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ЕКОЗЛОЧИНИ ТА ПРОБЛЕМИ З ВІДХОДАМИ  
ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ 

ECO CRIMES AND WASTE PROBLEMS  
DURING THE HOSTILITIES IN UKRAINE

Серед наслідків бойових дій, що мають місце на території України з 24 лютого 2022 року, маємо втрати 
серед населення та масштабні руйнування, а також негативний влив на довкілля, який може нести загрозу 
здоров’я та життю людей. У статті означені прямі і непрямі екологічні наслідки бойових дій. Обґрунто-
вано, що дій російських окупантів можна класифікувати як екозлочини. Представлено класифікацію екозло-
чинів, що включають такі типи: пошкодження промислових об’єктів; злочини проти енергетичної безпеки, 
що несуть загрозу довкіллю; вплив на екосистеми; сприяння утворенню відходів. Проаналізовано екозлочини 
в розрізі запропонованих типів. Обґрунтовано, що злочини проти енергетичної безпеки, а особливо – проти 
ядерної – несуть чи не найбільшу загрозу не тільки довкіллю, а й життю і здоров’ю населення. Проаналізо-
вано негативний влив військових дій на екосистеми суші (внаслідок пожеж, проходження важкої військової 
техніки, будівництва окопів тощо), морські екосистеми (забруднення акваторій Чорного та Азовського мо-
рів) та знищення генетичного банку рослин. Досліджено проблемо утворення відходів як складової екозлочи-
нів під час війни.

Ключові слова: відходи, екологія, екозлочин, екосистема, військові дії, військові відходи.

The active hostilities that have been taking place on the territory of Ukraine since February 24, 2022 
are the continuation of the war that the Russian Federation started back in 2014 with the occupation of 
the territories of Luhansk and Donetsk regions and Crimea. Among the consequences of hostilities, in 
addition to civilian casualties and large-scale destruction, there is also a negative impact on the envi-
ronment, which can pose a threat to people’s health and life. The article describes the direct and indirect 
environmental consequences of hostilities. It is substantiated that the actions of the Russian occupiers 
can be classified as ecocrimes. The classification of ecocrimes is presented, including the following types: 
damage to industrial facilities; crimes against energy security that pose a threat to the environment; im-
pact on ecosystems; destruction of the genetic bank of plants; promoting waste generation. Ecocrimes are 
analyzed according to the proposed types. It was determined that there is significant damage to industrial 
facilities in Ukraine, which has caused emissions of harmful substances into the atmosphere, pollution of 
land and groundwater, damage to infrastructure facilities. It is substantiated that crimes against energy 
security, and especially against nuclear security, pose perhaps the greatest threat not only to the environ-
ment, but also to the life and health of the population. The negative influence of military operations on 
land ecosystems (destruction due to fires, passage of heavy military equipment, construction of trenches, 
etc.), marine ecosystems (pollution of the waters of the Black Sea, and especially the Sea of Azov) and 
the destruction of the unique genetic bank of plants in the city of Kharkiv were analyzed. The problem of 
waste generation as a component of ecocrimes during the war is studied. It was determined that the spe-
cific waste of hostilities is military waste (broken equipment, mines, unexploded shells, etc.), construction 
waste (from the destruction of buildings), hazardous waste generated during the destruction or damage 
of industrial enterprises (which produce harmful substances), waste of agricultural enterprises (animal 
corpses during the destruction of farms, animal manure when it is impossible to dispose them due to hos-
tilities).

Key words: waste, ecology, ecocrime, ecosystem, hostilities, military waste.
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Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Постановка проблеми. В умовах війни увага 
всіх зосереджується на головних для виживан-
ня питаннях: фінансування армії, влаштування 
біженців та надання допомоги пораненим. Але 
в той же час, потрібно приділяти увагу й ін-
шим можливим наслідкам війни та вивчати їх 
комплексно, оскільки проблеми стану довкілля 
можуть легко перетворитися на загрози соці-
ального характеру. Наприклад, сильне забруд-
нення питної води чи пошкодження потужного 
промислового об’єкту неминуче призведуть до 
хвороб і загибелі людей, що в свою чергу ви-
кличе проблеми економічного характеру. З точ-
ки зору довкілля не буває локальної війни, адже 
наслідки навіть найменших військових дій по-
ширюються на цілий світ і мають виключно 
шкідливі результати на здоров’я та життя цілого  
людства [1].

