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27 вересня 2022 р. 13:00 online 

Організатори: Проєкт “Чисте повітря для України”, чеська неурядова організація «Арніка» (Чехія), 
Українська мережа EcoCity, ГО “Фрі Ардуіно” (Івано-Франківськ). 

 

Модераторка: Ірина Пірогова, заступниця директора департаменту захисту довкілля Запорізької 
обласної державної адміністрації. 

Програма круглого столу 

13.00 Відкриття круглого столу.  Марцела Черноцова, координаторка міжнародного 
чесько-українського проєкту «Чисте повітря для України» (ГО «Арніка», Чехія). 

13.10 Олексій Ангурець, Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної 
ради. Екологічний моніторинг в умовах війни. Досвід Дніпропетровщини.  

13.20 Перекрест Андрій, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, д. т. 
н., професор Кременчуцького національного університету. Практична реалізація 
завдань  моніторингу навколишнього природного середовища.  

13.30 ￼Інна Холіна, начальник управління охорони навколишнього середовища ПАТ 
«Запоріжсталь». Як війна вплинула на роботу металургійних підприємств, 
екологічний моніторинг та заплановану модернізацію. 

13.40 Артур Запорожець, канд.тех.наук,  ст. наук. співробітник Інституту загальної 
енергетики НАН України, радник EcoCity. Моніторинг забруднення повітря в околі 
об'єктів енергетики на базі low-cost сенсорів в Україні. 

13.50. Обговорення 

14.00.          Олексій Івженко, начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій 
Диканської ТГ (Полтавщина) та Марина Брага, координаторка проєкту «Діємо для 
здоров’я». Перші результати Диканської ТГ із використання показників станцій 
моніторингу для попередження населення про забруднення довкілля.  

14.10          Наталя Холодова, координаторка проєктів ГО "Екоклуб Рівне".  Як громада на 
Рівненщині самостійно та незалежно від влади контролює забруднення повітря. 

14.20 Юлія Авраменко, координаторка проєктів ГО «Еколтава». Як ми впроваджували 
моніторинг якості повітря у Макухівці на Полтавщині і чому це важливо. 

14.30 Максим Сорока, експерт з екологічної безпеки мережі «Довкола», науково-
технічний консультант проекту «Чисте повітря для України».  Півроку екологічних 
злочинів в Україні. Аналіз тенденцій зміни якості атмосферного повітря.  

14.45 - 15.00. Обговорення, відповіді на питання. 

Форма реєстрації: https://forms.gle/GAAVj9Z7QgmjPRZi6  
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Відповідальна за оранізацію:  Яна Гедерім  координаторка заходів проєкту «Чисте повітря для України» │ 
Тел./Telegram: +38 068-395-55-42│ +38 099-303-55-69│  
info@cleanair.org.ua     

Для ЗМІ: Тетяна Жавжарова, комунікаційниця проєкту «Чисте повітря для України»  
Telegram/Viber/тел.: +38 099-756-18-95   
tetiana.zhavzharova@arnika.org 
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