р. парламентський комітет з питань 
екологічної політики підтримав проект змін до Закону «Про страхування» 
в частині внесення доповнень про впровадження обов’язкового екологіч-
ного страхування відповідальності підприємств, установ і організацій за 
шкоду, завдану навколишньому середовищу в результаті техногенних 
аварій і катастроф і при перевезенні екологічно небезпечних вантажів. Це 
дещо обмежений підхід до постановки проблеми екологічного страхуван-
ня, проте навіть такі доповнення до цього часу законодавчо не закріплені. 
Отже, немає окремого закону, який регулює механізми екологічного стра-
хування в Україні. Проблематика реалізації також характеризується від-
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сутністю тлумачення на законодавчому рівні поняття «екологічне страху-
вання», хоча мінімум у шістьох законах зустрічається ця дефініція. 

Наразі до Верховної Ради України подано три законопроєкти, які 
стосуються питання запровадження системи екологічного страхування. 
Законопроєкт «Про екологічне страхування», який був зареєстрований 
09.09.2021 за № 6018, передбачає обов’язковість страхування цивільної 
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища для підприємств 
з високим ступенем ризику заподіяння збитків навколишньому природ-
ному середовищу. Запроваджується обов’язковість реєстрації в Єдиному 
державному реєстрі договорів екологічного страхування у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. Альтернативним є законо-
проєкт «Про екологічне страхування», внесений народним депутатом 
України Штепою С. С. та іншими народними депутатами України, за-
реєстрований 29.09.2021 за № 6018–1, який декларує розподіл на добро-
вільне та обов’язкове екологічне страхування. На відміну від попере-
днього, цей проєкт враховує положення Директиви 2004/35/ЄС, якою 
бізнес стимулюють до добровільного екологічного страхування [2, с. 1]. 
Як і основний, він поширюватиметься в обов’язковому порядку на під-
приємства, які належать до високого ступеня ризику, а решта зможе 
укласти договори екологічного страхування добровільно. Держава, по 
суті, стимулює укладення договорів цього виду страхування шляхом 
надання певних податкових пільг, але законодавець не уточнює, за яких 
джерел буде здійснюватися таке заохочення. Законопроєкт «Про еколо-
гічне страхування та гарантії відшкодування шкоди, завданої внаслідок 
діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку», внесений 
Криворучкіною О. В. та іншими народними депутатами України, зареє-
стрований 29.09.2021 за № 6018–2, запроваджує обов’язок суб’єктів 
господарювання, діяльність яких становить підвищену екологічну небез-
пеку, мати фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду, 
яку може бути завдано життю, здоров’ю, майну фізичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців, майну юридичних осіб всіх форм власності та 
територіальних громад, у формі договору екологічного страхування чи 
банківської гарантії [3, c. 2]. На відміну від попередніх законопроектів, 
у цьому здійснюється принцип, що визначає необхідність віднесення 
господарської діяльності, яка становить підвищену екологічну небез-
пеку, до необхідності мати договір фінансового забезпечення у формі 
договору екологічного страхування, або у формі банківської гарантії. Цей 
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законопроект, як і основний, базується на принципах співстрахування 
страховиків, вводить систему публічного моніторингу наявності у кож-
ного суб’єкта господарювання, який повинен мати договір фінансового 
забезпечення, такого договору, передбачає порядок розрахунку та ви-
плати коштів на екологічну модернізацію підприємств та захищає по-
терпілих осіб від збитків заподіяних суб’єктами господарювання, які 
повинні мати договори фінансового забезпечення, але не мали їх на дату 
заподіяння збитків, тобто фактично не залишає потерпілу особу «один 
на один» із суб’єктом господарювання, з вини якого заподіяно збитки 
особі. Прийняття цього законопроєкту створює умови для запроваджен-
ня механізму страхування за принципом «обов’язкова наявність догово-
ру», а не «обов’язкове страхування» цивільної відповідальності за шко-
ду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навко-
лишнього природного середовища, проте відмічається перевантаження 
законопроекту надмірною деталізацією та другорядними тлумаченнями. 

Треба відмітити, що в усіх трьох законопроєктах пропонується утво-
рити Бюро екологічного страхування як неприбуткове об’єднання стра-
ховиків, що утримується за рахунок коштів страховиків, хоча фактично 
фінансування буде здійснюватися за рахунок платежів страхувальників 
за договорами екологічного страхування. Постулат підтверджує стаття 
10 Законопроекту № 6018, де зазначається, що плановий норматив витрат 
та рентабельності членів Бюро при укладенні договорів екологічного 
страхування становить 15 відсотків, що свідчить про комерційний підхід 
до процесу збору страхових внесків. Крім того, ні в одному з законопро-
ектів не розглядається можливість створення Екологічного фонду стра-
хових гарантій з метою додаткового забезпечення страхових зобов’язань 
страховиків при здійсненні екологічного страхування. 

На підставі всього вищевикладеного можемо зробити висновок, що 
у подальшому через площину «зеленого» відновлення важливо сконцен-
трувати увагу на екологічному страхуванні із врахуванням військових 
ризиків, з якими Україна не мала практичного досвіду. Очевидно, що про 
безпосереднє відшкодування внаслідок бойових дій мова не йде, бо стра-
хові компанії такий ризик на себе не візьмуть, проте у майбутньому пови-
нні бути застосовані інструменти, які забезпечать вихід екологічного 
страхування на новий світовий рівень. Крім того, зважаючи на неминучі 
наслідки війни необхідно доопрацьовувати закон України «Про екологіч-
не страхування», так як активні військові дії негативно впливають на до-
вкілля. Існують проблемні питання пов’язані з правовим забезпеченням 
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і практичним втіленням інституту цього виду страхування як сьогодні, так 
і в перспективі, оскільки й досі не прийнято закону прямої дії, але треба 
відмітити позитивні тенденції, а саме реєстрація законопроєктів, які впер-
ше передбачають дефініцію «екологічне страхування», механізм його ре-
гулювання та запровадження обов’язковості такого страхування, що має 
створити не лише можливості відшкодування збитків, а й стати таким, що 
попереджає забруднення навколишнього середовища.
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Анотація: Екологічна безпека є важливим елементом системи безпеки 
як на національному, так і на міжнародному рівні. Навколишнє природне 
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середовище є особливо вразливим під час проведення бойових дій. У цій 
роботі розглянуто міжнародно-правові аспекти забезпечення екологічної 
безпеки України в умовах воєнного стану.