Екологічні наслідки бойових дій на тери-
торії України досить важко повністю оцінити, 
оскільки частина території залишається тимча-
сово окупованою, інформація про стан довкіл-
ля – відсутня.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перші наукові дослідження щодо нищівного 
впливу військових дій на навколишнє середови-
ще були представленні в кінці 60-х на початку 
70-х років минулого століття. Факти хижацько-
го знищення природи у В’єтнамі, Лаосі, Камбо-
джі військами США започаткували новий тер-
мін «екоцид», який змістовно наближений до 
поняття «геноцид». Наукове пояснення терміну 
полягає в тому, що військові дії з використан-
ням засобів масового ураження, здійснювані 
США в Індокитаї, призвели до не зворотних не-
гативних наслідків для всіх форм життя на цій 
території [2].

Війна в Україні триває вже вісім років, почи-
наючи з 2014 року українські дослідники мають 
досвід вивчення наслідків бойових дій, в тому 
числі і для довкілля. Ускладнює ситуацію те, що 
українська сторона не має офіційних даних про 
ситуацію на тимчасово окупованих територіях, 
є тільки неофіційна інформація. Як зазначала 
ще у 2020 році Анастасія Бондаренко – право-
вий аналітик благодійного фонду «Право на за-
хист», яка разом із колегами працює в проєкті 
«Зменшення ризику катастроф та вразливості 
населення в Східній Україні»: «На непідконтр-
ольній території лишилися спеціалісти, у яких 
у телефонному режимі можна отримати дані. 

Але ця інформація несистемна, і ми не можемо 
її перевірити. Не можна впевнено сказати, що 
самопроголошена влада нічого не робить у пла-
ні екологічної політики, але її джерела про це не 
повідомляють» [3]. 

Цікавими і змістовними є результати до-
сліджень Є. Засядько, керівниці кліматичного 
відділу громадської організації «Екодія», яка 
провела дослідження злочинів РФ проти до-
вкілля за перший місяць активної фази війни 
у 2022 році [4].

Проблема надмірного утворення відходів 
є складним наслідком війни, що потребує сис-
темного підходу до вирішення задля мінімізації 
шкоди довкіллю. Питання поводження з відхо-
дами в мирний час досліджували І.В. Гончарук 
[5; 6], Г.М. Калетнік [6], Н.В. Пришляк [7; 8], 
Я.В. Паламаренко [8], О.А. Токарчук [7] та ін. 

Дослідження характеру екологічних проблем 
під час воєнних діє є надзвичайно важливим за-
вданням сьогодні. 

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в систематизації інформації щодо екологічних 
наслідків війни в Україні, поглибленому ви-
вченні проблем утворення і поводження з від-
ходами як складової екологічних проблем та по-
шуку шляхів покращення стану довкілля.

Виклад основного матеріалу. У лютому 
2022 року військові дії в Україні вийшла за межі 
Донецької та Луганської областей, що призвело 
до масштабних втрат серед мирного населення, 
значних руйнувань та поглиблення негативних 
наслідків на довкілля.

Загалом розрізнять прямі і непрямі екологіч-
ні наслідки бойових дій. 

До прямих впливів належать вибухи (бомб, 
снарядів, мін), які руйнують екосистеми. Пряме 
потрапляння снарядів та забруднення обгорілою 
військовою технікою, набої, які розриваються, 
горіння неметалевих деталей військової техніки 
забруднюють ґрунти та воду важкими металами 
і токсичними елементами. При горінні техніки, 
мастила, дизелю і бензину також забруднюєть-
ся повітря. Крім того, ворог спеціально бомбить 
нафтобази і газопроводи, промислові підприєм-
ства. В Україні більше 1000 складів небезпеч-
них речовин і якщо випадково чи навмисно туди 
потраплять бомби, може відбутися забруднення 
повітря, водойм, ґрунтів, тощо [9].

Перекопана вибухами снарядів і бомб земля 
підлягає значному меліоративному втручанню. 
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Уламки розлітаються від снарядів і бомб, ударна 
хвиля знищує всіх тварин і птахів на відстані 
до 100 метрів, та пошкоджує дерева, які з часом 
стають об’єктом заселення різних шкідників 
і грибкових хвороб, та гинуть протягом декіль-
кох років. В результаті порушується тонкий шар 
гумусу, що призводить до безплідних підґрун-
тових горизонтів на поверхні ґрунту [10, с. 80].

