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ЗМІСТ / CONTENT:

Військові дії в промисловому регіоні – 
джерело високого ризику

80%
пошкоджених в ході бойових дій 
підприємтсв та об’єктів життєзабезпечення 
відносяться до небезпечних та дуже 
небезпечних

500 випадків порушення роботи промислових 
підприємств через бойові дії, 

1/4

78

пов’язана із пошкодженням їхньої 
інфраструктури 

Понад 

Понад 

з них

300
аварійних та нештатних випадків 
зафіксовано на 60 об’єктах системи 
водозабезпечення Донбасу 

More than

300
emergencies and other disruptions 
were recorded at 60 water supply 
facilities in Donbas

Combat in industrial areas poses 
high risk

80%
of the enterprises and critical public 
infrastructure damaged during combat 
operations belong to “dangerous” or “very 
dangerous” environmental-risk categories

More than 

1

Затоплення шахт Донбасу

 Затоплення шахт – одне із головних наслідків бойових дій:  

39  шахт регіону повністю затоплені 
                та не підлягають експлуатації 

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

39  mines in the region are completely flooded 
                and inoperable

Flooding of Donbas coal mines2

Порушення роботи 
промислових підприємств

500 cases of combat-related disruption 
of industrial operations 

1/4 of the cases involved damage 
to industry infrastructure

Disruptions at industrial 
operations
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Водопровід – артерія життя Water pipelines – the artery of life 4

Пожежі у природних і 
сільськогосподарських ландшафтах

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 

Fire damage at natural 
and agricultural landscapes

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
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Пошкодження природоохоронних 
територій 

80%
природоохоронних об’єктів постраждали 
в результаті бойових дій

природоохоронних об’єктів регіону 
опинилися за лінією розмежування

Понад 78
80%

conservation sites have experienced damage 
due to combat operations

of all Donbas conservation areas are now 
located behind the contact line

More
than 

Damage at protected 
natural areas6

Моніторинг довкілля: 
воєнні втрати і модернізація

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. 

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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