Зменшення
вразливості до
ризику катастроф
у Східній Україні

Звіт про телефонне опитування
на контрольованій Урядом України території
для перевірки обізнаності населення щодо
екологічних/промислових ризиків
(місця: Попаснянський, Ясинуватський,
Волноваський, Бахмутський райони, м. Торецьк)

проведено БФ «Право на захист»
січень, 2021

1

2

ЗМІСТ
1.

КОНТЕКСТ .................................................................................... 4

2.

ВИБІРКА ....................................................................................... 5

ЗАПИТАННЯ 1. Будь ласка, скажіть, наскільки ви погоджуєтесь чи не
погоджуєтесь із таким твердженням: «Я вважаю, що
екологічна ситуація в моєму районі не змінилася від
початку конфлікту»................................................... 5
ЗАПИТАННЯ 2. Що ви вважаєте екологічним/техногенним
ризиком? .................................................. .................... 6
ЗАПИТАННЯ 3. Який зі згаданих у запитанні №2 ризиків потребує,
на вашу думку, першочергового пом'якш ення у вашій
місцевості?.................................................................. 8
ЗАПИТАННЯ 4. Як ви зазвичай отримуєте інформацію про екологічні/
промислові ризики у вашому районі ........................... 11

ДОДАТОК 1: ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА .........................................
. 13

3

1. КОНТЕКСТ

Під час реалізації проекту «Зменшення ризику катастроф та
вразливості населення в Східній Україні» було виявлено низку проблем та
прогалин у системі управління ризиками стихійних лих (у Донецькій та
Луганській областях) на всіх рівнях. Наприклад, системні проблеми у
сфері розуміння ризиків, пов'язаних переважно з моніторингом
екологічних та промислових ризиків. Відсутність національної системи
моніторингу довікілля, включаючи систему, що охоплює регулярний
моніторинг підземних вод, хімічного складу шахтних вод, рівня води в
шахтах та забруднення ґрунтів, залишається ключовою перешкодою на
шляху до розробки адекватних стратегій запобігання, забезпечення
готовності та реагування у відповідних сферах. А втім, ці питання
безпосередньо стосуються сендайського пріоритету №1 «Розуміння
ризику катастроф». У розділі 24 Сендайської рамкової програми зі
зменшення ризиків надзвичайних ситуацій зазначено, що «важливо [...]
(а) сприяти збиранню, аналізу, управлінню та використанню відповідних
даних та практичної інформації і забезпечити їх розповсюдження з
урахуванням потреб різних категорій користувачів, залежно від ситуації».
Іншим негативним наслідком прогалин у розумінні ризиків є
низький рівень обізнаності населення щодо ризиків і, як наслідок,
низький рівень стійкості до ризиків. Громади (особливо, розташовані
вздовж лінії зіткнення), де населення залишається непоінформованим
про ключові ризики, не може створити та підтримувати стійку, ефективну
і сталу систему управління ризиками стихійних лих.
Основна метою цього опитування – виявити рівень обізнаності
громадськості щодо екологічних та промислових ризиків у районах, що
постраждали від конфлікту, Донецької та Луганської областей, а також
визначити ключові джерела інформації, що використовуються
населенням у цих районах.
У цьому звіті висвітлено результати телефонного опитування,
проведеного в грудні 2020 - січні 2021 року на контрольованій Урядом
України території для перевірки обізнаності населення щодо екологічних/
промислових ризиків. Місця, де проводилося опитування респондентів:

• Попаснянський район (Луганська область),

• Ясинуватський, Волноваський, Бахмутський райони (усі –
Донецька область),

• місто Торецьк та його околиці (Донецька область).
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2. ВИБІРКА
У межах проекту було проведено опитування серед 1000 жителів

Бахмутського, Волноваського, Ясинуватського районів і Торецької ВЦА

Донецької області та Попаснянського району Луганської області: по 200

від кожного. З цих респондентів 500 – чоловіки і 500 – жінки; 50 відсотків
були у віці до 50 років, решта – 50 років і старше.