Ключові слова: навколишнє природнє середовище, бойові дії, міжна-
родно-правовий акт, воєнний злочин.

Abstract. Environmental safety is an important element of the safety system 
not only at the regional level, but also at the international level. The environment 
is particularly vulnerable during martial law. This work examines the international 
legal mechanisms for the protection of flora and fauna under conditions of war.

Keywords: natural environment, combat operations, international legal act, 
war crime.

Природне середовище території, на якій ведуться бойові дії, страждає 
від наслідків таких дій навіть за умови, що комбатантами не застосову-
ється хімічна або ядерна зброя, що здійснює прямий негативний вплив 
на довкілля. На даний час найбільшу реальну та потенційну небезпеку 
навколишньому природному середовищу України спричиняють обстріли 
ЗАЕС, наслідки боїв за завод «Азовсталь» та розкидані боєприпаси та 
міни по всій лінії фронту.

Варто зауважити, що екологічна безпека України в умовах бойових 
дій є найменш захищеною. Її забезпечення здебільшого складається 
з фіксування злочинного посягання з перспективою подальшого при-
тягнення винних до кримінальної відповідальності. Безпосередньому 
захисту можуть підлягати лише стратегічно важливі об’єкти навколиш-
нього природного середовища, які є необхідними для підтримання со-
ціально-економічної сфери (наприклад, родовища видобутку корисних 
копалин, які вже були об’єктами посягання з боку ЗС РФ. І навіть у цьо-
му випадку фактично об’єктом посягання є не надра як об’єкт еколого-
правової охорони, а інфраструктура, яка залучена до видобутку корисних 
копалин). Пояснення в дужках є складним для сприйняття. Можливо, 
доцільно якось переформулювати)

Серед міжнародно-правових актів основними у сфері регулювання 
«правил ведення війни» є Женевські конвенції та Римський статут. Спе-
ціалізованим актом, який регулює питання охорони навколишнього се-
редовища, є Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого 
ворожого використання засобів впливу на природне середовище, яка була 
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прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10.12.1976 р. Стаття 1 Конвенції 
зобов’язує держав-учасниць не вдаватися до військового або будь-якого 
іншого ворожого використання засобів дії на природне середовище, які 
мають широкі, довгострокові або серйозні наслідки, як способи руйну-
вання, нанесення збитку або спричинення шкоди будь-якій іншій держа-
ві-учасниці; не допомагати, не заохочувати й не спонукати будь-яку 
державу, групу держав або міжнародну організацію до здійснення ді-
яльності, названої вище [2, c. 671].

Щодо інших міжнародних документів, то в них захист навколишньо-
го природного середовища в умовах бойових дій розкривається через 
призму необхідності захисту цивільного населення. Так, ст. 55 Додатко-
вого протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949 р., що стосуєть-
ся захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, передбачає: «При 
веденні воєнних дій має бути виявлена турбота про захист природного 
середовища від широкої, довгочасної і серйозної шкоди. Такий захист 
включає заборону використання методів або засобів ведення війни, що 
мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть такої шкоди 
природному середовищу й тим самим завдадуть шкоди здоров’ю або 
виживанню населення. Заподіяння шкоди природному середовищу як 
репресалії заборонено» [1]. Отже, міжнародні правила ведення війни, 
турбуючись про захист цивільного населення від її негативних наслідків, 
зобов’язують сторони конфлікту турбуватись про захист навколишнього 
середовища. У свою чергу, Римський Статут Міжнародного криміналь-
ного суду у ст. 8 визначає, що воєнним злочином у тому числі є «умисне 
вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до … 
масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природ-
ному середовищу, яка буде явно надмірною в порівнянні з конкретною 
та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою» [4].

Таким чином, умисне та надмірне заподіяння шкоди навколишньому 
середовищу, яке явно перевищує військову необхідність, є неправомірним 
та за найкращих обставин матиме наслідком притягнення винних до 
кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаї війни 
(ст. 438 Кримінального кодексу України, або відповідні норми міжнарод-
ного права, якщо провадження будуть передані під юрисдикцію Між-
народного кримінального суду). Тому на даний час одним із завдань 
правоохоронних органів є документування діянь військових формувань 
держави-агресора, які завдають шкоду природньому середовищу.
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Одним з останніх спільних актів правоохоронних органів, який при 
цьому має застосовуватись, є Порядок взаємодії між органами прокура-
тури, Національної поліції України, Служби безпеки України, уповно-
важеними органами державного нагляду (контролю), державними спе-
ціалізованими установами під час виявлення та здійснення досудового 
розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля, затвердже-
ний спільним Наказом № 94/363/150/226/356 від 16.06.2022 р. [3]. Однак, 
виходячи зі змісту тексту цього Порядку, його прийняття не було зумов-
лене впровадженням воєнного стану, та він не містить якихось особли-
востей щодо розслідування саме воєнних злочинів проти довкілля.

Підсумовуючи викладене, слід зауважити, що навколишнє природне 
середовище України у воєнний час захищено на міжнародно-правовому 
рівні в основному через призму необхідності захисту цивільного насе-
лення від шкідливих наслідків війни, а не як окремий об’єкт посягання. 
На правоохоронні органи покладено завдання з фіксування усієї шкоди 
природньому середовищу, завданої військовими формуваннями держави-
агресора з наданням їй належної кримінально-правової оцінки.

