
 

Промислове забруднення повітря в Україні:  

що ми можемо зробити разом? 
 

15 грудня – 2020 – Харків 

 

Тема дня: 

Чисте повітря для України:  

як ми можемо цього досягти? 

Програма заходу 
 

Час Назва виступу Спікер 

Модератор   Максим Сорока 

15:00 Вітальне слово  

Якість повітря в Україні: правовий 
аспект 

 
Дмитро Булах, депутат Харьківської міської ради VIII 
скликання  
Олена Волкова,  помічник народного депутата ВРУ 
комітету ВРУ з питань екологічної політики та 
природокористування; 
 

15:15 Зміна клімату, поводження з 
відходами та забруднення повітря: 
цілісний підхід через проект 
«Наближення до вимог 
екологічного законодавства 3 
(APENA 3)» та синергія з проектом 
«Чисте повітря для України», / 25 ‘ 
 

Христос Цомпанідіс, Керівник групи проекту ЄС: 
„Посилення спроможності регіональних та місцевих 
адміністрацій для впровадження та забезпечення 
дотримання законодавства ЄС щодо навколишнього 
середовища та кліматичних змін та розвитку 
інфраструктурних проектів” 
 

15:40 Чисте повітря в Україні: План дій 
щодо зменшення промислового 
забруднення повітря в містах 
України. Oгляд варіантів політики 
та рекомендацій /25 ' 
 

Шарка Гавранкова, експерт з участі громадськості у 
прийнятті рішень (Чехія); 
Олександр Ярошук, екологічний журналіст 

16:05 Забруднення повітря в Україні - 
попередні дані зі станцій 
моніторингу повітря EcoCity / 25 ‘ 
 

Яхім Бжезіна, начальник відділу якості повітря Чеського 
гідрометеорологічного інституту в Брно 
 

16:30 Чисте повітря для України – 
міжнародна кооперація 
громадських організацій України та 
Чеської республіки / 20 ‘ 
 

Мартін Скальський, Arnika; 
Максим Сорока, науково-технічний радник проекту "Чисте 
повітря для України" (Дніпро)  
 
 

16:50 Вплив збройного конфлікту на стан 
техногенної та екологічної безпеки 
Донецької та Луганської областей 
України /15 ' 
 

Ліна Плющакова,  заступник директора Українського 
наукового інституту технічної екології, Головний редактор 
фахового видання «Екологія промислового краю» 

17:05 

 

 

 

 

Масштабування мережі 
громадського моніторингу якості 
атмосферного повітря в контексті 
реформи децентралізації влади / 10 
‘ 

Артем Костецький, Голова Ради ГО «Добра воля» /  
 

17:15 Приклади як громада відстоює 
свої права на чисте повітря / 15 ‘ 

Олександр Пирх, ГО "Разом" (смт. Солоницівка) /  
Олексій Давиденко, ГО "ЕКОЦИД.НЕТ" 
 

          17:30                                              Дискусія: « Забруднення повітря та громадянські кампанії в Чехії та Україні.  
Який досвід?» / 30 ‘ 