Непрямі наслідки бойових дій на довкілля 
виникають не від безпосередніх руйнувань, а, 
наприклад, через неконтрольовані викиди нео-
чищених відходів підприємств, постраждалих 
від обстрілів, у воду чи атмосферу. 

На початку березня 2022 року Міністерство 
захисту довкілля та природних ресурсів Укра-
їни ініціювало збір інформації про злочини 
проти довкілля, до ініціативи долучились різні 
громадські організації. Реальні збитки та вплив 
буде підраховано після перемоги, але від Держе-
коінспекції вже були озвучені перші 77 млн дол, 
лише за забруднення земельних ресурсів ста-
ном на 9 березня 2022 року [11]. 

Озвучені Міністерством захисту довкілля та 
природних ресурсів збитки довкіллю станом на 
24 серпня 2022 року становили 962 млрд грн [12]. 

Відсутність у російської сторони дотриман-
ня міжнародного гуманітарного права під час 
бойових дій, дає підстави стверджувати про 

здійснення екозлочинів. Екозлочини РФ на те-
риторії України можна розділити на наступні 
категорії: пошкодження промислових об’єктів, 
злочини проти енергетичної безпеки, вплив на 
екосистеми, знищення генетичного банку рос-
лин, сприяння утворенню відходів (рис. 1).

1. Пошкодження промислових об’єктів. 
З перших днів активної фази війни у лютому 
2022 року війни стало зрозуміло, що обстрілам 
будуть піддаватися не лише військові об’єкти, 
як це було проголошено з російської сторони, 
але й цивільні промислові об’єкти, а також 
об’єкти критичної інфраструктури. 

Серед найбільшої кількості екозлочинів 
РФ – пошкодження промислових об’єктів. Де-
які виробництва знищені вщент, інші – зазна-
ли суттєвих пошкоджень, частина простоює. 
Перелік найбільших підприємства країни, які 
зазнали атак та руйнувань: Маріупольський ме-
талургійний комбінат, «Азовсталь», «Антонов», 
Кременчуцький НПЗ, Авдіївський коксохіміч-
ний завод, Одеський нафтопереробний завод, 
«Зоря-машпроєкт» та ін. [13]. Загальний список 
втрачених активів значно більший і сягає со-
тень об’єктів.

Однак, окрім вагомих економічних наслідків 
бомбардування цих та ряду інших підприємств 
мали місце і негативні екологічні наслідки, 

Рис. 1. Типи екологічних злочинів РФ в Україні під час війни
Джерело: сформовано автором
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пов’язані з викидами шкідливих речовин в ат-
мосферу під час пожеж, спричинених ракетами. 
Так, на хімічному підприємстві «Сумихімп-
ром», що розташований на околицях м. Суми, 
21 березня 2022 р., внаслідок обстрілу росій-
ських військ відбувся витік аміаку, с. Новосели-
ця потрапило у радіус ураження.

Подальші обстріли та окупація підвищують 
ризик викидів токсичних відходів з промисло-
вих підприємств України. Сьогодні Державний 
реєстр потенційно небезпечних об’єктів містить 
докладні відомості про понад 24 тис. об’єктів, із 
них 2987 складів, що зберігають високотоксичні 
пестициди. Найбільша їх кількість розташована 
на території Донецької, Запорізької, Дніпропе-
тровської, Львівської та Харківської областей. 
Частина із цих підприємств опинилася у зоні 
бойових дій, що підвищує ризики викидів шкід-
ливих речовин в атмосферу [4].

Загальна кількість екозлочинів РФ по облас-
тях України станом на 24 серпня 2022 р. склала 
більше 2000 одиниць [14]. Злочини, пов’язані 
з пошкодженням промислових об’єктів, на цю 
дату займали перше місце.

2. Злочини проти енергетичної безпеки, що 
несуть загрози довкіллю. Одна з цілей росій-
ських військ – знищення енергетичного потен-
ціалу нашої держави. Окрім сприяння зростан-
ню енергетичної залежності, це призводить і до 
важких екологічних наслідків.

2.1. Знищення нафтобаз, газосховищ, ТЕЦ. 
Починаючи з лютого, в Україні систематично 
відбувається враження балістичними ракетами 
нафтових баз, що призводить до масштабних 
пожеж. Станом на 20 травня 2022 року їх було 
знищено 28 одиниць. З останніх випадків – 6 ве-

ресня 2022 року російська армія завдала ракет-
ного удару по нафтобазі в Кривому Розі. Ток-
сичні продукти відкритого горіння спричинили 
забруднення повітря над житловими районами.

