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Забруднення повітря в Україні – погляд з космосу (Air Pollution in Ukraine from space)

https://cleanair.org.ua/publication/zabrudnennya-povitrya-v-ukrayini-z-kosmosu/

«РЕЙТИНГ» ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ У ГРОМАДАХ УКРАЇНИ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ БАГАТОРІЧНОГО, НЕЗАЛЕЖНОГО, СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ

Забруднення дрібнодисперсним пилом Забруднення азоту діоксидом
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ВООЗ, 2005 р. ВООЗ, 2021 р.

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ДОВОДИТЬ ПРЯМИЙ ЗВ’ЯЗОК
МІЖ ТРИВАЛІСТЮЖИТТЯ ТА ЯКІСТЮ

ПОВІТРЯ

У вересні 2018 року Генеральна Асамблея ООН провела
третє засідання з попередження та боротьби з
неінфекційними захворюваннями та планом дій, які
захищають людину від передчасної смертності.
Забруднення повітря було визнано одним з п'яти
основних факторів ризику для здоров'я населення. Так
званий принцип «5Х5».

ОСНОВНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ

ОСНОВНІ РИЗИКИ

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ТЮТЮНОКУРІННЯ

ОНКОЛОГІЧНІ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ

ХОЗЛ НЕЗДОРОВА ЇЖА

ДІАБЕТ МАЛА ФІЗ. АКТИВНІСТЬ

ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ЗАБРУДНЕНЕ ПОВІТРЯ
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ЧИСТЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
–

це об'єднання та мережа
підтримки громадських
досліджень та моніторингу
стану та якості повітря в
Україні.

https://cleanair.org.ua/

https://eco-city.org.ua

Основна мета:

Підтримка горизонтальних
ініціатив заради чистого
повітря для усіх в Україні з
2017 року

8 пристроїв моніторингу
16 забруднюючих речовин
38 організацій-партнерів
565 точок моніторингу
>1500 волонтерів
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УКРАЇНА –
ЯК СИМВОЛ
НЕЗЛАМНОСТІ

Станція громадськогомоніторингу, яка «вижила» після ворожого обстрілу (м. Харків)
Фото архів активіста, квітень 2022 року

Війна спровокувала значного впливу на поширення
мережі (особливо на сході та півдні України) та
стабільність її роботи.

У березні 2022 року активними було лише 64 %

станцій.

Станом на вересень підтверджена фізична втрата 27

станцій моніторингу. Доля ще 39 станцій у
Донецькій, Луганській, запорізькій та Херсонській
областях досі невідома, як і волонтерів-учасників
мережі моніторингу.

Незважаючи на обставини, з початку війни
підключено 58 нових станцій моніторингу.
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Ракетнийнапад на території міста Запоріжжя (Україна, 22 вересня 2022 року)
Телеграм каналКирило Тимошенко (заступник керівникаОфісу Президента
України)
te.me/kt20220224

Контекст події:

За повідомленням Олександра Старуха (Запорізька ОДА) вранці 22

вересня 2022 року ворог завдав масованого ракетного удару по
території агломерації міста Запоріжжя – «…Дев'ять прильотів по
Запоріжжю сьогодні зранку…два удари ракетами С-300». В наслідок
ракетного нападу постраждали енергетичний об’єкт критичної
інфраструктури, декілька інших промислових об'єктів та влучання
поблизу телевежі міста Запоріжжя. Суттєвих руйнувань зазнав готель у
центральному міському парку.
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ІНФОРМУВАННЯ У ВИПАДКУ
РАКЕТНОГО НАПАДУ
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Локація / Location

Агломерація міста Запоріжжя 21-23 вересня 2022 року

Опис події / Incident description

Ракетний напад на територію агломерації міста Запоріжжя

Джерела даних для аналізу / Data sources for analysis

Станції громадського моніторингу Української мережі громадського
моніторингу якості повітря Eco City. Модель моніторингу – Citizen Science.

Адміністратор - ГО «Фрі Ардуіно»..URL: https://eco-city.org.ua

Публікація створена у співпраці з Українською мережею громадського моніторингу якості повітря Eco City, яка спільно з чеською неурядовою організацією Arnika реалізує проєкт «Чисте повітря для України» за фінансової підтримки програми
TRANSITION Міністерства закордонних справ Чеської республіки та Національного фонду на підтримку демократії NED USA. 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. Поширюється на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-

NC-SA 4.0). Ця ліцензія дозволяє іншим змінювати, адаптувати та створювати ваші похідні некомерційні твори за умови поширення похідних творів на ідентичних умовах та повного збереження атрибуції та посилання на першоджерело – Міжнародна
програма «Чисте повітря для України»

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


Позначення локацій станцій моніторингу, які використані для аналізу
Marking of monitoring stations locations used for analysis

Картографічні дані: © 2022 Google
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Аналіз результатів моніторингу на окремих локаціях агломерації міста Запоріжжя під час ракетного нападу (21-
23.09.2022)

Дрібнодисперсний пил (PM2.5)
min = 1,1 μg/m3 max = 70,2 μg/m3

Дрібнодисперсний пил (PM10)
min = 3,2 μg/m3 max = 192,6 μg/m3

Аміак (NH3.)
min = 0,4 μg/m3 max = 0,6 μg/m3

Діоксид азоту (NО2.)
min = 51,1 μg/m3 max = 75,2 μg/m3

Чадний газ (СО.)
min = 645 μg/m3 max = 890 μg/m3

Гамма радіаційний фон у повітрі
min = 7,3 μR/h  max = 11,0 μR/h
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Інформаційне спростуванняНАК Енергоатом
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ПРОТИДІЯ ВОРОЖИМ ІПСО
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ АГЛОМЕРАЦІЇ МІСТА
ЕНЕРГОДАР-НІКОПОЛЬ-МАРГАНЕЦЬ (29-30.09.2022)

Огляд радіаційного гамма-фону

Картографічні дані: © 2022 Google

Радіаційний гамма-фон 
min = 9,44 μR/h max = 11,2

μR/h 

Радіаційний гамма-фон 
min = 10,3 μR/h max = 12,4

μR/h 

Радіаційний гамма-фон 
min = 9,15 μR/h max = 11,7

μR/h

Нікополь

Марганець

Енергодар
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ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ – ЗАВДАННЯ ЯКЕ ПОТРІБНО
ВИКОНАТИУмови воєнного стану та нові виклики
продемонстрували обмежену ефективність як
державних, так і громадських мереж моніторингу
якості повітря та небезпек.

Наша спільна прогалина – це неготовність до
оперативної без маніпулятивної комунікації про
небезпеки в умовах надзвичайних ситуацій.

Ми маємо остаточно розділити функції систем
моніторингу, нагляду та контролю в екологічній
політиці України. І по можливості – провести
«децентралізацію моніторингу якості повітря»,

дозволивши розвиток державницьких,

муніципальних та громадських мереж в Україні.

Дякуємо усім друзям та партнерам!

ІНФОРМУВАННЯ

ЧЕСНЕ
ТАШВИДКЕ
ОПОВІЩЕННЯ
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РОЗБУДОВА
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РАЗОМ ДО ЧИСТОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПОВІТРЯ
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