Сподіваємось, що по завершенню війни перемогою України Між-
народний Кримінальний Суд досліджуватиме всі воєнні злочини, вчине-
ні державою-агресором, її збройними формуваннями, та притягне винних 
до кримінальної відповідальності. Це відкриє нову сторінку в історії 
міжнародного кримінального судочинства. Крім того, маємо надію, що 
буде вирішене питання щодо компенсації завданої Україні шкоди, у тому 
числі в сфері екологічної безпеки, наприклад, за рахунок репарацій, ак-
тивів держави-агресора тощо.
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На сьогодні життєво важливого значення для Українського народу 
набули питання оборони України, захист її суверенітету, територіальної 
цілісності і недоторканності. 

З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну крім най-
очевидніших наслідків війни, таких як загибель людей, знищення до-
мівок, загальної руйнації та масового напливу біженців, війна призводить 
до руйнації економічного стану країни, знищує навколишнє середовище, 
погіршує соціальні умови життя.

Беззаперечно одна з найглобальніших проблем, яка є наслідком 
військового конфлікту, є забруднення оточуючого середовища. На те-
риторії всієї держави у ході військового конфлікту сталося значне за-
бруднення довкілля хімічними токсичними речовинами, уламками 
металів і тяжкими металами внаслідок артилерійських обстрілів та 
застосування вибухівки, утворилися численні воронки, що понівечили 
землю й знищили заповідні території, відбулося затоплення шахт та 
інші негативні наслідки. 

Відповідно до даних Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України повномасштабне вторгнення завдало екології України 
збитків у 36 млрд. євро. Міністр екології Руслан Стрілець розповів про 
це на слуханнях в Парламенті ЄС в Страсбурзі. П’ята частина заповідних 
територій в Україні знаходиться під загрозою знищення, і вже зафіксо-
вано близько 2000 випадків екологічної шкоди. За оцінками міністерства, 
збитки за забруднення повітря, спричиненого російською війною проти 
України, наразі становить близько 25 млрд євро, і ще 11,4 млрд євро 
необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам. Він зазначив, що лише 
за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тон вуглецю, що 
приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік [1].

Збройні конфлікти є однією з найбільш серйозних причин погіршен-
ня стану і деградації навколишнього природного середовища [2]. Нега-
тивний вплив на навколишнє природне середовище під час збройного 
конфлікту ускладнює, а іноді унеможливлює захист цивільного населен-
ня та порушує важливі права людини, поваги до яких вимагають зокре-
ма і звичаєві норми міжнародного права.

Як зазначено в Доповіді Комісії з міжнародного права Генеральної 
Асамблеї ООН, вплив на навколишнє середовище під час збройного 
конфлікту та після нього може бути довготривалим і таким, який немож-
ливо ліквідувати. Така ситуація може бути перешкодою для ефективного 
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відновлення життєдіяльності суспільства, призводити до знищення не-
доторканних природних куточків або призводити до порушення у функ-
ціонуванні важливих екосистем [3].

Аналіз міжнародно-правових норм стосовно охорони довкілля під 
час збройних конфліктів, на думку вчених, ілюструє, що загальновизна-
ні принципи ведення війни можуть слугувати лише фундаментом для 
такого захисту та не можуть бути застосовані до реальних воєнних си-
туацій, пов’язаних із завданням шкоди природним об’єктам, довкіллю 
в цілому. Спеціальні природоохоронні норми, будучи неконкретними, 
так само як і принципи, мають крім того обмежене визнання та сферу 
застосування, а тому не можуть успішно виконувати захисні функції. 
Викладене вище свідчить, що чинне право не здатне ефективно охоро-
няти навколишнє середовище від руйнування, викликаного збройними 
конфліктами. 

Події, які відбуваються зараз, свідчать, що неможливо під час зброй-
ного конфлікту говорити про правове забезпечення екологічної безпеки 
в діяльності Збройних Сил, орієнтуючись виключно на норми національ-
ного законодавства. В юридичній літературі уже висловлювалася думка, 
що злочинність у сфері екології можна вважати внутрішньодержавною 
справою лише умовно: будь-яке посягання на навколишнє середовище 
так чи інакше стосується всього світового співтовариства [2]. 

В умовах війни увага влади зосереджується на таких нагальних пи-
таннях як фінансування армії, влаштування біженців та надання допо-
моги пораненим. Але в той же час, потрібно приділяти увагу й нагальним 
наслідкам війни, та вивчати їх комплексно, оскільки проблеми стану 
оточуючого середовища можуть легко перетворитися на загрози соціаль-
ного характеру. Вирішення проблем вбачається в поступовому прийнят-
ті більш жорстких екологічних обмежень у регламентації військових дій. 
Серед важливих заходів слід зазначити сприяння широкому визнанню 
державами природоохоронних норм під час військових конфліктів. Також 
для вирішення екологічних проблем, які створив військовий конфлікт, 
необхідно долучити міжнародні інституції, зокрема ЮНЕП, напрацьо-
ваний ними досвід міжнародно-правового регулювання захисту навко-
лишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. Окремої 
уваги потребує питання проведення фахової постконфліктної оцінки 
екологічних наслідків війни на території всієї країни. Відповідно, постає 
нагальна потреба у відновленні та розвитку системи екологічного моні-
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торингу, потрібно продовжувати фіксувати всі злочини окупанта проти 
навколишнього середовища, щоб надалі змусити його заплатити за запо-
діяне.
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ЕКОЦИД В УКРАЇНІ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

Під екологічними катастрофами розуміють процеси та явища, що 
тягнуть за собою особливо тяжкі і небезпечні наслідки для довкілля та 
людини. 

