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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: 

СПОСОБИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
Розглянено питання підходів до розуміння способу вчинення злочину в теорії криміналістики. Дана ха-

рактеристика способам учинення злочину, які виділені серед інших на підставі негативного впливу на довкілля. 
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Постановка проблеми. Боротьба зі зло-

чинністю стала одним iз головних державних 

завдань економічного та соціального становлен-

ня незалежної України. За оцінками фахівців, 

нинішню екологічну ситуацію на території Укра-

їни в цілому можна охарактеризувати як украй 

напружену [1, c. 157]. Більше того, традиції при-

родокористування, а саме звичка, що сформува-

лася протягом багатьох років щодо використання 

полювання, риболовлі, порубок лісу як засобу 

забезпечення їжею і будівельними матеріалами, 

призвели до того, що посягання на суспільні від-

носини щодо охорони навколишнього природно-

го середовища і раціонального використання 

природних ресурсів, незаконне їх захоплення 

навіть не ідентифікуються (усвідомлюються) окре-

мими верствами населення як злочин. А зростання 

кiлькостi злочинів проти довкілля [2] завдає не 

тільки матеріальних, але й моральних втрат суспі-

льству i державі, заподіює непоправної шкоди 

природі та, на жаль, здоров`ю людей [3; 4, c.37-45]. 

Унаслідок цих та інших причин боротьба зі злочи-

нами проти довкілля не може залишитися поза ува-

гою правоохоронних органів. 

Ступінь наукової розробки. Криміналіс-

тична характеристика злочинів була предметом 

досліджень багатьох науковців. Серед них можна 

виділити праці О. Н. Колесниченка та В. О. Ко-

новалової , Л. Г. Видонова,  С. І. Винокурова,  

В. Г. Гончаренка, Л. Я. Драпкина, В. Ф. Єрмоло-

вича, М. В. Салтевського,  А. В. Старушкевича,  

М. П. Яблокова та ін. З погляду злочинів проти 

довкілля криміналістична характеристика безпо-

середньо розглядалася Л. А. Івановою, С. О. Кни-

женко, О. С. Кузовкіним, Г. А. Матусовським,  

В. Х. Меркурісовим, К. В. Осіповою, В. А. Попо-

вим, С. С. Рузметовим, Ю. М. Туровецем,  

О. О. Яковлевою та ін. Однак саме способи вчи-

нення злочинів, що пов’язані з негативним впли-

вом на природне середовище, погіршенням його 

стану – не знайшли свого достатнього відображен-

ня, а то й були поза увагою певних дослідників. 

Мета статті зумовлена необхідністю дос-

лідження способів негативного впливу на приро-

дне середовище, погіршення його стану – воло-

діння інформацією, яка сприятиме у прийнятті 

ефективних рішень слідчим під час досудового 

розслідування злочинів проти довкілля. 

Виклад основного матеріалу. Установ-

лення способу злочину – одне з важливих за-

вдань доказування [5]. У певних випадках він 

має значення й для правильної кваліфікації зло-

чинної дії (наприклад, ч.2 ст. 248 КК України та 

ін.), але завжди знання способу злочину надає мо-

жливість слідчому визначити напрям розслідуван-

ня, побудувати оптимальні слідчі версії та ін.  

Поряд з тим, науковцями визначається [6], 

що в юридичній літературі зустрічається помил-

кове ототожнення способу й засобів учинення 

злочину. Так, М. І. Ковальов під способом учи-

нення злочину має на увазі прийоми, методи або 

сукупність засобів, що використовуються для 

вчинення суспільно небезпечного діяння [7, с. 

166]. Це суперечить уже усталеній у криміналіс-

тиці позиції Г. Зуйкова, який розглядає спосіб як 

систему дій з підготовки вчинення та приховання 

злочинів [8, с. 25]. На користь цього можна навести 

переконливі докази М. Панова про те, що спосіб 

указує на те, які прийоми та методи застосувала 

особа при вчиненні злочину [9, с. 20]. На противагу 

способу злочину засоби вказують на те, які пред-

мети матеріального світу використані особою (або 

особами) для виконання дії (бездіяльності), спря-

мованої на завдання шкоди об’єкту, що охороня-

ється кримінальним законом [9, c.6].  

Серед способів учинення злочинів проти 

довкілля особливу групу складають способи, 

пов’язані з негативним впливом на природне се-

редовище, погіршенням його стану – це ст.ст. 