ЗАПИТАННЯ 1. Будь ласка, скажіть, наскільки ви погоджуєтесь чи

не погоджуєтесь із таким твердженням: «Я вважаю, що екологічна
ситуація в моєму районі не змінилася з початку конфлікту».

Загалом більшість, як правило, не поділяють думки, що екологічна

ситуація не змінилася з моменту початку конфлікту (53,5 відсотка): 24,2%

не погодились повністю, а 29,1% - не погодились частково. Однак у
Бахмутському районі та Торецькій ВЦА респонденти дотримувалися іншої
думки: 63% та 57% відповідно, дотримувались протилежної думки.

Військові дії, знищення інфраструктури та екологічно небезпечних

підприємств на тимчасово окупованій території України порушили
екологічну рівновагу, що призвело до небезпечних змін у довікіллі.
Основними

загрозами

є:

шкода

природно-заповідному

фонду;

забруднення ґрунтів хімічними продуктами через вибухи боєприпасів;
знищення ландшафтів та рослинності внаслідок використання військової
техніки та будівництва оборонних споруд; знищення значних площ лісів
через пожежі, спричинені бойовими діями та неконтрольованими
вирубками лісу1.
1 Екологічний

паспорт Луганської області, переданий головою обласної державної адміністрації –
начальником військово-цивільної адміністрації 25.06.2019 р. https://deis.menr.gov.ua/lib/files/eplo2018.pdf
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ЗАПИТАННЯ
ризиком?

2.

Що

ви

вважаєте

екологічним/техногенним

Серед екологічних та/або техногенних ризиків респонденти

найчастіше вказували такі: забруднення води (понад 60%), забруднення
атмосферного повітря та незаконні звалища відходів (близько 50%),

забруднення залишками конфлікту (34%). Про такі проблеми, як вирубка

лісів, лісові пожежі, забруднення ґрунту та підтоплення шахт, згадали
приблизно чверть респондентів.

Що ви вважаєте екологічним/техногенним ризиком?
Забруднення води

61%

Забруднення повітря

53%

Незаконне скидання відходів

47%

Забруднення від конфлікту

34%

Вирубування лісів

28%

Лісові пожежі

26%

Забруднення ґрунтів

25%

Підтоплення шахт

24%

Пожежі на орних землях
Інше

19%
7%

Очікувано, на вибір проблем вплинуло місце проживання. У

Бахмутському районі на забруднення води та повітря прийшлося
понад дві третини відповідей. Респонденти з Ясинуватського району
також продемонстрували обізнаність про забруднення води та

атмосферного повітря, що перевищує середній показник (71 та 70 %),
хоча вони більше ніж удвічі менше посилалися на конфлікт та

забруднення ґрунтів і втричі менше згадували вирубування лісів та

пожежі на орних землях.
У Волноваському районі більше занепокоєння, як видається,
викликають нелегальні звалища ніж забруднення повітря (44% проти

39). Крім того, місцеві респонденти частіше називали вирубування лісів

(40%), проте навіть не кожен десятий обирав такі ризики, як лісові

пожежі та підтоплення шахт. Мешканці Торецької ВЦА досить часто
згадували підтоплення шахт (50%) та забруднення ґрунтів (41%).

Майже

половина

опитаних

із

Попаснянського

району

згадали

забруднення від конфлікту та незаконні звалища відходів, лише трохи

менше назвали лісові пожежі (44%). Забруднення води згадувалося
кожним третім, тоді як забруднення повітря – кожним четвертим.

Серед інших проблемних питань, названих у ході опитування,

були: пересихання колодязів, рівень радіації, пластикові відходи.

Однією з найважливіших екологічних проблем Донецької

області є забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих

речовин від промислових підприємств та транспортних засобів.
Основними забруднювачами повітря в регіоні є підприємства чорної
металургії,

теплові

електростанції

та

підприємства

вугільної

промисловості. На сьогодні п'ята частина промислового потенціалу

України зосереджена в Донецькій області, 78% якого припадають на

екологічно небезпечну металургійну та гірничодобувну промисловість,
виробництво електроенергії та виробництво коксу. Підприємства цих
галузей чинять найбільш негативний вплив на довкілля.

