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Форум “Валить Нельзя Остаться/ECO”

01

Разом із нашими друзями Платформа 
Громадський Контроль провели Форум 
“Валить Нельзя Остаться”
 
У 2019 році він повністю викрасився в зелене 
та залучив у свої обійми кращі приклади 
реформ та змін в природоохоронному секторі. 
Спікерами на Форумі були: Міністр екології та 
природних ресурсів, заступниця міністра 
енергетики, Директор ДП “Проззоро.Продажі”, 
кращі українські та міжнародні громадські 
організації, інші  
 
Форум залишив за собою найменший екослід, 
бо ми мінімізували використання ресурсів та 
створили мінімум відходів



 Розвиток громадського моніторингу якості повітря в Україні
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міст України 

Перший в Україні воркшоп по збірці
датчиків в Дніпрі

Лютий 2019

5 За підтримки Міністерства закордонних 
справ Чеської республіки реалізували 
амбітний проект, в якому проїхали ще 5-ма
містами України із воркшопами , де також 
разом із нашими друзями-фахівцями 
розповідали про забруднення повітря
твердими частинками в містах України та 
його вплив на здоров’я

Владислав Збанацький, 
заступник генерального 
директора ДУ "Центр 
громадського здоров'я 
МОЗ України"



Розвиток громадського моніторингу якості повітря в Україні
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234
644

власних станції 
моніторингу, які обладнані 
підігрівом повітря задля 
більш коректного 
вимірювання частинок РМ 
розповсюдили за рік

джерела зібрали за рік у чат-боті та на мапі. Серед яких 
органи місцевої влади трьох областей, громадські,   
комерційні проекти та приватні станції. SaveEcoBot - 
найбільший агрегатор даних про якість повітря в Україні
saveecobot.com/maps 
saveecobot.com/platforms

57 малих населених пунктів України 
24/7 збирають та передають у
SavеEcoBot та світові агрегатори 
інформацію про якість повітря від 
станцій Save Dnipro. Від Верховини 
серед Карпатських гір до
Білгород-Дністровського на березі 
Чорного моря. Безпрецедентна 
робота по розповсюдженню 
безкоштовних станцій Завдяки активності громадян під час осінніх 

смогів та даним про повітря, які тепер стали 
доступними онлайн, маємо якісний вплив. 
Початок системних зрушень щодо розбудови 
системи державного моніторингу. Вперше в 
держбюджет закладені кошти на модернізацію 
державних постів



Міжнародна співпраця із громадськими проектами, які
розвивають моніторинг якості повітря, та з компаніями із всесвітнім ім’ям
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континента
2

країн
6

мов
5

користувачів
380+k

Завдяки Rakuten Viber
юзери з України, Грузії та Болгарії
безкоштовно користуються чудовими
еко-стікерами



Ми стали лідерами відкриття даних в Україні! 
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За просування, разом із дружніми ГО, ідеї відкриття екоданих, серед яких і екоподатки, і 
дозвільні документи, ми отримали нагороду Open Data Leaders на щорічному Open Data Forum 



Разом із коаліцією з 25+ дружніх організацій створили та
просували 2 екоадженди
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Перша — під час президентських, друга — парламентських виборів. Їх підтримали 3 
ключові кандидати у Президенти  і 6 проукраїнських партій



“Дотиснули” встановлення та запуск електричного фільтру на 
Придніпровській ТЕС
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Електрофільтр є частиною екомодернізації 
найбільшого промислового забруднювача 
міста Дніпра разом із запуском 
моніторингу, консервуванням 
золошлаконакопичувача та багатьма 
іншими заходами



Акціїя “Заважає? (не)Ріж!” 
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Завдяки акції “Заважає? (не)Ріж!” зрушили питання поводження із зеленими насадження у 
Дніпрі з “мертвої точки”  , запровадивши спочатку мораторій на видалення, а потім разом із 
колегами з ГО “Екорада” розробивши “Правила поводження із зеленими насадженнями” 

Робота продовжується і вже скоро для громадського контролю цього питання дніпряни 
зможуть отримати базу актів на видалення, які були виписані раніше за запровадження правил  



Заходи та згадування в ЗМІ 
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Протягом року, як організатори та спікери, ми взяли участь у 45 заходах: 
на парламентських слуханнях в представництві Євросоюзу в Україні  та Брюсселі , в 
комітеті екологічної політики  , в   Мінекоенерго   та десятках    профільних форумах та 
конференціях по всій країні та за її межами

Ми невпинно просуваємо екопитання, аби в порядку денному країни вони ставали на 
перші щаблі, бо екологічна безпека є базовою потребою будь-якої людини, тому за рік 
накопичилось понад 150 згадувань про нас та нашу діяльність у національних та 
міжнародних ЗМІ. 

Детальніше про згадування в ЗМІ ось тут
 
Детальніше про заходи ось тут
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Підтримка