236 «Порушення правил екологічної безпеки»; 

237 КК «Невжиття заходів щодо ліквідації нас-

лідків екологічного забруднення»; 241 КК «За-

бруднення атмосферного повітря»; 242 КК «По-

рушення правил охорони вод»; 243 КК «Забруд-

нення моря»; 239 КК «Забруднення або псування 

земель», 240 КК «Порушення правил охорони 

або використання надр»; 247 КК «Порушення 

законодавства про захист рослин»; 253 КК «Про-
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ектування чи експлуатація споруд без систем за-

хисту довкілля» 
1
. Отже, негативний вплив на 

природне середовище, погіршення його стану 

має місце через:  

1. Порушення встановлених правил стосовно 

конкретних об’єктів довкілля або невжиття від-

повідних заходів при ліквідації екологічного забруд-

нення (ст.ст.236, 237, 240, 242, 247, 253 КК) 
2
. 

Для злочинів, що посягають на екологічну 

безпеку взагалі, тобто на довкілля в цілому та 

конституційні екологічні права громадян, досить 

часто суб’єктивні фактори визначають спосіб 

учинення злочину. Так, посадові порушення або 

некомпетентність осіб призводять до порушення 
                                                           
1
 На наш погляд, з метою забезпечення внутрішньої 

узгодженості норм, що встановлюють кримінальну 

відповідальність за порушення правил екологічної 

безпеки, доцільно доповнити диспозицію ст. 236 КК 

України частиною першою, сформулювавши її у такій 

редакції: «Порушення порядку проведення екологічної 

експертизи, правил екологічної безпеки під час проекту-

вання, розміщення, будівництва, реконструкції, введен-

ня в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підпри-

ємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів, 

якщо це створює небезпеку екологічного забруднення 

значних територій, або для здоров’я, життя людей» та 

одночасно декриміналізувати діяння, передбачене ст. 

253 «Проектування чи експлуатація споруд без систем 

захисту довкілля» КК України. 
2
 Сюди ми відносимо і ст. 253 КК «Проектування чи 

експлуатація споруд без систем захисту довкілля», 

оскільки означена діяльність само по собі і є пору-

шенням певних положень екологічної безпеки. Так, 

Закон України «Про охорону навколишнього природ-

ного середовища» забороняє введення в дію підпри-

ємств, споруд та інших об’єктів, на яких не забезпе-

чено в повному обсязі додержання всіх екологічних 

вимог і виконання заходів, передбачених у проектах 

на будівництво та реконструкцію (розширення та тех-

нічне переоснащення) (ч.6 ст. 51) [10], а відповідно до 

Закону України «Про екологічну експертизу», остан-

ня здійснюється з метою забезпечення екологічної 

безпеки, охорони навколишнього природного середо-

вища, раціонального використання і відтворення при-

родних ресурсів, захисту екологічних прав та інте-

ресів громадян і держави [11]. У свою чергу, відпові-

дно до абз. 5 ст. 11 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

проекти будівництва, розширення, реконструкції 

об’єктів будь-якого призначення, за винятком тих, для 

затвердження проектів будівництва яких висновок дер-

жавної експертизи не є обов’язковим, підлягають держа-

вній санітарно-епідеміологічній експертизі [12]. Більш 

того, поряд з іншими правовими актами, законодавець 

прийняв і цільовий Закон України «Про відповідальність 

підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за пра-

вопорушення у сфері містобудування», де прямо зазна-

чено на дотримання екологічної безпеки [13]. 

загальних і спеціальних екологічних правил, а 

найчастіше спосіб учинення злочину вписується 

у службову або виробничу діяльність порушника 

і складається з комплексу різних дій (бездій), не 

відповідаючи вимогам правил з охорони довкіл-

ля. Тобто порушення екологічних правил стано-

вить протиправність діяння і розглядається як 

вибір такого варіанта поведінки, який суттєво 

відрізняється від приписів, установлених прави-

лами діючих нормативно-правових актів [14, 

с.43]. Отже, спосіб злочину може знайти своє 

відображення у письмових або усних розпоря-

дженнях керівників установ і організацій, у діях 

осіб, безпосередньо відповідаючих за це. Стосо-

вно бездії, то вона виражається у невиконанні 

приписів органів державного екологічного конт-

ролю, закону про екологічну експертизу, яким 

установлено, що для відкриття фінансування, 

планування, будівництва об’єктів господарської 

та іншої діяльності необхідний позитивний ви-

сновок державної екологічної експертизи. Неви-

конання положень такої експертизи або зовсім її 

відсутність – один зі способів учинення злочину 

проти довкілля (наприклад, порушення правил 

екологічної безпеки ст.236 КК). 

При невжитті заходів щодо ліквідації нас-

лідків екологічного забруднення (ст.237 КК) 

спосіб учинення злочину пов’язаний з: а) неви-

конанням (тобто бездією) відповідною особою 

покладеного на неї обов’язку з ліквідації наслід-

ків екологічного забруднення; б) виконанням 

винною особою своїх обов’язків з ліквідації або 

усунення наслідків екологічного забруднення не 

в повному обсязі або з порушенням правил про-

ведення зазначених заходів. 