Викиди NO2 (середньорічні дані супутника Sentinel-5P) та потенційно небезпечні об’єкти (за даними
DEIS та Екологічних паспортів Донецької, Луганської та Запорізької області). Карту надано
Ініціативою IMPACT

Екологічний паспорт Донецької області, переданий головою обласної державної адміністрації –
начальником військово-цивільної адміністрації 25.06.2020 р. https://bit.ly/2YziImM
2
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Викиди SO2 (середньорічні дані супутника Sentinel-5P) та потенційно небезпечні об’єкти (за даними
DEIS та Екологічних паспортів Донецької, Луганської та Запорізької області). Карту надано
Ініціативою IMPACT

Однією з головних проблем Луганської області є поводження з

небезпечними

відходами.

У

Біловодському,

Міловському

та

Попаснянському районах знаходиться 36,5 тонн заборонених або
непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин. Крім

того, відсутня процедура отримання дозволу на діяльність у сфері
поводження

з

відходами.

У

зв'язку

з

цим,

обласні

державні

адміністрації не мають достовірної та повної інформації про діяльність
у сфері поводження з відходами в області3.

ЗАПИТАННЯ 3. Який зі згаданих у запитанні №2 ризиків

потребує, на вашу думку, першочергового пом'якшення у вашій

місцевості?

У відповідь на прохання назвати і ранжувати до трьох ризиків,

які потребують негайних дій, 27% респондентів першочерговими
назвали

забруднення

води, 17% – забруднення повітря, 16% –

Екологічний паспорт Луганської області, переданий головою обласної державної адміністрації –
начальником військово-цивільної адміністрації 25.06.2019 р.
https://deis.menr.gov.ua/lib/files/eplo2018.pdf
3
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Найнагальніша проблема, яка потребує розв'язання
12%

7%

16%

3%

6%
4%

15%

17%

3%

5%

27%
Забруднення води

Забруденння повітря

Незаконне скидання відходів

Забруднення від конфлікту

Вирубування лісів

Підтоплення шахт

Лісові пожежі

Ваш варіант

Пожежі на орних землях

Забруднення ґрунтів

9

занепокоєння цими проблемами, оскільки їх обрали лише два та
чотири відсотки.
і

Частина річок Донецької області належить до категорії брудних

дуже

брудних.

неочищених

Це

стічних

сільськогосподарських

спричинено

вод

угідь,

з

а

скиданням

територій
також

значної

населених

тривалим

кількості

пунктів

та

накопиченням

забруднюючих речовин у донних відкладеннях. У населених пунктах

регіону системи водовідведення, що перебувають на балансі органів
місцевого самоврядування, не обладнані очисними спорудами .

Перевищення гранично допустимих концентрацій за вмістом сульфатів (SO4) у водних
об’єктах Донецької та Запорізької областей за даними Національного водного агентства
України. Карту надано Ініціативою IMPACT

Що стосується проблеми підтоплення шахт, більшість шахт

залишилися на окупованій території, яка топографічно більша, ніж

територія, контрольована Урядом України, тому весь обсяг шахтних
вод переміщується в шахти Торецька, Селидового та Золотого.

Екологічний паспорт Донецької області, переданий головою обласної державної адміністрації –
начальником військово-цивільної адміністрації 25.06.2020 р. https://bit.ly/2YziImM
4
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У 2018 році площа лісових насаджень, знищених пожежами на
Луганщині, становила 155 га. Великі площі лісу були знищені внаслідок
бойових дій, пожеж та неконтрольованого вирубування лісів5.
ЗАПИТАННЯ 4. Як ви зазвичай отримуєте інформацію про
екологічні/промислові ризики у вашому районі?

