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Українська мережа громадського
моніторингу якості повітря EcoCity

підтримує ідеї Citizen Science, тому у
відкритому доступі є дані про результати
та локації станцій моніторингу.

В УМОВАХ ВІЙНИ
(особливо на лінії зіткнення) ця
інформація є вкрай необхідною для
попередження населення про забруднення
або небезпеку.

Ми розуміємо, що дані про локацію
станцій моніторингу гіпотетично можуть

наражати
на додаткову небезпеку наших еко-

активістів та партнерів.
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НАГАДУЄМО!!!
Українська мережа громадського
моніторингу якості повітря EcoCity містить
декілька інструментів безпеки, які
доступні кожному користувачу-керуючому
станції моніторингу:

На відміну від інших мереж, ми завжди
надавали користувачу розширені
можливості управління публічністю.

Ви завжди можете скористатися цими
можливостями самостійно через
персональний кабінет станції на сайті:

www.eco-city.org.ua

МОЖЛИВОСТІ
ДОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ

ТА ЗАХИСТУ

ЗАБОРОНИТИ
ПУБЛІЧНУ ПЕРЕДАЧУ
ДАНИХ МОНІТОРИНГУ

ЗМІНИТИ
ТОЧКУ

ВІДОБРАЖЕННЯ
ДАНИХ МОНІТОРИНГУ
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Кожен користувач-керуючий станцією Української
мережі громадського моніторингу якості повітря
EcoCity може обмежити публічний доступ до даних:

(1) Увійдіть у ваш Персональний кабінет станції;
(2) Деактивуйте позначку «Ділитися даними»

(3) Деактивуйте позначку «Активна»

(4) Натисніть кнопку «Зберегти»

Ваша станція буде працювати, архіви результатів
моніторингу будуть доступними для вас та
дослідників, проте позначка станції зникне з мапи
мережі EcoCity

Крок 1

Крок 2

ЗАБОРОНА
ПУБЛІЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХМОНІТОРИНГУ
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Кожен користувач-керуючий станцією
Української мережі громадського моніторингу
якості повітря EcoCity може самостійно змінити

точку
гео-відображення станції:

(1) На Гугл-мапі оберіть точку (поле, парк,

«місце без людей») поблизу локації вашої
станції;

(2) Увійдіть у ваш Персональний кабінет станції;
(3) Змінить координати відображення вашої

станції;
(4) !!! Важливо. У назві станції додайте символ *

(зірочка);

(5) Натисніть кнопку «Зберегти»

Крок 1

Крок 2

ЗМІНА
ТОЧКИ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ
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Команда науково-технічних радників
мережі EcoCity наполегливо рекомендує не
«закривати» доступ до результатів
моніторингу вашої станції.

Це зберігає доступ до інших сервісів
мережі (діаграми, «машина часу» тощо) та
дозволяє іншим мешканцям довідатися
про якість повітря у вашому місті.

!!! Важливо. Не забувайте поставити символ
* (зірочка) у назві станції. Це допоможе
аналітикам та дослідникам зрозуміти, що
ваша станція «візуально перенесена».

ЯКЩО ВИ ЗАНЕПОКОЄНІ
ВАШОЮ БЕЗПЕКОЮ, 

В УМОВАХ ВІЙНИ
НЕ ЗАКРИВАЙТЕ ДОСТУП ДО
РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ

КОРИСТУЙТЕСЯ ФУНКЦІЄЮ
ЗМІНИ ТОЧКИ
ВІДОБРАЖЕННЯ
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БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ ТА
ЗВЕРТАЙТЕСЯ
ДО ПРОГРАМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ
УКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ
ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ECO-CITY

TELEGRAM: +38 098 808 40 92
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