
The Clean Air for Ukraine project is led by the NGO Arnika (Czech Republic) in cooperation with local eco-initiatives in
industrial cities of Ukraine with the financial support of the Transition Promotion Program of the Ministry of Foreign
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КАМПЕЙН «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://CLEANAIR.ORG.UA

HTTPS://ENGLISH.ARNIKA.ORG
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КАМПЕЙН «ЧИСТЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ УКРАЇНИ»



Погляди та думки, висловлені у цих матеріалах, належать виключно авторам 
і жодним чином вони не можуть бути сприйняті  як будь-яка офіційна позиція 
або думка Міністерства закордонних справ або уряду Чеської Республіки, 
Національного фонду на підтримку демократії або уряду США
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УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯ

СПРАВА НАШЕ БЕЗНАДІЙНА ЖИВЕ І ПРОЦВІТАЄ

HTTPS://ECO-CITY.ORG.UA/
Січень 2018 р. – 2 станції / Січень 2021 р. – понад 1000 станцій

Громадські системи моніторингу - стимул розвитку

державних систем моніторингу та залучення громадян

до проблеми охорони довкілля. В Україні такі системи

дозволили зробити приховане явним, допоможи людям

стати частиною «природоохоронного процесу»,

стимулювали розвиток ініціатив на локальному рівні
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«ЕВОЛЮЦІЯ» 

ІНСТРУМЕНТІВ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

Січень 2018 г. – РМ2.5, РМ10

Січень 2021 г. – РМ2.5, РМ10, CO, HN3, NO2, TVOC, VVOC, H2CO, O3, UV, Rad, SO2, Od
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ВСЕБІЧНЕ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ 

ЛОКАЛЬНИХ ГРОМАД
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ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ 

У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Загрязнение воздуха РМ2.5 Загрязнение воздуха NO2

У 2020 р спільно з експертами World form Space був проведений аналіз забруднення повітря за 

даними місії Sentinel-5P EU Copernicus Programme. Результати дослідження дозволили «змінити» 

ставлення до суспільних систем моніторингу повітря серед академічного і професійного 

співтовариства
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution
https://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/european-health-report/european-health-report-2018
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2016/health-risk-assessment-of-air-pollution.-general-principles-2016
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/health-risks-of-air-pollution-in-europe-hrapie-project.-recommendations-for-concentrationresponse-functions-for-costbenefit-analysis-of-particulate-
matter,-ozone-and-nitrogen-dioxide

МОНІТОРИНГ – ЯК СЕРВІС ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА НАСЕЛЕННЯ

Ефективна екологічна політика спирається на результати оцінки наслідків від промислового забруднення
Використання сучасних інструментів оцінки ризику від забруднення атмосферного повітря AirQ+ WHO вимагає великих наборів даних з джерел з 
високим ступенем довіри. 
Довіра до даних моніторингу формується не виключно метрологічними показниками
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https://www.eea.europa.eu/publications/assessing-air-quality-through-citizen-science

НОВА СТРАТЕГІЯ «СПІЛЬНИХ ЗУСИЛЬ» МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯ У ЄС
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https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox/air-sensor-performance-targets-and-testing-protocols
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/review-sensors-air-quality-monitoring
https://www.eea.europa.eu/publications/assessing-air-quality-through-citizen-science
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/report-laboratory-and-situ-validation-micro-sensor-monitoring-ambient-air-pollution

НАЙБІЛЬШІ МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯ ШУКАЮТЬ ШЛЯХИ

РОСТУ ОХОПЛЕННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО БЮДЖЕТУ

https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox/air-sensor-performance-targets-and-testing-protocols
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/review-sensors-air-quality-monitoring
https://www.eea.europa.eu/publications/assessing-air-quality-through-citizen-science
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/report-laboratory-and-situ-validation-micro-sensor-monitoring-ambient-air-pollution
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https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox
https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox/how-use-air-sensors-air-sensor-guidebook
https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox/air-sensor-performance-targets-and-testing-protocols
https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox/technical-approaches-sensor-data-airnow-fire-and-smoke-map
https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_Report.cfm?dirEntryId=342652&Lab=NERL

EPA USA АКТИВНО ВПРОВАДЖУЄ НОВІ СТАНДАРТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ
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WK64899 New Practice for Performance Evaluation of Ambient Air Quality Sensors and Other Sensor-Based Instruments (astm.org)

ЗАРАЗ АКТИВНО ЗМІНЮЮТЬСЯ ПІДХОДИ ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ТА ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМИ ISO 17025 & ES GUIDE 98 & EURACHEM CITAC

https://www.astm.org/DATABASE.CART/WORKITEMS/WK64899.htm
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CITIZEN SCIENCE МОДЕЛЬ 

В АКАДЕМІЧНОМУ СПІВТОВАРИСТВІ

Фото – Украинская сеть общественного мониторинга воздуха EcoCity
https://www.facebook.com/EcoCityProject

У розробці громадського Кампейн ми часто забуваємо про специфічну цільову аудиторію - академічне і професійне

співтовариство. Вони можуть бути найсильнішими нашими союзниками. Український досвід - це постійне і

цілеспрямоване залучення вчених і експертів в процеси створення девайсів, розвитку мережі, аналізу даних і

комунікації.

Фото - Tatyana Bulanaya
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CITIZEN SCIENCE
УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА

ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯ

Проєкт «Чисте повітря для України»

https://cleanair.org.ua/

https://www.facebook.com/CleanAir.org.ua

info@cleanair.org.ua .

Мережа EcoCity

https://eco-city.org.ua/

https://www.facebook.com/EcoCityProject

freearduino.com.ua@gmail.com

ARNIKA

https://english.arnika.org/

arnika@arnika.org