Під час опитування про джерела отримання інформації про

екологічні та техногенні ризики, переважна більшість опитаних

назвали друзів, сусідів та родичів (64%). Інтернет і телебачення були
другим і третім за популярністю варіантами, які обрали 39 та 26%

респондентів. Лише один відсоток з опитаних назвали приватні

підприємства. Ті, хто називав інші джерела та описував їх докладніше,
посилалися або на власні спостереження, або на повну відсутність
інформації.

Джерела інформації про екологічні та техногенні ризики
Друзі, сусіди, родичі

64%

Інтернет

39%

Телебачення

26%

Інші джерела

15%

Місцеві органи влади

10%

Преса

5%

Радіо

Приватні підприємства

3%

1%

Респонденти з Бахмутського району як джерелам інформації

більшу, ніж в середньому, перевагу надавали телебаченню (35%) і

Екологічний паспорт Луганської області, переданий головою обласної державної адміністрації –
начальником військово-цивільної адміністрації 25.06.2019 р. https://deis.menr.gov.ua/lib/files/eplo2018.pdf
5
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дещо меншу – друзям, сусідам і родичам (55%). У Волноваському
районі другим за популярністю вибором був Інтернет, проте його

називали в 1,5 рази рідше; приблизно кожен шостий називав
телебачення, органи місцевого самоврядування та інші джерела. У

Попаснянському районі опитані мешканці переважно називали друзів,
сусідів та родичів (75%). Примітно, що частка телебачення була на
десять відсотків вищою, ніж у середньому.
У Торецькій ВЦА найбільш популярним був Інтернет. Його
вибрали 49 відсотків. Понад 30% респондентів, що мешкають у
Ясинуватському районі, назвали інші джерела інформації, тоді як
телебачення обрали лише близько 12%.

ДИСКЛЕЙМЕР І ПОДЯКА
Це

опитування

стало

можливим

за

остаточної

підтримки

Європейського Союзу через його Департамент з питань цивільного захисту
та гуманітарної допомоги.

Цей документ охоплює діяльність з гуманітарної допомоги, що

здійснюється за фінансової допомоги Європейського Союзу. Погляди,
висловлені в цьому документі, жодним чином не повинні сприйматися як
такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу, і Європейська

Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що в
ньому міститься.
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1:
Анкета для телефонного опитування на контрольованій Урядом
України території для перевірки обізнаності населення щодо
екологічних/промислових ризиків (місця: Попаснянський,
Ясинуватський, Волноваський, Бахмутський райони, м. Торецьк)

:

Будь ласка, скажіть, наскільки ви погоджуєтеся чи не погоджуєтесь
1. із таким твердженням: «Я вважаю, що екологічна ситуація в моєму
районі не змінилася з початку конфлікту».
1

Повністю

погоджуюся

2

3

Частково

Частково не
погоджуюся

погоджуюся

4

Повністю не
погоджуюся

Я вважаю, що екологічна ситуація в моєму районі не змінилася
від початку конфлікту.

[

]

2.

Підтоплення шахт

[

]

Забруднення води

[

]

Лісові пожежі

[

]

Забруднення повітря

[

]

Незаконне скидання відходів

[

]

Інше (вкажіть, будь ласка)

[

]
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3. Який із згаданих у запитанні №2 ризиків потребує, на вашу
думку, першочергового пом'якшення у вашій місцевості?

Підтоплення шахт

[

]

Забруднення води

[

]

Лісові пожежі

[

]

Забруднення повітря

[

]

Незаконне скидання відходів

[

]

Інше (вкажіть, будь ласка)

[

]

4. Як ви зазвичай отримуєте інформацію
промислові ризики у вашому районі?

про

екологічні/

1. Телебачення

[

]

2. Газети

[

]

3. Інтернет

[

]

4. Радіо
5. Приватні підприємства, наприклад, заводи,
фабрики, вугільні шахти тощо
6. Сільські/міські/районні/обласні органи влади

[

]

[

]

[

]

[

]

8. Інші джерела

[

]

7. Друзі, сусіди та родичі
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