
Платформа, створена за підтримки ОБСЄ, висвітлює
екологічні ризики, пов’язані з війною в Україні
16 червня 2022

Дані та аналіз майже 5000 пов’язаних із війною в Україні інцидентів свідчать, що
постраждало 92 промислові об’єкти високої або дуже високої категорії екологічного
ризику.

Дані отримані з нещодавно створеної онлайн-платформи на основі карт Ecodozor,

розробленої Екологічною Мережею Zoï за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в
Україні.

Представлена сьогодні в Медіацентрі Україна у Львові, платформа спирається на
досвід ОБСЄ щодо оцінки екологічної шкоди в східних регіонах України, які
постраждали від збройного конфлікту з 2014 року.

Інформація по збитки та пошкодження була зібрання по всій Україні та включає
пошкодження інфраструктури внаслідок бомбардувань та обстрілів, порушення
регулярного постачання води, газу та електроенергії, а також порушення
промислової діяльності. Наслідки цих екологічних загроз ще необхідно буде
дослідити.

«Звичайно, у ці трагічні часи війни ми всі думаємо насамперед про людей, чиє життя
знаходиться в безпосередній небезпеці через безперервні бойові дії. Але ми не
повинні забувати, що шкода, завдана довкіллю, може мати довгостроковий вплив на
здоров’я та життя кожного в постраждалих районах і навіть за їх межами», –

зазначив Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ під час заходу.

Пошкоджений війною ліс неподалік Києва. (ОБСЄ/Андрій Дзюбенко)

https://www.ecodozor.org/


«Це потрібно враховувати вже при плануванні та накопиченні ресурсів для
допомоги у післявоєнній відбудові України», – додав він.

Платформа Ecodozor буде постійно оновлюватись, щоб допомогти дослідникам та
політикам у розробці узгоджених заходів реагування на екологічні загрози.

Координатор проектів ОБСЄ допомагає українській владі вдосконалювати свою
систему реагування на надзвичайні ситуації, особливо у сфері хімічної безпеки. Це
включає в себе декілька підходів, таких як гармонізацію регуляторної системи у
відповідності до міжнародних затверджених стандартів, реформування підходів до
навчання осіб, які займаються первинним реагуванням, та зміцнення потенціалу в
ідентифікація токсичних хімічних речовин.

Координатор також допомагає країні покращити моніторинг її водних ресурсів у
басейні річки Сіверський Донець. Звіти з даними про ці дослідження доступні тут.
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