У цілому характерні способи вчинення 

злочинів, притаманних цій групі, можна просте-

жити на прикладі складу ст. 247 КК «Порушення 

законодавства про захист рослин», де типовими 

є: порушення правил, установлених для бороть-

би зі шкідниками та хворобами рослин; пору-

шення технології вирощування рослин сільсько-

господарського та іншого призначення, багато-

річних і лісових насаджень, дерев, чагарників, 

рослинності закритого ґрунту; невжиття заходів 

щодо захисту рослин підприємствами, установа-

ми, організаціями усіх форм власності та грома-

дянами, діяльність яких пов’язана з користуван-

ням землею, лісом, водними об’єктами, вирощу-

ванням рослин сільськогосподарського та іншого 

призначення, багаторічних і лісових насаджень, 

дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, 

а також реалізацією, переробкою, зберіганням і 

використанням рослин та продукції рослинного 
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походження; недодержання регламентів збері-

гання, транспортування, торгівлі та застосування 

способів захисту рослин, зокрема, ввезення та 

реалізація на території України засобів захисту 

рослин, що не пройшли державних випробувань 

і реєстрації; невжиття заходів щодо збереження 

корисної флори і фауни шляхом допущення по-

шкодження рослин, погіршення їх стану та за-

бруднення продукції рослинного походження і 

довкілля засобами захисту рослин, зокрема, над-

мірне внесення пестицидів, використання забо-

ронених хімічних речовин ля знищення шкідни-

ків і збудників хвороб, тощо. 

Найбільш типовими способами порушення 

законодавства про захист рослин службовими 

особами є: невжиття заходів, спрямованих на 

знищення шкідників і збудників хвороб рослин, 

на локалізацію постраждалих територій або 

знищення зараженого врожаю чи насіння; непо-

відомлення інформації про загрозу посівам, ін-

шій рослинності, а також продукції рослинного 

походження від шкідливих організмів; невико-

нання законних вимог службових осіб спеціально 

уповноважених органів виконавчої влади, які здій-

снюють державний контроль за додержанням за-

конодавства про захист рослин; надання завідомо 

неправдивих відомостей про екологічні наслідки 

діяльності об’єкта екологічної експертизи; надання 

дозволів на спеціальне природокористування без 

позитивного висновку екологічної експертизи; 

ухилення від надання на законну вимогу держав-

них еколого-експертних органів необхідних відо-

мостей і матеріалів; приховування або фальсифі-

кація відомостей про наслідки екологічної експер-

тизи; ухилення від проведення державної екологі-

чної експертизи у тих випадках, коли її проведення 

є обов’язковим, та інші [15, c.11-12]. 

Беручи до уваги різноманіття встановлених 

нормативно-правовими актами екологічних пра-

вил, і, як наслідок, злочинних проявів екологіч-

ної спрямованості, зазначений спосіб – пору-

шення правил – охоплює достатньо широкий 

спектр підспособів, характерних для конкретно-

го злочину. Так, при порушенні правил охорони 

або використання надр (ст. 240 КК) спосіб буде 

різним залежно від стадій проектування, розмі-

щення, будівництва, вводу до експлуатації та ін. 

[16] Більше того, спосіб конкретного способу 

вчинення злочину проти довкілля переважно ви-

значається злочинними та професійними навич-

ками особи, обстановкою вчинення злочину, на-

явністю технічних і транспортних засобів, часом. 

2. Забруднення або псування певних еколо-

гічних об’єктів. 

Аналіз структури злочинності проти до-

вкілля свідчить, що найбільшу частку займають 

злочини, пов’язані із забрудненням або псуван-

ням земель (2/3 від усіх злочинів зазначеної ка-

тегорії або 66%). Порушення правил охорони 

вод і забруднення атмосферного повітря станов-

лять 17% та 10 %. Найрідше виявляються злочи-

ни, пов’язані з порушенням правил екологічної 

безпеки (4%) та забруднення моря (3%.) [17, c.8].  

Злочинне забруднення зумовлено пору-

шенням установлених правил і виявляється як в 

активній так і пасивній формі, незалежно від то-

го, навмисно чи з необережності вчинено злочин. 

Законодавець передбачив кримінальну відпові-

дальність за забруднення: а) земель (ст.239 КК; у 

тому числі і водного фонду ст. 239-2 КК); б) ат-

мосферного повітря (ст. 241 КК); в) моря (ст. 243 

КК). Що стосується псування, зокрема земель, то 

це є порушення природного стану земель без об-

ґрунтованих проектних пропозицій, погоджених 

та затверджених у встановленому порядку, за-

бруднення їх хімічними та радіоактивними речо-

винами, засмічення промисловими, побутовими 

та іншими відходами і стічними водами; пору-

шення родючого шару ґрунту, невиконання ви-

мог встановленого режиму використання земель, 

а також використання земель способами, що по-

гіршують їхню природну родючість [18, c. 285; 

19]. Як бачимо, з криміналістичного погляду за-

бруднення і псування певних екологічних об’єк-

тів за способом учинення є тотожними і юриди-

чно відрізняються лише за наслідками, а тому 

кожний з них окремого розгляду не потребує.  