27 лютого 2022 року, за інформацією ДСНС 
України, російські війська підірвали газопровід 
у Харкові, що призвело до потужного вибуху та 
ударної хвилі, яка пошкодила будівлі в житло-
вих районах міста. Згідно з нормами цивільної 
безпеки, аварія такого масштабу є техноген-
ною катастрофою, а значить, населенню бажа-
но негайно покинути місця, близькі до аварії. 
Проте, населення Харкова на кілька днів було 
повністю позбавлене можливості покинути 
місто через високу щільність обстрілів міста  
окупантами [15].

При пошкодженні і руйнування ТЕЦ та ТЕС 
внаслідок обстрілів російських військ відбува-
ється неконтрольоване горіння вугільного пали-
ва, конструкцій та обладнання станцій. 

При цьому в атмосферу викидається вели-
ка кількість токсичних речовин: важкі мета-
ли, сполуки сірки та органічні речовини, які 
не розкладаються в природі й накопичуються 
в ґрунтах. Викиди пожеж у вигляді зольного 
пилу можуть бути рознесені на значні відстані, 
що призведе до забруднення грунтів і поверх-
невих вод на великих територіях. Це, в свою 
чергу, може призвести до підвищення концен-
трації токсичних речовин в продуктах харчу-
вання, вироблених на постраждалих територі-
ях, і погіршення загальної екологічної ситуації 
в регіонах [16].

В табл. 1 представлено інформацію щодо по-
шкодження об’єктів енергетики України станом 
на 20 вересня 2022 року.

Таблиця 1
Пошкодження об’єктів теплової та атомної енергетики України 

російськими військами станом на 20 вересня 2022 року
Знищені Пошкоджені Бойові дії поряд Окуповані

Чернігівська ТЕЦ Сумська ТЕЦ Вуглегірська ТЕС Луганська ТЕС

Охтирська ТЕЦ Харківська ТЕЦ-5 Південноукраїнська АЕС Запорізька АЕС

Кременчуцька ТЕЦ Есхар ТЕЦ-2 Запорізька ТЕС

Зміївська ТЕС

Авдіівська ТЕЦ

Миколаївська ТЕЦ
Джерело: побудовано автором за даними телеграм-канал UA War Infographics [13]
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2.2. Ядерна небезпека. Особливу небезпеку 
становить захоплення ворожими війська атом-
них станцій: Чорнобильської та Запорізької. 
5 квітня, після тимчасової окупації, Чорнобиль-
ська АЕС повернулася під контроль України. 

Запорізька АЕС і досі залишається контр-
олюється росіянами. 25 серпня вона вперше 
повністю була відключена від енергомережі. 
Як повідомили в Державній інспекції ядерно-
го регулювання України, в результаті бойових 
дій в районі розміщення Запорізької АЕС від-
булось відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ 
«Дніпровська». Таким чином, дії окупантів РФ 
спричинили повне відключення ЗАЕС від енер-
гомережі – перше в історії станції. 1 вересня до 
Енергодару прибула місія МАГАТЕ, після ін-
спекції нею було опубліковано звіт про візит на 
Запорізьку АЕС. Там закликали домовитися про 
«захисну зону» навколо станції, підтвердили 
присутність російських військових та їх техніки 
на території станції, зокрема кілька вантажівок 
на першому поверсі турбінних залів 1 і 2 енер-
гоблоків [17]. Це прямо порушує правила без-
пеки на АЕС. Наслідки окупації атомної стан-
цій можуть бути катастрофічними. Теоретично 
атомну станцію можна перетворити на бомбу, 
що перетворить тисячі гектарів на мертву без 
життя пустелю. 

19 вересня 2022 року російськими військо-
вими було обстріляно Південноукраїнську 
АЕС, ракета впала за 300 метрів від реакторів 
з ядерним паливом, ударною хвилею було по-
шкоджено будівлі і вибито частину вікон при-
міщень атомної станції. Якщо артилерійські чи 
ракетні удари окупантів зруйнують сховище 
ядерних відходів, радіоактивний пил може по-
крити території України, Білорусі та ЄС.

Окрім атомних станцій, в Харківському фі-
зико-технічному інституті знаходиться дослід-
на ядерна установка «Джерело нейтронів», яка 
неодноразово піддавалася обстрілам. Вперше 
будівлю інституту пошкодили під час обстрі-
лів ввечері 10 березня. 17 березня дослідницька 
ядерна установка у Харкові знеструмили через 
обстріли РФ. Вчергове установка потрапила під 
обстріли 26 березня. СБУ відкрила кримінальне 
провадження за статтею 441 – екоцид [18]. 