До найтяжчих за своїми наслідками екологічних катастроф відно-
сяться ті, що викликані забрудненнями довкілля (хімічними, радіоактив-
ними, електромагнітними, біологічними тощо), ландшафтні катастрофи, 
біологічні катастрофи, виробничі катастрофи.
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Серед антропогенних екологічних катастроф особливе місце займає 
екоцид. Якщо інші антропогенні екологічні катастрофи є наслідком не-
продуманості чи недбалості, тобто, в кінцевому рахунку, є результатом 
ненавмисних дій людини, то екоцид, навпаки, відрізняється своєю за-
здалегідь заданою, навмисною спрямованістю на заподіяння найбільшої 
шкоди навколишньому природному середовищу.

Заборона екоциду закріплена на національному й міжнародному 
рівнях. Стаття 441 КК України передбачає масове знищення рослинного 
або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також 
вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. 
У міжнародному праві під екоцидом зазвичай розуміється використання 
геофізичних, метеорологічних та інших засобів з метою зміни динаміки, 
складу чи структури Землі, включаючи її біосферу, літосферу, гідросфе-
ру та атмосферу, а також космічного простору, що може потягнути або 
потягло масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння 
атмосфери, водних ресурсів або інші тяжкі наслідки [3].

Останніми роками у міжнародному праві намітилася тенденція до 
визнання екоциду міжнародним злочином. Приміром, Конвенція ООН 
про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання 
засобів впливу на природне середовище 10 грудня 1976 р. не використо-
вує термін «екоцид», але із аналізу деяких її норм випливає розуміння 
цього явища як: «вороже використання засобів впливу на природне се-
редовище, які мають широкі, довгострокові чи серйозні наслідки як 
способи руйнування, заподіяння шкоди або заподіяння шкоди будь-якій 
іншій державі-учасниці» (ст. 1), особливо обумовлюючи той факт, що 
«положення цієї Конвенції не перешкоджають використанню засобів 
впливу на природне середовище в мирних цілях і не стосуються загаль-
новизнаних принципів та застосовних правил міжнародного права, що 
стосуються такого використання» (ст. 3) [1].

Екоцид або вплив на навколишнє природне середовище для ворожих 
цілей є найвищою формою антропогенних екологічних катастроф та 
максимальною формою стратегії та тактики «випаленої землі». Від інших 
антропогенних екологічних катастроф він відрізняється характеризуєть-
ся такими ознаками:

– має заздалегідь визначену, навмисну орієнтацію на заподіяння 
найбільшої шкоди середовищу проживання людини;

– здатний покривати великі простори;
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– здатний тривати довгий час;
– призводить до важких, тривалих і, що найголовніше, непередба-

чуваних наслідків;
– це потужний інструмент для геноциду та ксеноциду [2, c. 199].
З початку повномасштабного вторгнення на тлі масових бомбарду-

вань здійснюється цілеспрямоване погіршення стану довкілля та зни-
щення українських природних ресурсів. Зазначається, що з початку 
широкомасштабного вторгнення зафіксовано вже понад 230 злочинів 
проти довкілля в Україні. Тобто, такі дії набувають транскордонного 
характеру та становлять загрозу не тільки для нашої країни, а й для 
всього світу.

Відповідно до постанови КМУ від 20.03.2022 р. № 326 «Про за-
твердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації», визначення шкоди 
та збитків здійснюється окремо за такими напрямами, зокрема, у сфе-
рі екології: 1) Шкода, завдана земельним ресурсам; 2) Втрати надр; 
3) Збитки, завдані водним ресурсам; 4) Шкода, завдана атмосферному 
повітрю; 5) Втрати лісового фонду; 6) Збитки, завдані природно-запо-
відному фонду. За оцінками Міністерства захисту довкілля та при-
родних ресурсів (Міндовкілля), сума збитків від забруднення екології, 
спричинених війною, оцінюється біля 25 мільярдів євро, ще близько 
11,5 мільярдів євро необхідно для усунення наслідків забруднення 
ґрунту. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Рус-
лан Стрілець на засіданні Комітету з довкілля, громадського здоров’я 
та харчової безпеки Європейського парламенту зазначив, що Україна 
ініціюватиме створення Глобальної Платформи для розробки міжна-
родних методик оцінки збитків довкіллю від військових дій. Перед-
бачається, що Глобальна платформа стане майданчиком для міжнарод-
ної експертної співпраці. У її рамках будуть напрацьовані єдині під-
ходи до визначення шкоди довкіллю та клімату внаслідок збройних 
конфліктів [4].

Із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, 
дії російської армії спричинили значне забруднення ґрунтів, повітря, 
водних ресурсів, а також призвели до загибелі великої кількості тварин. 
У виступі під час саміту G20 Президент України Володимир Зелен-
ський назвав екологічні злочини Росії в Україні екоцидом і закликав 
об’єднати зусилля світової спільноти порятунку довкілля.
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Таким чином, війна в Україні – це надзвичайна ситуація, яка спрово-
кувала порушення екологічної та техногенної безпеки національного 
рівня з транскордонними наслідками. Комплексні наслідки екоциду 
(деградація природного довкілля, руйнація господарських комплексів, 
систем життєзабезпечення, житла, міграція і загибель населення) свідчать 
про техногенну та гуманітарну катастрофу, що настала, і високу ймовір-
ність екологічної.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВІЙСЬКОВОЮ 

АГРЕСІЄЮ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ

Анотація: У тезах зосереджено увагу на основоположних аспектах ви-
значення екологічної шкоди, а саме на: її фіксації та методах розрахунку, які 
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створюють можливість формування необхідного та достатнього пакету до-
казів до міжнародних судових інстанцій проти країни-агресора задля мож-
ливості подальшої її компенсації.

Ключові слова: право на безпечне для життя та здоров’я довкілля; 
юридична відповідальність за екологічні правопорушення; екологічна без-
пека.

Abstract: The theses focus attention on some stages of determining 
environmental damage, such as fixation and calculation methods, which make the 
possibility of forming a necessary and sufficient package of evidence for 
international judicial authorities against the aggressor country for further 
compensation of environmental damage.

Keywords: the right to safe for life and health environment; legal responsibility 
for environmental offenses; ecological safety.