Землі вважаються забрудненими чи зіпсо-

ваними [20], коли перевищені гранично допус-

тимі нормативи концентрацій небезпечних речо-

вин у ґрунтах, і їх не можна використовувати за 

цільовим призначенням [18, c.285]. Що стосуєть-

ся забруднення атмосферного повітря, то в юри-

дичній літературі розуміють його по-різному:  

1) як результат викиду до атмосфери певної ре-

човини – надходження речовини хімічного або 

біологічного походження або суміші таких речо-

вин, що може прямо або опосередковано спри-

чиняти наслідки, зазначені в ч. 2 ст. 241 КК; 2) як 

надходження в атмосферне повітря або утворен-

ня в ньому шкідливих (забруднювальних) речо-

вин у концентраціях, які перевищують встанов-

лені державою екологічні нормативи [21, с. 121]; 

3) як привнесення до складу атмосферного пові-

тря або утворення в ньому забруднювальних ре-

човин у концентрації, яка перевищує нормативи 

якості і рівні природного вмісту; 4) як викид в 

атмосферу шкідливих для здоров’я людей відхо-
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дів промислового виробництва. Головним висно-

вком із цього є те, що забруднення – це діяння 

людини (тобто дія або бездіяльність), а не наслі-

док, оскільки наслідки цього діяння зазначені в 

ч. 2 ст. 241 КК України. Типовим способом за-

бруднення атмосферного повітря є залповий ви-

кид [22] забруднювальних речовин при пору-

шенні технологічних режимів експлуатації уста-

новок і споруд, де основним елементом злочину 

є вчинення дій, які порушують правила викиду 

до атмосфери забруднюючих речовин, або є по-

рушенням експлуатації установок, споруд та ін-

ших об’єктів. До речі, основними джерелами ан-

тропогенного забруднення вод і атмосферного 

повітря є промисловість, теплоенергетика, наф-

то- та газопереробка, транспорт, житлово-

побутове господарство, сільське господарство, 

тваринництво. Забруднення атмосферного повіт-

ря може відбуватися і шляхом бездіяльності (18 

% випадків), тобто коли особа, яка могла переш-

кодити настанню суспільно небезпечних наслід-

ків, не зробила цього. 

Основними способами забруднення вод є: 

порушення правил складування, зберігання, не-

санкціоноване захоронення побутових і промис-

лових відходів, хімічних добрив, отрутохіміка-

тів; наднормативні викиди підприємствами за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря без 

дозволу спеціально-уповноваженого органу ви-

конавчої влади; систематичні викиди та скидан-

ня повністю (або недостатньо) неочищених і не 

знешкоджених речовин (стічних вод та шкідли-

вих речовин) у водні об’єкти або атмосферне по-

вітря [17, c.4-5]. Означені дії призводять до пе-

реповнення ємностей накопичення відходів, про-

риву дамб, аварій на промислових системах ка-

налізації, порушень цілісності магістральних 

продуктопроводів тощо. Звичайно, не можна 

оминути й ті випадки, коли забруднення вод на-

фтопродуктами має місце при затопленні судна. 

У цілому злочинне забруднення довкілля 

можна класифікувати за такими критеріями:  

а) просторовим поширенням (локальні, регіона-

льні, глобальні); б) за силою та характером дії на 

навколишнє середовище (залпове та перманент-

не); в) за типом походження (фізичне, механічне, 

хімічне, біологічне) [17, c.8]; г) за наслідками 

(залежно від сукупної шкоди – відновлювана чи 

невідновлювана). 

Висновки. Негативний вплив на природне 

середовище, погіршення його стану має місце 

через: а) порушення встановлених правил стосо-

вно конкретних об’єктів довкілля або невжиття 

відповідних заходів при ліквідації екологічного 

забруднення; б) забруднення або псування пев-

них екологічних об’єктів. 
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Investigation of environmental crimes: means of negative influence on environment  

Summary 
The article deals with the issue of approaches to the understanding of means of crime perpetration in 

the theory of criminalistics. Methods of crime perpetration distinguished on the grounds of negative influ-

ence upon environment have been defined.  
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Расследование преступлений против окуржающей среды:  

способы негативного воздействия на природную среду  

Аннотация 

Рассмотрен вопрос о подходах к пониманию способа совершения преступления в теории кри-

миналистики. Дана характеристика способам совершения преступлений, которые выделены среди 

других на основании негативного воздействия на окружающую природную среду. 
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