3. Вплив на екосистеми. Окупанти створю-
ють не тільки техногенні та екологічні ката-
строфи, вони також руйнують природні тери-
торії, які забезпечували середовище існування 

рідкісних видів, які знаходяться під загрозою 
зникнення. 

3.1. Вплив на екосистеми суші. За даними 
Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, станом на 24 серпня 2022 року 
20% територій природно-заповідного фонду 
опинилися під загрозою [19].

Наразі переміщення військової техніки про-
тивника, обстріли та бомбардування призвели 
до лісових пожеж, які лише через погодні умови 
не набули катастрофічних масштабів. У місцях 
бойових дій постійно існує високий ризик ви-
никнення нових пожеж. Гасіння пожеж під час 
бойових дій та на підконтрольних окупантам 
територіях буде неможливим. Пожежі можуть 
завдати непоправної шкоди екосистемам цих 
територій.

Як зазначають Крушельницький О.Д., Ого-
роднійчук І.В., Іванько О.М. [20, с.104], серйоз-
ні екологічні наслідки у воєнний період мають 
пожежі, внаслідок яких відбувається порушен-
ня лісових екосистем. Екологічний збиток ма-
ють довгострокові зміни в навколишньому се-
редовищі. Найбільш значущими є: порушення 
трофічних ланцюгів у біотичних спільнотах, 
виснаження запасу поживних речовин, ерозія 
ґрунтів.

Внаслідок бойових дій у 2022 році части-
на лісів у Київській, Чернігівській, Сумській, 
Луганській, Донецькій та Херсонській облас-
тях перебувала, частина і надалі перебуває під 
контролем окупантів. Повністю оцінити збитки 
майну та лісовому господарству поки немож-
ливо. У лісах вже є велика кількість ракет, що 
впали, а також нерозірваних боєприпасів. Як 
показує досвід Другої світової війни, це буде 
представляти потенційну небезпеку для людей 
протягом багатьох десятиліть.

3.2. Вплив на водні екосистеми. Випадки на-
паду російських кораблів на торгові судна з пер-
ших днів війни із застосуванням важкого озбро-
єння створюють значний потенційний ризик 
забруднення моря нафтопродуктами та іншими 
забруднювачами. Вибухи, постріли та розриви 
снарядів під час захоплення острова Зміїний 
мали значний негативний вплив на унікальну 
екосистему Філофорного поля Зернова, через 
шум та інші види забруднення. Наразі в аква-
торії Чорного моря знаходиться затоплений 
зусиллями ЗСУ крейсер «Москва». Його борту 
дуже багато вибухівки, ще потрібно з’ясувати, 
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чи нема там ядерних боєголовок, існує вели-
ка проблема з сотнями тонн солярки на його  
борту [15].

28 серпня 2022 року Бердянські ЗМІ повідо-
мили про екологічну катастрофу неподалік ак-
ваторії порту. Ймовірно, що після щоденних ви-
бухів на потопленому кораблі «Саратов» стався 
великий витік мазуту або інших паливно-мас-
тильних матеріалів [21]. 

Російські війська постійно атакують порто-
ву інфраструктуру вздовж узбереж Чорного та 
Азовського морів та кораблі на якірних стоян-
ках, що призводить до забруднення вод і поши-
рення токсинів у море.

4. Знищення генетичного банку рослин. Один 
з найбільших у світі Єдиний Банк генетичних 
ресурсів рослин України, який розташований 
на базі Інституту рослинництва ім. Юр’єва  
(м. Харків) було знищено російськими військо-
вими. В банку зберігалося понад 160 тис. сор-
тів насіння рослин, сортів та гібридів з усього 
світу. Крім того, знищено десятки тисяч зразків 
насіннєвого матеріалу, які готувалися до висіву. 
Серед знищених зразків, були такі, яких вже не-
має в Європі та світі [22].

5. Сприяння утворенню відходів. Питання 
утворення та накопичення відходів під час ві-
йни стає дедалі загрозливішим і може спровоку-
вати екологічні катастрофи та епідемії хвороб. 
Під час війни утворюються у великих обсягах 

відходи різних типів: військові, небезпечні; ме-
дичні; промислові і сільського господарства, бу-
дівельні тощо.

