
В Україні за рік зросла кількість громадян, що підтримують
легалізацію цивільної вогнепальної зброї, а більше
половини населення воліють придбати травматичну зброю
— опитування Gradus Research
Проєкт Закону «Про обіг цивільної вогнепальної зброї» Верховна Рада України
ухвалила в першому читанні ще напередодні повномасштабного вторгнення росії в
Україну. Наразі законопроєкт готують до розгляду в другому читанні, і дослідницька
компанія Gradus Research провела опитування, щоб дізнатись, як українці ставляться
до легалізації зброї для цивільних осіб зараз, під час воєнного стану, та порівняла їх із
результатами аналогічного опитування у 2021 році.

Результати опитування говорять, що 43% громадян скоріше або повністю
підтримують легалізацію цивільної вогнепальної зброї в Україні, тоді як рік назад
таку позицію висловлювала третина населення (34%). Варто також відмітити, що вища
підтримка легалізації спостерігається серед українців, що через війну були змушені
покинути місця свого постійного проживання та переміститися до інших регіонів України
(46%).

Серед причин на користь легалізації зброї для цивільних українці найчастіше
називають можливість відчувати себе в безпеці, захищати себе та своїх близьких (71%)
і бути готовими до оборони у разі масштабного військового конфлікту (56%).



Що ж стосується тих українців, які негативно ставляться до легалізації цивільної
вогнепальної зброї, то наразі таких 41%. Тоді як рік назад таку позицію займали
більше половини українців — 52%. Свою думку вони найчастіше аргументують
побоюванням, що це може призвести до зростання рівня злочинності (71%), що
українське суспільство ще не готове до цього (58%) і що використання вогнепальної
зброї буде складно проконтролювати (53%).

На запитання щодо бажання придбати травматичну зброю схвальну відповідь дають
більше половини опитаних (52%), натомість 37% відповідають, що однозначно або
скоріше не придбали б її, якби у них була така можливість. Ці показники залишаються
стабільними з минулого року. Бажаючі володіти травматичною зброєю переважно
прагнуть цього з метою захисту себе, своїх близьких та оселі.



“Більше семи місяців збройного протистояння агресії росії не могли не вплинути на
думку українців на володіння вогнепальною зброєю серед цивільних, ми бачимо як
підтримка легалізації зростає, проте серед основних бар’єрів досі лишаються
побоювання громадян, що держава не зможе налагодити суворий контроль за видачею
дозволів на зброю через корупцію”, — коментує Євгенія Близнюк, соціологиня,
засновниця та директорка Gradus Research.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом
самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає
структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за
статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля:
23-26 вересня 2022 року, розмір вибірки: 2000 респондентів.


