
 

 

 
 

Анонс 

Що думають мешканці вугільних міст про Донбас без шахт? 
Презентація результатів соціологічного дослідження 

 

19 листопада 2020 року 

10.00 – 12.00 

 

Місце проведення: Inveria Flow Space, Блок А, зал Central  

(вул. Володимирська, 49А, м. Київ) та онлайн у Zoom 

Монопрофільність - це недолік для шахтарського міста. Закриття всіх вугільних підприємств є 

цілком реальним і викликає занепокоєння. Шукати альтернативи вугіллю потрібно виключно у 

тісній співпраці з місцевою громадою.  

 

Такою є лише частина результатів соціологічного дослідження “Майбутнє справедливої трансформації 

в Україні: сприйняття в шахтарських містечках”, презентація якого відбудеться 19 листопада о 10:00.   

Дослідження було проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Представництва 

Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Центру екологічних ініціатив “Екодія”.  

https://us02web.zoom.us/j/83190747316


 

Мета даного дослідження – проаналізувати бачення мешканцями шахтарських міст Донеччини 

розвитку свого регіону і конкретного міста з огляду на майбутнє закриття шахт.  

 

Опитування проводилось у липні та серпні 2020 року методом фокус-групових дискусій. У ньому взяли 

участь мешканці Добропілля, Мирнограду, Новогродівки, Покровська, Вугледара, Селидового і 

Торецька.  

 

Питання, що висвітлені в опитуванні: 

- Що потрібно для комплексного вирішення проблем монопрофільного міста?  

- На що розраховують місцеві у випадку закриття шахт?  

- Які найбільші проблеми вугільних регіонів?  

- Негативний вплив від шахт на екологію: чи вважають респонденти це гострою проблемою?  

- Які проблеми з освітою та перекваліфікацією у регіоні? 

 

 

Реєстрація для ЗМІ https://bit.ly/2TWjMyQ 

Реєстрація для учасників: https://bit.ly/3le065A 

 

Модератор: Андрій Куликов, співзасновник та голова правління ГО "Громадське радіо" 

 

Вітальне слово: 

Валентина Москаленко, радниця Прем'єр-міністра України з питань регіональної політики 

Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні 

Наталія Гозак, виконавча директорка ГО Екодія 

 

Спікери:  

Андрій Сілич, голова Вугледарської міської ОТГ 

Марія Коваль-Гончар, координаторка проектів, Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні 

Костянтин Криницький, керівник відділу енергетики, ГО Екодія 

Володимир Орос, керівник громадської організації “Добропільський центр молоді “ДОБРО” 

Тетяна Сігаєва, заступниця директора Агенції розвитку Вугледару 

 

Контакти: Валентин Пугачов, Екодія, 066 545 14 88; Марія Коваль-Гончар, Фонд Еберта, 066 481 94 59.  

https://bit.ly/2TWjMyQ
https://bit.ly/3le065A