Специфічними відходами бойових дій є по-
шкоджена військова техніка, розливи паливно-
мастильних матеріалів, боєприпаси, ручні 
гранати та протитанкові міни тощо. Особли-
ву небезпеку становлять нерозірвані снаряди 
і міни, фрагменти збитих ППО ракет, що не ви-
бухнули. Підрозділами Державної служби над-
звичайних ситуацій України знешкоджуються 
вибухонебезпечні предмети по усій території 
нашої держави (рис. 2). 

Будівельні відходи, що почали масово утво-
рюватися після обстрілів окупантами, наразі 
можна використати повторно при відбудові жит-
лових об’єктів та критичної інфраструктури. 
Але для цього важливою є сепарація небезпеч-
них складових цих відходів (наприклад азбесту). 

При руйнування промислових об’єктів утво-
рюються різноманітні відходи: будівельні, за-
лишки пошкоджених технологічних ліній, 
можуть мати місце викиди шкідливих газів 
в атмосферу. Важливою є мінімізації впливу 
промислових відходів на довкілля, чому сприя-
тиме оперативне реагування ДСНС на випадки 
обстрілу промислових підприємств.

Відходи сільського господарства, що утво-
рюються під час бойових дій, зокрема, відходи 
тваринництва, можуть становити потенційну 

Рис. 2. Кількість знешкоджених вибухонебезпечних 
предметів в Україні станом на 14 вересня 2022 року, од.

Джерело: телеграм-канал UA War Infographics [13]
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екологічну загрозу. Руйнування тваринницьких 
ферм і птахофабрик призводить до масової за-
гибелі тварин і птиці, а утилізувати їх згідно са-
нітарних норм, якщо територія продовжуватиме 
знаходитися в зоні обстрілів, неможливо. Це за-
грожуватиме зараженням підземних вод і ґрун-
тів, може спровокувати небезпечні хвороби. 

Висновки. Екологічні наслідки війни в Укра-
їні сьогодні важко оцінити в повній мірі. Деякі 
з них очевидні (забруднення довкілля залиш-
ками військової техніки, снарядів, нафтопро-
дуктами), частина залишається маловивченою 
через брак доступу до тимчасово окупованих 
територій (нема достовірної інформації про 
масштаби руйнувань екосистем через будівни-
цтво фортифікаційних споруд російськими вій-
ськовими, рух важкої техніки), інші ж матимуть 
негативний вплив у майбутньому (скорочення 
біорізноманіття, втрата родючості ґрунтів у міс-
цях активних бойових дій і т.д.). 

У цифровому вираженні пів року активних 
бойових дій в Україні призвели до таких нега-
тивних впливів на довкілля: 

– зафіксовано більше 2000 випадків за-
вдання шкоди навколишньому природному 
середовищу; 

– орієнтовна сума шкоди, яку росіяни завда-
ли довкіллю України, становить майже 1 трлн 
грн, вагоме місце займає шкода ґрунтам та зем-
лям – 138 млрд грн, а також шкода від забруд-
нення повітря – 823 млрд грн;

– 2,9 млн гектарів українських лісів ураже-
ні війною (пожежі, замінування тощо), з них 
600 тис. гектарів – під окупацією та бойовими 
діями, окуповано 149 лісництв;

– 20% природоохоронних територій держа-
ви знаходяться під загрозою, окуповані 12 на-
ціональних парків, 8 заповідників, 2 біосферні 
заповідники.

Усі екозлочини РФ потребують фіксації з ме-
тою притягнення до відповідальності у між-
народних судах та стягнення компенсацій на 
відновлення екологічної рівноваги. Сьогодні 
для збору свідчень проти довкілля і їх доку-
ментування використовують різні он-лайн ре-
сурси: телеграм-бот «ЕкоШкода», вайбер-бот 
«SaveEcoBot», портал «Росія заплатить» – ан-
кета для збору інформації про шкоду, заподіяну 
війною, портал Українського еколого-інформа-
ційного штабу з аналітичної обробки та ліквіда-
ції наслідків бойових дій.

Серед екологічних наслідків війни – про-
блема масового утворення різних видів від-
ходів, в т.ч. небезпечних, утилізацією яких 
займаються підрозділи ДСНС. Важливим за-
вданням сьогодні є максимальне використан-
ня корисного потенціалу цих відходів: для 
відбудови житлових і промислових споруд, 
для отримання металу і його подальшого ви-
користання, для енергетичних цілей (RTF з по-
бутових відходів, біогаз – з органічної фракції  
відходів).
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