
Clean Air for Ukraine / Чисте повітря для України  
International project of Arnika and Ukrainian NGOs 
Delnicka 13, 170 00 Prague 7, The Czech Republic 
e-mail: cleanair@arnika.org, tel.: +420 774 406 825 
www.cleanair.org.ua   

 

 

За підтримки:  

  
 

 

 
Онлайн-конференція «Екологічні наслідки російської війни в Україні: разом до майбутнього 

відновлення українського довкілля»  
  

Дата: 21 березня 2023 року, час 10:30-13:00  
  

ПРОГРАМА  
Мета цієї конференції – надати можливість дослідникам та експертним колам представити 
поточні результати екологічних наслідків російської війни в Україні а також ідеї щодо їх 
подолання. Доповідачі зосередяться на війні в Україні, але також представлять міжнародний 
огляд та поділяться прикладами шкоди, завданої військовими діями в минулому.  
Війна, яку веде Росія проти України, є найбільшим збройним конфліктом на європейському 
континенті з часів Другої світової війни. Завданням конференції є ініціювати більш детальні 
дослідження пошкоджених територій та сприяти міжнародній розробці плану відновлення 
навколишнього середовища і відбудови країни, базуючись на принципах сталого розвитку.  
  
Основні теми для обговорення:  

 Яку небезпеку для довкілля становлять озброєння та військова техніка?  
 Як військові дії впливають на окремі компоненти довкілля (повітря, воду, ґрунт)?  
 Які висновки та прогнози можна зробити щодо негативного впливу війни на довкілля в 
середньостроковій та довгостроковій перспективі?  
 Чи була подібна шкода навколишньому середовищу в минулому внаслідок війн? Які 
існують міжнародні механізми відшкодування такої шкоди?  
 Які проблеми пов’язані з відновленням забруднених ділянок?  
 Які найважливіші екологічні питання слід обговорювати після закінчення війни?  
 Як поєднати післявоєнне відновлення міст та економіки України з дотриманням 
екологічних стандартів та принципів сталого розвитку?  

  
Модераторка: Анна Єлісєєва, PhD, Європейська партія зелених  
  
Доповідачі: (у процесі погодження)  

1. Посольство Чехії   
2. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України   
3. Міністерство навколишнього середовища Чехії, Міхал Паствінський, директор 
Департаменту міжнародних відносин – тема уточнюється  
4. Олексій Ангурець,  «Чисте повітря для України», «Зелений світ – Друзі Землі». 
«Екологічні наслідки російської війни в Україні: Огляд дослідження».   
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5. Павло Хазан, PhD, підполковник ЗСУ, «Зелений світ – Друзі Землі». Екологічні аспекти 
російської війни в Україні  
6. Мирослав Гавранек, Чеське агентство екологічної інформації. Війна проти України - 
війна проти довкілля: погляд на війну з чеської точки зору  
7. Сімона Бочкова, World from space.  Вплив війни на забруднення повітря в Україні – на 
основі супутникових даних.  
8. Марцела Черноцова, «Чисте повітря для України», Arnika. Інвентаризація та аналіз 
забруднених територій у Чехії.  
9. Ребекка Гармс, колишній депутат Європарламенту, Партія Зелених.   
10. Мод Сарлів, EUAM. Розслідування та переслідування впливу конфлікту на навколишнє 
середовище: виклики та можливості 10 хв.  
11. Досвід післявоєнного усунення екологічних збитків у Балканському регіоні (доповідач 
уточнюється)  

  
Реєстрація: https://forms.gle/8KiEC2CbMBJUMAER6   
  
За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка:   
Яна Гедерім, (099) 303 55 69, (098) 256 50 33  
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PROGRAM 

 The purpose of this conference is to provide an opportunity for researchers and experts to present 
current results and ideas related to the environmental consequences of the Russian war in Ukraine. 
The speakers will focus on the Ukrainian issue but will also represent international views and share 
some examples on the damages caused by different military actions in the past.  
  
The war waged by Russia against Ukraine is the largest armed conflict on the European continent 
since World War II. The goal of the conference is to initiate wider investigations of damaged 
territories and contribute to the international elaboration of the recovery plan for the environment 
and rebuilding the country based on sustainability principles.    
  
Main topics to be discussed:  
What danger weapons and military equipment do pose to the environment?  

 How military actions affect certain components of the environment (air, water, soil)?   
 What conclusions and forecasts can be made regarding the negative impact of the war on 
the environment in the medium and long term?   
 Have there been recorded war damages to the environment in the past? What are the 
international mechanisms for compensation for such damages?   
 What are the challenges of remediation of contaminated sites?   
 What are the most important environmental issues to be discussed after the war ends?   
 How to combine the post-war recovery of cities and the economy of Ukraine with 
compliance with environmental standards and principles of sustainable development?  

  
Moderator: Anna Yeliseyeva, PhD, European Green Party   
  
Speakers: (To be confirmed and finalised)  

1. CZ Embassy TBD / TBC  
2. UA Ministry of Environment – TBD / TBC- 10 min  
3. CZ Ministry of Environment, Michal Pastvinský (Director, Department of International 
Relations) - TBC  
4. Oleksiy Angurets – Review of the report: Environmental consequences of Russian war in 
Ukraine (Clean Air for Ukraine / Green World) 15 min  
5. Pavlo Khazan - (PhD, Lt. Col. AFU /Green World) Environmental aspects of the Russian war in 
Ukraine 15 min  
6. Miroslav Havránek (Czech Enviromental Information Agency) - War against Ukraine - war 
against the environment: view of war from the Czech perspective 10 min  
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7. Simona Bočková (World from space) The effects of the war on air pollution in Ukraine – 
based on satellite data 10 min  
8. Marcela Cernochova (Clean Air for Ukraine / Arnika) Inventory and analysis of contaminated 
sites in the Czech Republic 10 min  
9. Rebecca Harms (former MEP - Green ) - title of presentation 10 min  
10. Maud Sarlieve (EUAM)  Investigating and Prosecuting the Environmental Impact of the 
Conflict: Challenges and Opportunities 10 min  
11. Experience with post war remediation of environmental damages from Balkan region 
(speaker to be confirmed) 10 min  

  
Registration: https://forms.gle/8KiEC2CbMBJUMAER6   
  
For more information please contact: Yana Hederim, +38(099) 303 55 69, +38(098) 256 50 33  
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