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роботи промислових підприємств», «Затоплення шахт Донбасу» та «Військові дії в промисловому регіоні –
джерело високого ризику»), О. Василюком: ГО «Українська природоохоронна група» (розділ «Пошкодження
природоохоронних територій»), С. Зібцевим: Регіональний східноєвропейський центр моніторингу пожеж, Національний університет біоресурсів і природокористування України (розділ «Пожежі у природних і сільськогосподарських ландшафтах»), С. Янчевським та групою експертів Національного центру управління та випробувань
космічних засобів (розділ «Затоплення шахт Донбасу»).
Консультації при підготовці матеріалів надано спеціалістами Сіверсько-Донецького басейнового управління
водних ресурсів, Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, а
також Програми з питань води, санітарії та гігієни Дитячого фонду ЮНІСЕФ.
Оригінал-макет та дизайн: Юлія Мадінова
Координація проєкту: Алла Ющук, Ірина Лоїк та Ярослав Юрцаба
Матеріали розроблено та видано в межах проєкту «Допомога в розширенні системи моніторингу довкілля на Донбасі» Координатора проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством енергетики та захисту довкілля України.
Погляди, думки, висновки та інші дані, наведені у авторських матеріалах, не обов’язково відображають офіційну
позицію Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
© Усі права захищені. Матеріали можна безкоштовно копіювати та використовувати для освітніх та інших
некомерційних цілей за умови посилання на джерело.

DEIS

Інформаційна система
довкілля Донбасу

М іністерство
енергети к и та
захи сту довк ілля

These materials were compiled by D. Averin and N. Denisov (Zoї Environment Network)
These infographics are based on data from the Donbas Environmental Information System (DEIS, deis.menr.gov.ua)
complemented by additional resources and solicited reports prepared for the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine from
the following sector experts: V. Yermakov and O. Ulytskyi of the Educational-scientific Institute of Ecological Safety and
Management of the State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management operating under the Ministry
of Energy and Environmental Protection of Ukraine (Disruptions at industrial operations, Flooding of Donbas сoal mines
and Combat in industrial areas poses high risk); Mr. O. Vasyliuk of the Ukrainian Nature Conservation Group, NGO (Damage
at protected natural areas); Mr. S. Zibtsev of the Regional Eastern European Fire Monitoring Centre and the National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Fire damage at natural and agricultural landscapes);
Mr. S. Yanchevskyi and the expert group from the National Space Facilities Control and Test Centre (Flooding of Donbas
coal mines).
Also consulted during the preparation of these infographics were experts from the Siverskyi-Donets Basin Administration
of Water Resources, the Department of Ecology and Natural Resources of the Donetsk Oblast State Administration, and
the UNICEF “Water, Sanitation and Hygiene" Programme.
Layout and design: Yulia Madinova
Editing: Joel Rakos
Project co-ordination: Alla Yushchuk, Iryna Loik and Yaroslav Yurtsaba
These materials were published as part of a joint project of the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine and the Ministry
of Energy and Environmental Protection of Ukraine entitled “Assistance in expanding the environmental monitoring
system in the Donbas.”
The views, thoughts, conclusions and other data presented in these materials belong solely to their authors and do not
necessarily reflect the official position of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
© All rights reserved. With the provision of proper source accreditation, the materials included in this report may be freely
copied and used for educational and other non-commercial purposes.
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Військові дії в промисловому регіоні –
джерело високого ризику
Понад

80%

пошкоджених в ході бойових дій
підприємтсв та об’єктів життєзабезпечення
відносяться до небезпечних та дуже
небезпечних

Затоплення шахт Донбасу
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The flooding of coal mines is one of the most severe
consequences of combat:

шахт регіону повністю затоплені
та не підлягають експлуатації
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промислових підприємств
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Пожежі у природних і
сільськогосподарських ландшафтах
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Бойові дії у 2014 році призвели до різкого збільшення
кількості пожеж на сході України. В умовах конфлікту
пожежна небезпека не лише зберігається, але й
посилюється із підвищенням сухості клімату

Понад
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emergencies and other disruptions
were recorded at 60 water supply
facilities in Donbas

Fire damage at natural
and agricultural landscapes

Damage at protected
natural areas
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78
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природоохоронних об’єктів регіону
опинилися за лінією розмежування

З початком бойових дій за лінією розмежування
залишилося більше половини постів спостереження за
якістю повітря та води. На підконтрольній території
відбувається масштабна модернізація системи
екологічного моніторингу.

of the cases involved damage

Combat operations in 2014 provoked the spread of
uncontrolled fires in eastern Ukraine. In conflict conditions
fire hazards persist, aggravated by an increasingly dry
climate

природоохоронних об’єктів постраждали
в результаті бойових дій

Моніторинг довкілля:
воєнні втрати і модернізація

cases of combat-related disruption
of industrial operations

Water pipelines – the artery of life

аварійних та нештатних випадків
зафіксовано на 60 об’єктах системи
водозабезпечення Донбасу

Пошкодження природоохоронних
територій

Disruptions at industrial
operations

1/4 to industry infrastructure

пов’язана із пошкодженням їхньої

1/4 інфраструктури

Понад

mines in the region are completely flooded
and inoperable

500

випадків порушення роботи промислових
підприємств через бойові дії,

Водопровід – артерія життя

of the enterprises and critical public
infrastructure damaged during combat
operations belong to “dangerous” or “very
dangerous” environmental-risk categories

Flooding of Donbas coal mines

Затоплення шахт – одне із головних наслідків бойових дій:

39

Combat in industrial areas poses
high risk

7

conservation sites have experienced damage
due to combat operations
of all Donbas conservation areas are now
located behind the contact line

Environmental monitoring:
losses and gains
With the onset of combat operations, the government of
Ukraine lost control of air and water quality monitoring
stations now located beyond the contact line—more than a
half of all regional installations. In the government-controlled
areas monitoring has undergone significant modernization in
recent years.
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