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Судова інженерно-екологічна експертиза – це процес дослідження 

явищ, процесів та матеріальних об’єктів, пов’язаних з впливом техногенних 

факторів на стан екосистем, з метою встановлення фактичних даних, що мають 

значення для справи (виявлення обставин виникнення негативного впливу на 

навколишнє природне середовище, оцінки наслідків, що настали, та визначення 

розмірів відшкодування збитків, завданих державі, внаслідок порушення вимог 

природоохоронного законодавства). 

 

Об’єктом інженерно-екологічної експертизи є матеріальні  

і матеріалізовані джерела інформації, що містять фактичні дані про обставини 

надзвичайної екологічної ситуації, у тому числі речові докази, фрагменти місця 

події, устаткування, комунікації, засоби виробництва, що забезпечують 

екологічно безпечне функціонування підприємства, а також будь-які інші 

обставини події, зафіксовані (описані, відображені у схемах, фотографіях, 

планах тощо) в матеріалах справи. 

 

Експертним завданням судової інженерно-екологічної експертизи є 

визначення: 

- визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної 

екологічної ситуації; 

- встановлення технічних та організаційних причин порушень 

технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню 

забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин  

і накопиченню промислових відходів; 

- встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних 

до надзвичайної екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері 

екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища  

та використання природних ресурсів; 

- встановлення причинно-наслідкових залежностей між 

діями/бездіяльністю спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони 

навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів  

та екологічної безпеки) і наслідками, що настали. 

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань: 

- які причини виникнення надзвичайної екологічної ситуації та які 

обставини їх обумовили? 

- недотримання вимог яких нормативних актів з охорони навколишнього 

природного середовища допущені у досліджуваному випадку надзвичайної 

екологічної ситуації? 

- дії яких осіб не відповідали вимогам нормативних актів з охорони 

навколишнього природного середовища? 



 

 

- дії (бездіяльність) яких осіб знаходяться з технічної точки зору  

у причинному зв’язку з настанням досліджуваної події?  

Наведений перелік не є вичерпним. Перед інженерно-екологічною 

експертизою можуть бути поставлені й інші питання в межах предмета 

експертного дослідження. 

 

Особливості призначення судової інженерно-екологічної експертизи 

При призначенні інженерно-екологічної експертизи особа, що  

її призначає, має правильно сформулювати питання, які потребують вирішення. 

Поставлені на вирішення експертизи питання повинні бути конкретними  

і безпосередньо пов’язаними з подіями, стосовно яких проводиться досудове 

розслідування (судовий розгляд) або з’ясування її обставин, зокрема у тих 

випадках, коли проводяться експертні дослідження. 
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