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ПРОЄКТ «ЧИСТЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ УКРАЇНИ»

(1) Підтримка локальних еко-ініціатив

(2) Розвиток громадського моніторингу довкілля

(3) Підтримка тематичних еко-досліджень

(4) Розвиток та посилення екологічної освіти

(5) Адвокаційна діяльність

HTTPS://ECO-CITY.ORG.UA/ 

HTTPS://CLEANAIR.ORG.UA

HTTPS://ENGLISH.ARNIKA.ORG
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Літній період, РМ2.5 Зимовий період, РМ2.5

Проблема забруднення повітря промислової агломерації 
м. Запоріжжя та Запорізької області

Середні річні, NO2

Результати аналізу даних дистанційного
супутникового моніторингу системою
Santinel-5P EU Copernicus, TROPOMI, CAMS

Результати дослідження свідчать, що в умовах значного
промислового забруднення представницькі органи та
влада мають створювати сервіси для населення –
які допоможуть мінімізувати надлишковий тягар для 
здоров'я (спричинений факторами якості 
навколишнього середовища).
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СТВОРЮЮЧИ СЕРВІС ОПЕРАТИВНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
(випадок аномального забруднення повітря міста Запоріжжя у ніч та вдень 09 червня 2021 року
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СТВОРЮЮЧИ СЕРВІС ОПЕРАТИВНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
(випадок поширення пилової бурі 21-23 червня 2021 року)

Супутникові спостереження за «пиловою бурею» Попередження від громадських мереж

Громадські мережі моніторингу якості 
повітря демонструють сталу відкритість 
та спроможність створювати сервіс для 
населення, а саме – оперативного 
інформування та оповіщення…

У період НМУ (та різкого погіршення 
якості повітря) кількість запитів від 
користувачів з локацією «м. Запоріжжя»
зростає в 8-13 разів.

В якості довідки – 09 червня кількість 
запитів користувачів склала понад 9 тис.
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ГРОМАДСЬКІ СИСТЕМИ 

МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ 

ПОВІТРЯ НЕ МАЮТЬ 

ВИКОНУВАТИ ФУНКЦІЇ 

ДЕРЖАВИ!

Проте ми розуміємо, що зараз ми вимушені 

це робити…

Українська мережа громадського

моніторингу якості повітря ГОТОВА ДО 

ДІАЛОГУ та взаємодії з органами місцевого 

самоврядування та влади.

Проєкт «Чисте повітря для України»

https://cleanair.org.ua/

https://www.facebook.com/CleanAir.org.ua
info@cleanair.org.ua.
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