
КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ 

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ

(на основі даних діяльності Оперативного штабу при Держекоінспекції за період березень –
квітень 2022 року)

ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ
при 

Державній екологічній інспекції України



ПРО ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ
• Почав свою діяльність 1 березня 2022 року з початком російського збройного вторгнення

• Базою для діяльності Оперативного штабу є Державна екологічна інспекція України

• До складу Оперативного штабу входять представники:
• Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування

• Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури

• Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора
• Служби Безпеки України

• Держекоінспекції

• Ради національної безпеки і оборони України
• Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

• Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та інших представників державних 
органів.

• Оперативним штабом ведеться єдиний реєстр випадків екологічної шкоди та збитків завданих 
внаслідок збройної агресії РФ

• Оперативним штабом створено Робочу групу національних та міжнародних експертів, яка 
налічує 73 експерти, що задіяні в 11 підгрупа



ЗАСНОВНИКИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ:

Олена КРИВОРУЧКІНА Ігор ЗУБОВИЧ Роман ШАХМАТЕНКО

Головний координатор,
Народний депутат України,
Заступник голови Комітету ВРУ з 
питань екологічної політики та 
природокористування

Керівник Оперативного штабу,
Т.в.о. Голови Державної 
екологічної інспекції України

Заступник міністра
Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ

• Оперативним штабом отримало більше 2200 повідомлень про збитки 
заподіяні навколишньому природному середовищу 

• Державною екологічною інспекцією України розраховано збитків заподіяних 
навколишньому природному середовищу на суму більше 200 млн. дол.США

• До єдиного реєстру екологічних збитків внесено інформацію про більше ніж 
250 випадків екологічної шкоди завданої внаслідок збройної агресії

• Створено Робочу групу при Оперативному штабі зі складу 73 національних та 
міжнародних експертів розділених на 11 підгруп по основним напрямам 
ресурсів. До основних задач Робочої групи віднесено:
• Аналіз міжнародного та національного законодавства щодо можливості забезпечення 

стягнення з агресора збитків та втрат заподіяних навколишньому природному середовищу
• Підготовка проектів рекомендацій та методик щодо оцінки збитків навколишньому 

природному середовищу завданих внаслідок збройної агресії РФ на території України



ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕНІ ЗА ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ:

• Необхідність усунення недоліків чинного законодавства:
• Необхідне введення поняття екологічної відповідальності відповідно до Директиви 2004/35/ЕС
• Усунення підходу щодо визначення екологічної шкоди лише за фактами порушення законодавства 

(неможливість розгляду в міжнародних судах)
• Необхідність врегулювання порядку документування та фіксації шкоди по військовим злочинам 

представниками української влади та міжнародних організацій

• Відсутність методик з оцінки збитків та необхідність їх адаптації до принципів і методів 
фіксації, оцінки та рохрахунку, що приймаються міжнародними судовими інстанціями

• Обов’язкове врахування висновків та рекомендацій міжнародної експертної спільноти щодо 
досвіду стягнення еко-збитків за наслідками військових конфліктів

• Необхідність входження представників незалежних міжнародних організацій до складу 
Оперативного штабу щодо документування екологічних злочинів  

• Необхідність укомплектування Державної екологічної інспекції першочерговим обладнанням 
для фіксації та здійснення необхідних замірів

Без усунення недоліків та проблем Україна може не отримати компенсацію екологічної шкоди 
завданої збройною агресією РФ



Більшість людей за кордоном бачать стан навколишнього природного середовища в Україні через призму 
супутникових знімків та замірів викидів тепла чи забруднень.

(Супутниковий знімок міста Ірпінь)



Фіксація викидів тепла в Київському регіоні 



Але ми з Вами знаємо як це виглядає насправді
(Буча після російського вторгнення)



Ми знаємо, що відбувається з довкіллям, коли ракети знищують склади
(один зі складів у Київській області)



Ми знаємо, що відбувається з довкіллям, коли ракети потрапляють в ринки
(ринок «Барабашово»  м. Харків)



Ми знаємо, який вплив здійснюється на підводний світ морів
(мертві дельфіни на берегах Туреччини, Болгарії та України внаслідок впливу радіосигналів на центральне вухо)



Ми знаємо, що відбувається з довкіллям, коли горять нафтобази після влучення ворожих ракет
(Oil Depot in Sumy region)



Ми знаємо, що відбувається з довкіллям, коли горять нафтобази після влучення ворожих ракет
(нафтобаза у Львові)



Представники Оперативного штабу здійснюють виїзди на місця заподіяної екологічної шкоди
(нафтобаза у Львові після вибуху)



Але результати вибухів на нафтобазах є катастрофічними
(річка Полтва у м. Львів неподалік від нафтобази)



Той самий знімок збільшений удвічі 
(річка Полтва у м. Львів неподалік нафтобази)



КОНТАКТИ

ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ

що діє на базі Державної екологічної інспекції України

• www.shtab.gov.ua

• phone: +380 96 756 83 66

• e-mail: eco@shtab.gov.ua

• @EcoShkodaBot