Військові дії, які мають місце на території України, завдають масш-
табної шкоди навколишньому природному середовищу нашої держави. 
Станом на 19 жовтня 2022 року, за даними Міністерства захисту довкіл-
ля та природних ресурсів (далі – Міндовкілля), сума збитків, спричине-
них війною, від забруднення екології оцінюється у понад 37 мільярдів 
євро [4]. Визначення точного розміру збитків навколишньому середови-
щу надає можливість для формування матеріалів справ, представництва 
інтересів держави і примусової компенсації шкоди. 

Для кращого розуміння окресленої проблематики, спочатку необхід-
но визначитися із поняттям «екологічна шкода». Так, Веклич О. О. роз-
глядає як екологічну шкоду будь-яке погіршення стану навколишнього 
середовища, що відбулося внаслідок порушення правових екологічних 
вимог та проявляється, зокрема, у формі забруднення навколишнього 
середовища, знищення, пошкодження та виснаження природних ресурсів 
[1]. Разом з тим, шкода є обов’язковим елементом для настання майнової 
відповідальності, а також пов’язана зі збитками майнового та немайно-
вого характеру.

Влучною, в аспекті окресленого питання, видається позиція Красно-
вої М. В., яка зауважує, що шкоду, яка наноситься навколишньому при-
родному середовищу як цілісному об’єкту, неможливо оцінити лише 
фінансовими та ринковими інструментами. Однак, це не знімає пробле-
ми її оцінки, необхідної при реалізації основних принципів цивільного 
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і екологічного права. Шкода оцінюється на основі фактично встановле-
ного та документально підтвердженого негативного впливу на навколиш-
нє природне середовище [3, с. 66]. Таким чином, першим важливим 
кроком на шляху до компенсації екологічної шкоди є саме її фіксація.

Тому, з метою ефективної фіксації воєнних екозлочинів та подаль-
шого розрахунку екологічної шкоди наразі створено Оперативний штаб 
при Міндовкіллі [6]. Так, кожний охочий може конфіденційно повідо-
мити, на онлайн-платформі, про відомі йому випадки спричинення 
екологічної шкоди, а експерти Оперативного штабу підготують, на осно-
ві отриманих даних, експертизи наслідків навколишньому середовищу 
та попередньо підрахують збитки. Вважаємо, що створення штабу є по-
зитивним кроком з боку держави для формування якісного пакету до-
казів до Міжнародного суду ООН проти країни-агресора. 

Наступним же кроком є розробка дієвого механізму розрахунку еко-
логічної шкоди. Загалом, в літературі зазначається, що визначення роз-
міру шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, здій-
снюється за спеціальними правилами: згідно з таксами, методиками 
обчислення розміру шкоди, або, за їх відсутності, за фактичними витра-
тами на відновлення порушеного стану [2, с. 310]. Однак, на нашу дум-
ку, ігнорування інших обставин, окрім фактичних витрат, може негатив-
но вплинути на величину фактично заподіяної шкоди. Так, мають бути 
враховані і нематеріальні чинники визначення розміру шкоди, як зокре-
ма: соціально-економічні втрати, неотримані доходи, побічні збитки та 
витрати десятиліть втраченого екологічного прогресу. А щодо затвер-
дження відповідних методик, то воно вимагає ретельності під час визна-
чення значень у методі параметрів, що використовуються, а також вра-
хування всього спектру витрат та збитків, які можуть бути спричинені 
внаслідок збройної агресії. 

У даному аспекті важливим, для реальної можливості компенсації 
екошкоди, видається прийняття Постанови Кабінету міністрів України 
від 20 березня 2022 р. № 326 «Про затвердження Порядку визначення 
шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації» (далі – Постанова), яка визначає процедуру визначення шко-
ди та збитків, які завдаються внаслідок війни. Серед основних напрямів, 
показники яких оцінюються, виокремлено шкоду завдану земельним 
ресурсам, надрам, водним ресурсам, атмосферному повітрю, лісовому 
фонду, природно-заповідному фонду. До того ж, визначаються окремі 
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суб’єкти владних повноважень, відповідальні за безпосереднє визна-
чення обсягів втрат за окремими напрямками, серед яких: військові ад-
міністрації, Держекоінспекція, Держгеонадра та Держлісагентсвто. Також 
зазначеним підзаконним актом на міністерства, інші центральні органи 
та місцеві органи виконавчої влади покладається обов’язок розробити 
і затвердити у шестимісячний строк методики, що передбачені Порядком, 
затвердженим цією постановою [5]. Таким чином, Порядок став важли-
вим кроком на шляху до подальшої компенсації екологічної шкоди, 
оскільки прийняття зазначеного нормативно-правового акту, ще раз під-
креслило значущість розробки необхідної методології розрахунку шкоди 
навколишньому природному середовищу, поклавши на суб’єктів владних 
повноважень відповідні позитивні зобов’язання. 

На відповідність до вимог Постанови, Міндовкілля затвердило ряд 
методик визначення шкоди, завданої внаслідок війни землям та ґрунтам, 
атмосферному повітрю та водам (окрім шкоди, заподіяної в межах тери-
торіального моря, виключної морської (економічної) зони та внутрішніх 
морських вод України в Азовському та Чорному морях). Зазначені акти 
створюють фундамент для раціонального обрахунку шкоди навколиш-
ньому природному середовищу, визначають ефективний порядок збері-
гання доказових матеріалів задля їх подальшого використання

Таким чином, можемо зазначити, що екологічну шкоду доволі важко 
оцінити у грошовому еквіваленті. Тому, кропіткого опрацювання потре-
бує питання розробки ефективних механізмів визначення екологічної 
шкоди задля можливості подальшого використання отриманих відомос-
тей до її компенсації. Першим важливим кроком, безперечно є фіксація 
воєнних екозлочинів, а вже потім розрахунок шкоди. Держава, зокрема 
шляхом затвердження Постанови та відповідних методик, закладає осно-
ву спеціального механізму компенсації екологічної шкоди, внаслідок 
воєнних дій, який, за своєю суттю, є першим у світі.
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ЗАСІБ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ

За сучасних реалій сьогодення проблема утилізації та переробки 
відходів є однією із ключових у сфері реалізації державної екологічної 
політики. На території нашої країни існують більше тисячі звалищ – про-
блема забруднення метаном є однією з найбільш критичних екологічних 
проблем. Окрім цього, актуалізується питання щодо усвідомлення сус-
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пільством значення біомас, різноманітних побутових та промислових 
відходів органічного походження не лише як відходів, а й як повноцін-
ного виду енергетичної сировини. Так, біогазові станції стали не лише 
реальним вирішенням такої гострої проблеми – утилізації органічних 
відходів, зокрема, підприємств, а й дали змогу отримати енергетичні 
джерела з них [1].

