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За підтримки:  

  
 

 

Конференція "Повітря війни: як моніторинг допоможе відновити чисте повітря для України” 

27 вересня 2022 р. 10:00 online 

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

 
Програма конференції 

     10.00. Відкриття конференції. Вступне слово.  Тетяна Жавжарова, комунікаційниця проєкту 
«Чисте повітря для України». 
 Шлях до зеленого відновлення через моніторинг якості повітря під час війни.  

10.10 Вітальне слово.  Марцела Черноцова, координаторка міжнародного проєкту 
«Чисте повітря для України» ГО «Арніка», Чехія. Як європейці допомагають 
покращувати безпеку довкілля в Україні під час війни. 

10.25 Білоусов Віталій, керівник департаменту цифрової трансформації. Презентація 
можливостей сервісу «ЕкоЗагроза». 

10.40 Михайло Савенець, робоча група ДЕІ щодо нової методики оцінки збитків для 
довкілля у частині атмосферного повітря, старший науковий співробітник відділу 
моніторингу атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України 
та НАН України. Оцінка заподіяної шкоди внаслідок забруднення атмосферного 
повітря під час військових дій. 

11.00 Ірина Пірогова, заступниця директора департаменту захисту довкілля Запорізької 
обласної державної адміністрації. Якість атмосферного повітря за 1 півріччя 2022 
м. Запоріжжя. 

11.15 Яхим Бржезіна, h.D. начальник відділу якості повітря Чеського 
гідрометеорологічного інституту. «Air quality monitoring and information distribution 
during periods of high level of air pollution in the Czech Republic». 

11.30 Максим Сорока, експерт з екологічної безпеки мережі «Довкола», науково-
технічний консультант проекту «Чисте повітря для України».  Корисні сервіси для 
громад, які створює онлайн-моніторинг якості повітря під час війни. 

11.45 Олексій Трелевський, куратор Української мережі моніторингу EcoCity.  Побудова 
мережі онлайн-моніторингу якості повітря та радіації у громаді. 

12.00 Бахарєв Володимир, директор НВІ механічної інженерії, транспорту та 
природничих наук, д.т.н., проф., Кременчуцький національний 
університет Розширення можливостей автоматизованих геоінформаційних систем 
за рахунок системної інтеграції процесів державного, комунального та 
громадського моніторингу навколишнього природного середовища. 

12.15 Обговорення, відповіді на питання. 

Форма реєстрації: https://forms.gle/E4VR2hToDtcvXiTh7  
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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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