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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Однією з найважливіших проблем людства є проблема екологічної безпеки. 

Проблеми екології вже давно вийшли за національні межі і стали об’єктом не тільки 

внутрішньої, але й світової політики. Глобальна екологічна криза, яка стрімко 

розвивається, зачіпляє все людство, усі сторони життя людей, але по-різному 

проявляється в кожній країні в залежності від її природних умов, економічної та 

соціальної ситуації. В Україні екологічна безпека в умовах воєнного стану носить 

глобальну проблему цивілізації, загалом, через можливість гуманітарної 

катастрофи внаслідок бойових дій і незабраних тіл окупантів із нашої території. 

Окрім цього існує загроза хімічної, біологічної, ядерної катастроф, унаслідок 

використання зброї масового знищення для мирного населення України. Це 

принесе загрозу всьому людству, а не тільки нашій державі.  

Щодня експерти Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції 

України до єдиного реєстру вносять події, що виникли у результаті воєнних дій та 

спричинили або можуть спричинити забруднення атмосферного повітря, водних 

та земельних ресурсів небезпечними речовинами. Наразі кількість екозлочинів 

сягає 260 випадків. Серед найнебезпечніших фактів зафіксовано пожежі на 

нафтосховищах, підірвані резервуари з хімічними речовинами, такими як аміак 

та селітра, пошкоджені газопроводи та знищені водні судна в акваторії Чорного 

моря. По кожному з випадків збираються всі необхідні вихідні дані та будуть 

розраховані остаточні суми збитків. Зокрема, вже відібрано понад 50 проб ґрунтів 

та проводяться інструментально-лабораторні дослідження. 

У результаті бойових дій пошкоджено водовід, яким здійснюється постачання 

води з р. Дніпро до м. Миколаєва. Понад три тижні жителі Миколаєва не мають 

водопостачання, через це в місто завозять воду з інших районів та областей. 

28 квітня голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай 

повідомив, що комунікації в Луганській області майже повністю знищені внаслідок 

бойових дій, через це водопостачання в місті Лисичанську не вдасться відновити 

до завершення воєнних дій. Без води також Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк – 

тобто майже всі міста області на підконтрольній Україні території. Загалом через 

війну понад 4,6 мільйона людей в Україні мають проблеми з доступом до питної 

води, а 1,4 мільйона українців взагалі не мають доступу до безпечної для вживання 

питної води. 

На законодавчому рівні поняття «екологічна безпека» закріплено в ст. 50 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 року. Згідно Закону, екологічною безпекою є такий стан 

навколишнього природного середовища, за якого забезпечується попередження 

погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей. 



Розділ ХІ Закону присвячено заходам щодо забезпечення екологічної безпеки. 

Зокрема, там зафіксовано: екологічні вимоги щодо окремих видів діяльності – 

інвестиційної, господарської і містобудівної (статті 51, 59); вимоги екологічної 

безпеки транспортних засобів (ст. 56); вимоги щодо проведення наукових 

досліджень, впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, 

імпортного устаткування, технологій і систем (ст. 57); вимоги щодо військових 

оборонних об’єктів і військової діяльності (ст. 58); вимоги щодо охорони довкілля 

від неконтрольованого і шкідливого біологічного впливу (ст. 53), від акустичного, 

електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів і 

радіоактивного забруднення (ст. 54), від забруднення виробничими, побутовими, 

іншими відходами (ст. 55); у процесі застосування засобів захисту рослин, 

мінеральних добрив, токсичних, хімічних речовин та інших препаратів (ст. 52) [2]. 

Також одним з основних законодавчих актів у сфері екологічної безпеки є 

Закон України «Про національну безпеку України», який визначає основи та 

принципи національної безпеки і оборони, завдання та головні засади державної 

політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від 

загроз. Серед іншого цим Законом визначаються та розмежовуються 

повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, 

створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, 

інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і 

оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається система командування, 

контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується 

всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, 

забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та 

формуваннями сектору безпеки і оборони [1].  

Згідно Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки 

України» національна безпека України забезпечується шляхом проведення 

виваженої державної політики відповідно до прийнятих доктрин, стратегій, 

концепцій і програм у таких сферах, як політична, економічна, соціальна, воєнна, 

екологічна, науково-технологічна, інформаційна тощо. Юридичне закріплення 

провідних норм взаємодії людини і природи в системі екологічного права є 

основою їх легітимації та утворює правовий механізм екологічної безпеки. 

Основний закон України передбачає право кожного громадянина на безпечне для 

життя і здоров'я довкілля, закріплює за державою обов’язок у забезпеченні 

екологічної безпеки і підтриманні екологічної рівноваги на території України, 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду 

Українського народу, турбуватися про санітарно-епідемічне благополуччя 

громадян [5]. 

Військові конфлікти є однією з найбільш серйозних причин погіршення стану 

і деградації навколишнього природного середовища. У зв’язку з ситуацією, яка 

склалась в нашій державі, вдосконалення системи забезпечення екологічної 

безпеки повинно стати одним із пріоритетних напрямів державної політики в 

умовах трансформаційних процесів в економіці та державному управлінні [3, с. 

137]. Одними з головних завдань є мінімізація рівня антропогенного впливу на 

довкілля, технічне переоснащення підприємств, упровадження нових технологій, 



зміна екологічної свідомості суспільства, формування нового екологічного 

мислення [4]. Удосконалення забезпечення екологічної безпеки в умовах 

військового конфлікту повинно охоплювати чотири напрями: правове 

регулювання, економічне регулювання, інформаційно-технологічний та 

світоглядний напрям. Зокрема, виділимо сучасні пріоритети формування 

механізмів екологічної безпеки: комплексна екологічна оцінка території, 

екологічний моніторинг, управлінські рішення. 
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