Дійсно, українці навчилися використовувати для власних потреб 
альтернативні джерела енергії (енергію сонця, вітру, надр тощо). До 
такого надзвичайного виду джерела енергії належить біогаз. Ключовий 
спосіб отримання біогазу – анаеробне зброджування біомаси. Під час 
такого зброджування сировина покривається кіркою, яку слід регулярно 
руйнувати шляхом ретельного перемішування за допомогою основного 
обладнання, який встановлюється на біогазових станціях.

Чому зростає увага до біогазових станцій? Який їх вплив на довкіл-
ля? Спорудження біогазових станцій можуть сприяти зменшенню ви-
кидів парникових газів (метан, вуглекислий газ, аміак, сірководень тощо) 
в атмосферу, тобто уникнути забруднення навколишнього середовища. 
Так, наявність метану є причиною частих спалахів на полігонах, які при-
зводять до викидів великої кількості токсичних речовин в атмосферне 
повітря. Попри це, такі станції зменшать обсяги сміттєзвалищ, що ви-
рішить питання утилізації відходів. Також слід зазначити, що біогазові 
установки відіграють вагому роль у зниженню витрат на енергоспожи-
вання з електричної, теплової мереж шляхом використання виробництва 
власних відходів (виробляють додаткові джерела енергії). 

Екологічний ефект біогазового виробництва полягає в екологічно 
безпечній переробці органічних відходів та побічних продуктів тварин-
ного походження шляхом метанового зброджування.

Правове регулювання біогазової галузі здійснюється відповідно до 
Законів України про: «Про охорону навколишнього природного серед-
овища», який визначає правові, економічні та соціальні основи органі-
зації охорони навколишнього природного середовища, а також раціо-
нальне використання і відтворення природних ресурсів [2]; «Про від-
ходи», який визначає засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або 
зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, 
зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, 
знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного 
впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я люди-
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ни на території України [3]; «Про альтернативні джерела енергії» [4]; 
«Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для спо-
живання людиною», яким визначено, що анаеробну переробку відходів 
з виробництвом біогазу традиційно здійснюють при ферментації відходів 
тварин, таких як гноївка чи гній разом із перемішування з іншими гос-
подарськими рештками або відходами переробки сировини харчової 
промисловості [5], а також підзаконні нормативно-правові акти: Поста-
нова КМУ від 13.09.2022 р. «Деякі питання ідентифікації об’єктів під-
вищеної небезпеки» Наказ Міністерства енергетики України від 
15.06.2022 р. «Про розрахунки з виробниками за «зеленим» тарифом», 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства України від 09.06.2020 р. № 1073 «Про затвердження Переліку ре-
човин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати 
у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання 
у гранично допустимих кількостях» тощо.

Не можна не сказати про те, що вироблений біогаз на біогазових 
станціях зменшує обсяги викопних палив. Безумовно, для українців 
пріоритетна задача – раціональне використання і відтворення природних 
ресурси, їх збереження. Тому, органічні відходи тваринництва та рос-
линництва є не лише відходами; це, передусім, ресурси для продукуван-
ня енергетичного врожаю і, як було зазначено, замінники великих об-
сягів викопних палив. 

Якщо казати про вплив біогазових станцій на родючість ґрунтів, 
варто зазначити, що продукти таких станцій мають агротехнічний ефект. 
Безумовно, щоб отримати високі показники врожайності, потрібно вно-
сити у ґрунт поживні речовини (мінеральні та органічні добрива). Однак, 
як показує статистика, органічні добрива щонайчастіше накопичуються 
та зберігаються на непідготовлених місцях, що спричиняє як шкідливі 
викиди у атмосферу, так і просочування продуктів розщеплення у ґрунт 
та підземні води, забруднення питної води і, власне, погіршення стану 
здоров’я населення в Україні. 

Функціонування біогазових станцій є найоптимальнішим варіантом 
ведення органічного виробництва шляхом переробки відходів в контек-
сті забезпечення екологічної безпеки. Як результат, біодобрива після 
виробництва на біогазових станціях сприятимуть поступовому віднов-
ленню родючого шару ґрунтів, а біомаса, що залишилась після перероб-
ки відходів, може значно краще і ефективніше впливати на розвиток 
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рослин та на ґрунтові води порівняно з штучними добривами. На сьо-
годні виробництво біогазу із біомас дозволило використовувати так 
звані «Ко-продукти» (наприклад, Дігестат, Кек гранульований СР 85 %, 
Активний мул, Зріджений СО2), які використовують в якості альтерна-
тивних органічних добрив та покращувачів ґрунту.

За статистичними даними Біоенергетичної асоціації України станом 
на початок 2022 року в Україні було введено в експлуатацію більш ніж 
68 біогазових станцій [6].

Отже, наявність біогазових станцій в Україні має багато переваг, 
передусім, соціально-екологічний ефект: безпечна експлуатація відходів, 
зменшення негативного впливу на довкілля, поліпшення якості повітря, 
а отже – здоров’я населення. За рахунок екологічно безпечного засобу 
переробки відходів і вироблення біогазовими станціями додаткових 
джерел енергії суспільство певною мірою зможе повністю замістити свої 
потреби у тепловій чи електричній енергії, тим самим відмовитися від 
закупівлі природного газу для виробничих процесів задля того, щоб 
зберегти природні ресурси.
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legislation to the legislation of the European Union, taking into account the 
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Сьогодні в умовах військової агресії російської федерації проти 
України, як ніколи, захист навколишнього природного середовища є не-
обхідною частиною державної стратегії сталого розвитку. У цьому кон-
тексті вважаємо за доречне зазначити про те, що податки є саме тим ді-
євим інструментом екологічної політики у багатьох країнах світу, які 
здатні знизити рівень негативного впливу суб’єктів господарювання на 
стан довкілля. Проте, на жаль, варто констатувати, що оподаткування не 
є достатньо ефективним інструментом екологічної політики в Україні. 
Міжнародні зобов’язання, котрі взяла на себе наша держава щодо охо-
рони навколишнього природного середовища та сприяння реалізації 
довгострокових цілей сталого розвитку, визначають необхідність удо-



373

сконалення системи екологічного оподаткування в Україні, що і обумов-
лює актуальність обраної для дослідження тематики. Повномасштабна 
російська агресія проти України загострила існуючі проблеми та, як 
наслідок, породила нові. Одна із них – здійснення оцінки шкоди, завданої 
українському довкіллю внаслідок війни. Екологічна політика держави 
при введенні воєнного стану внесла свої корективи і в екологічне опо-
даткування.

Відповідно до положень Податкового кодексу України екологічний 
податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється 
з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти 
забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіо-
активних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактич-
ного обсягу утворення радіоактивних відходів та з фактичного обсягу 
радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року [1]. Так, 
вважаємо за доцільне зазначити, що Законом України № 2142-ІХ «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного 
стану» [2] від 24 березня 2022 року до підпункту 69.16 пункту 69 підроз-
ділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 
внесені зміни, а саме: тимчасово, з 1 січня 2022 року по 31 грудня 
того року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений Ука-
зом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 
24 лютого 2022 року № 64/2022 [3], затвердженим Законом України «Про 
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану 
в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ [4], не нараховується та 
не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареє-
строваними (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних 
джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове 
зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (ве-
лися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними 
формуваннями російської федерації. При цьому, перелік територій, на 
яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих 
збройними формуваннями російської федерації, визначається Кабінетом 
Міністрів України.

Окрім того, відповідно до Закону України від 30 листопада 2021 року 
№ 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджет-
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них надходжень», який набрав чинності з 1 січня 2022 року, внесено 
зміни, зокрема, до ст. ст. 243, 245–248 ПКУ. Так, збільшено ставки еко-
логічного податку, які застосовуються при обчисленні податкових 
зобов’язань з екологічного податку за результатами господарської ді-
яльності у 2022 році, а саме: ставка податку за викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 
збільшилися на 5 відсотків (п. 243.1–243.3 ст. 243 ПКУ); ставка податку 
за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю становить 30 гривень 
за 1 тонну (п. 243.4 ст. 243 ПКУ); ставка податку за скиди забруднюючих 
речовин у водні об’єкти збільшилася на 30 відсотків та поступово під-
вищуватиметься до 800 відсотків до 2025 року ( п. 245.1–245.2, ст. 245 
ПКУ); ставка податку за розміщення відходів у спеціально відведених 
для цього місцях чи на об’єктах збільшилася на 10 відсотків, у т. ч. ртуть-
містких приладів і люмінесцентних ламп (п. 246.1–246.2 ст. 246 ПКУ); 
ставка податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 
накопичені) становить 0,0133 гривні у розрахунку на 1 кВт-год виробле-
ної електричної енергії (п. 247.1 ст. 247 ПКУ); ставка податку за тим-
часове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад уста-
новлений особливими умовами ліцензії строк збільшилися на 5 відсотків 
(п. 248.1 ст. 248 ПКУ) [5].

У контексті зазначеного вище доцільно акцентувати увагу на тому, 
що за умови дії стимулюючої функції екологічного податку, зростання 
ставок податку повинно мотивувати суб’єктів господарювання до модер-
нізації виробництва, а отже, і до збільшення капітальних інвестицій, що 
зменшить забруднення навколишнього природного середовища, а відтак, 
і суми екологічного податку до сплати. В Україні спостерігається по-
стійне зростання як капітальних, так і поточних витрат підприємств на 
охорону навколишнього природного середовища та постійне зростання 
ставок екологічного податку, проте, між динаміками їх росту не спосте-
рігається прямого зв’язку [6]. Екологічні виклики сьогодення потребують 
великої уваги і відповідних дій від держави, спрямованих на зниження 
шкоди, що завдається навколишньому природному середовищу з одно-
часною підтримкою сталого економічного зростання. Держава має 
у своєму розпорядженні значну кількість інструментів, важливим з яких 
є екологічний податок.

Таким чином, проаналізувавши усе вищевикладене, можемо зробити 
висновок про те, що збільшення ставок екологічного податку мало стати 
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інструментом впливу на діяльність суб’єктів господарювання з метою 
збереження навколишнього природного середовища, мінімізації шкідли-
вого впливу та стимулювання суб’єктів господарювання до зменшення 
забруднення навколишнього середовища. Проте сьогодні екологічний 
податок не виконує своїх компенсаційних та стимулюючих функцій, 
а представники бізнесу розцінюють підвищення ставок екологічного 
податку як додаткове фіскальне навантаження.
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Ведення агресивної війни росією проти України відбувається вже 
протягом 9-ти місяців. За цей період було завдано багато непоправної 
шкоди навколишньому природному середовищу, що у свою чергу по-
рушує не лише екологічний порядок в Україні, а й конституційне право 
людини, що закріплене у ч. 1 ст. 50 Основного Закону, на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 
цього права шкоди [1].

Сотні тисяч життів було втрачено або зламано через постійні ворожі 
обстріли. Разом з тим війна в Україні також привносить особливо ката-
строфічні наслідки і для довкілля. Зокрема, це обумовлено тим, що схід 
країни є сильно індустріалізованим. Також проблемним моментом є те, 
що у воєнний час достатньо складно оцінити реальну шкоду та безпо-
середньо фіксувати факти вчинення екологічних злочинів.
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У зоні активних бойових дій сьогодні перебувають атомні електростан-
ції, морські порти, склади небезпечних відходів (мінеральні добрива, піно-
поліуретан, паливно-мастильні матеріали тощо), промислові виробництва, 
включно з хімічними та металообробними заводами. Пожежі на нафтобазах, 
автозаправних станціях, звалищах, завдають непоправної шкоди обладнан-
ню, що забезпечує опалення, водопостачання та електроенергію.

Також слід відзначити, що крім ядерного ризику, пов’язаного з оку-
пацією Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій, що зму-
сила добряче понервувати весь світ, постійні обстріли й інші активні 
бойові дії підвищують ризик викидів токсичних відходів із промислових 
об’єктів в Україні. Нині Державний реєстр потенційно небезпечних 
об’єктів містить інформацію про понад 23 000 об’єктів, включно з 2987 
складами, де зберігаються високотоксичні пестициди [2].

Не менш небезпечні й безпосередньо військові дії, адже має вони 
мають наступні наслідки, такі як: розлите паливо, зруйноване обладнан-
ня та відпрацьована зброя, снаряди, що розірвалися і не розірвалися – все 
це забруднює ґрунт і ґрунтові води хімікатами та важкими металами. 
Навіть після закінчення війни деякі екологічні наслідки триватимуть ще 
довгі роки.

Дії російських військ створюють техногенні та екологічні катастро-
фи. Вони знищують природні території, які є середовищем існування 
рідкісних видів та регіонів. Зокрема, багато заповідників та екосистем, 
що охороняються, перебувають у зоні бойових дій, під тимчасовим контр-
олем російських окупантів. 

Окрім того, слід відзначити, що останнім часом окупанти дедалі 
частіше завдають масштабні атаки по критичній інфраструктурні та про-
мислових об’єктах у багатьох регіонах України. Зокрема, приголомшли-
вими залишаються події 10 жовтня 2022 року, коли під ударами росіян 
були обʼєкти енергетики у Києві та Київській області, Львові, Запоріжжі, 
Дніпрі, Вінниці, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Харків-
ській, Житомирській, Кіровоградській областях. Так, близько 30 % енер-
гетичної інфраструктури України з того моменту було уражено росій-
ськими ракетами [3]. Такі дії призвели до знеструмлення та відсутності 
водопостачання у багатьох українських регіонах. Зокрема, й досі трива-
ють стабілізаційні відключення електроенергії по всій Україні, проте 
й цього, на жаль, часто недостатньо, зважаючи на нові ракетні удари та 
перенапруження електромережі.
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Фахівці Держекоінспекції підсумовували збитки, завдані довкіллю 
України з початку повномасштабного вторгнення військ російської феде-
рації. У результаті отримано загальну цифру шкоди, яка станом на 30 ве-
ресня 2022 року становить понад 1,3 трильйона гривень, з яких майже 
третину, а саме понад 407,3 млрд гривень, становлять збитки, завдані зе-
мельним ресурсам України. Так, під час обстежень місць надзвичайних 
подій державні інспектори фіксують засмічення земельних ділянок улам-
ками боєприпасів, знищених будівель, інфраструктурних об’єктів, а також 
забруднення ґрунтів небезпечними речовинами, що отруюють і землі, 
і підземні води, завдаючи непоправної шкоди довкіллю [4].

Що стосується фіксування екологічних злочинів, то тут потрібно 
виокремити декілька моментів. Так, як відзначає Сурілова О. О., злочин 
екоциду не входить до системи міжнародних злочинів відповідно Стату-
ту МКС, але провідні фахівці в сфері міжнародного права наголошують 
на необхідності розширення юрисдикції Міжнародного кримінального 
суду за рахунок включення до переліку міжнародних злочинів злочину 
екоциду. Також, пропонується прийняти Міжнародну конвенцію про 
злочин екоциду [5, с. 388].

Про шляхи збору інформації детально розповів міністр захисту до-
вкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Так, за словами міністра, 
для фіксації воєнних злочинів Росії проти довкілля Держекоінспекція 
виїжджає туди, де це можливо. Якщо не вдається потрапити на місце 
у зв’язку із військовими діями або окупацією території, тоді збирають 
фото- і відеоматеріали через застосунок «ЕкоЗагроза». Їх надсилають 
небайдужі громадяни. 

Зокрема, «ЕкоЗагроза» – це офіційний ресурс Міндовкілля, розро-
блений за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, 
стандартизована форма для автоматичного збору та фіксації інформації 
про екологічні загрози в режимі реального часу, з географічною 
прив’язкою до місцевості.

Також, Міндовкілля фіксує збитки за допомогою супутників NASA [6]. 
Отже, російська федерація як держава-агресор має понести повну 

відповідальність за всі вчинені нею злочини, в тому числі й за екологіч-
ні. Хоча МКС не визнає такого типу злочинів, проте наразі спостеріга-
ється тенденція до вирішення даного питання шляхом розширення по-
вноважень Міжнародного кримінального суду та прийняття Міжнародної 
конвенції про злочин екоциду. 
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На мою думку, громадянам України треба більш серйозніше стави-
тися до фіксування екологічних злочинів, адже від стану навколишнього 
природного середовища головним чином залежить і їх майбутнє. Зрозу-
міло, що наслідки від такого роду шкоди українці долатимуть роками, 
проте для того, щоб пришвидшити цей процес, якраз таки потрібно до-
помагати державі у фіксуванні злочинів в екологічній сфері.
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