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активних мешканців громад і всіх небайдужих до навколишнього простору.

Цю публікацію створено за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Відповідальність за її зміст несе виключно Громадська організація «Еколтава».
Публікація не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Дослідницька команда:
Авраменко Юлія
Мельник Юлія
Садкіна Марина
Гроза Надія
Редакторка: Мельник Юлія
Дизайн і верстка: Олена Марчишина

ГО «Еколтава». 2022

Дорожня карта

3

ЗМІСТ
ГЛОСАРІЙ

4

РЕЗЮМЕ

5

НОВІ ВИКЛИКИ

6

ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ.
МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

8

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

11

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ У ПЕРІОД ВІЙНИ
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2022 РОКУ

13

«ЗЕЛЕНЕ» ПІСЛЯВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД НА ПРИКЛАДІ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14

ВИКЛИКИ

27

З ЧОГО ПОЧАТИ? ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОМС,
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ, АКТИВІСТІВ

28

ДЕ ВЗЯТИ КОШТИ

28

ЩО ЗРОБЛЕНО. НАПРЯМКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

29

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ

32

4

«Зелене» післявоєнне відновлення українських громад

ГЛОСАРІЙ
ТЕЦ

теплова електростанція.

Релокація

переміщення всередині країни.

ВДЕ

відновлювані джерела енергії.

ТПВ

тверді побутові відходи.

ПДСЕР

План дій сталого енергетичного розвитку.

ПДСЕРК

План дій сталого енергетичного розвитку та клімату.

ВПК

військово-промисловий комплекс.

ЄЗК

Європейський зелений курс.
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РЕЗЮМЕ
24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабний
наступ на територію України1.
Унаслідок воєнних дій маємо людські втрати, знищення будівель критичної
інфраструкт ури, порушення логістичних шляхів, велику кількість
будівельних відходів, пожежі на нафтобазах і промислових підприємствах,
цілеспрямоване підривання цистерн із кислотами, знищення доріг і мостів,
затоплення населених пунктів (с. Демидівка), атаки на ТЕЦ, знищення
складів паливно-мастильних матеріалів і т. д. Захоплення українських
атомних електростанцій ЧАЕС і ЗАЕС наражає Україну та Європу на ядерну
небезпеку.
Під ракетні та масовані обстріли потрапляють також житлові будинки.
Станом на 2 липня 2022 року понад 220 тисяч українців подали заявки
в “ДІЮ” щодо зруйнованих домівок2. За розрахунками Міністерства розвитку
громад і територій в Україні зруйновано чи пошкоджено 116 тис. житлових
будинків, у яких мешкали близько 3,5 млн. громадян 3. Загальна площа
руйнацій щодня збільшується. Відстежити ушкоджені об’єкти можна за
допомогою Карти руйнувань4, у якій на момент підготовки звіту зафіксовано
2391 зруйновану споруду.
Найбільших руйнувань зазнали Харківська, Донецька, Луганська, Сумська,
Київська, Одеська, Миколаївська та Херсонські області. Деякі села в областях
повністю або частково знищено.
Під обстріли потрапили десятки історичних і культурних пам’яток —
Маріупольський художній музей ім. Куїнджі, Музей старожитностей у Чернігові,
Охтирський міський краєзнавчий музей, Іванківський історико-краєзнавчий
музей, Історико-архітектурний музей-з аповідник «Садиба Попова»,
Свято-Успенська Святогірська лавра, Успенський Єлецький монастир у Чернігові,
Свято-Успенський собор у Харкові, Церква Різдва Пресвятої Богородиці
у В’язівці, Охтирська залізнична станція, Донецький обласний драмтеатр
у Маріуполі, Дніпровський будинок органної та камерної музики та ін.
Воєнні дії завдають непоправної шкоди навколишньому природному
середовищу. Під загрозою опинилися майже 200 територій Смарагдової
1

https://www.radiosvoboda.org/a/31719676.html

2	
https://www.unian.ua/society/skilki-ukrajinciv-zalishilisya-bez-zhitla-cherezvtorgnennya-rf-u-radi-ozvuchili-ocinku-novini-ukrajini-11888319.html
3	
https://mepr.gov.ua/news/39409.html
4	
https://reukraine.shtab.net

Дорожня карта

6

«Зелене» післявоєнне відновлення українських громад

мережі площею 2,9 мільйонів га 1 . Російські загарбники окупували
13 національних парків, 8 природних заповідників і 2 біосферні заповідники
України2. Бойові дії охопили понад третину територій природно-заповідного
фонду — для укріплення фортифікаційних споруд рубають ліс, важка
військова техніка знищує флору й ущільнює ґрунти, від вибухів, хімічних
атак і пожеж під час боїв гинуть птахи, тварини та комахи.

Згідно з інформацією від Міндовкілля
станом на 11 травня 2022 року
зафіксовано 231 екологічний злочин3.
Для фіксації екологічних злочинів Міндовкілля розробило застосунок
ЕкоЗагроза 4.
Орієнтовна площа бойових дій становить 10,8 млн. га. Середній відсоток
замінування — 44,79%. Утім, у визначенні загальної площі не враховували
Чорнобильську зону відчуження та території Луганської і Донецької
областей, які були окуповані до 24 лютого 2022 р., а також річки, озера тощо5.
Важко оцінити й негативний вплив на атмосферу, ґрунтовий покрив
і підземні води, спричинений вибухами та знешкодженням снарядів. За
даними ДСНС із 24 лютого до 12 липня 2022 року на території України
знешкоджено 158 681 вибухонебезпечний предмет, зокрема 2066 авіаційних
бомб 6. Вибух навіть одного снаряду забруднює середовище важкими
металами та іншими хімічними речовинами, а для повернення екосистеми
в попередній екологічний стан потрібно понад 10 років. Варто зазначити, що
на даний момент Херсонську та частину Запорізької області досі окуповано,
тому точно оцінити екологічну ситуацію поки неможливо.
У Херсонській області відбувається масова загибель дельфінів, вирубування
дерев у рукотворному Олешківському лісі, повністю знищено Станіславські
кручі, а Рожеве озеро опинилося під загрозою зникнення.
Україна станом на липень 2022 року зазнала збитків на суму понад $1 трлн7.
На жаль, ця сума не остаточна.

1	
https://ecopolitic.com.ua/ua/news/dii-rosiyan-v-ukraini-zagrozhujutznishhennyam‑2–9‑mln-ga-smaragdovoi-merezhi/
2	
https://mepr.gov.ua/news/39409.html
3	
https://mepr.gov.ua/news/39179.html
4	
https://ecozagroza.gov.ua/report
5	
https://kurkul.com/news/30455‑fahivtsi-pidrahuvali-kilkist-zaminovanih-poliv
6	
https://mepr.gov.ua/news/39409.html
7	
https://espreso.tv/zbitki-ukraini-vnaslidok-viyni-stanovlyat-ponad‑1‑trlnradnik-prezidenta
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Відновлення України.
Міжнародна допомога
Попри війну Україна вже працює над розробкою планів
післявоєнного відновлення та проєктами, які відновлять
і змінять не лише населені пункти в архітектурному й
урбаністичному плані, а й допоможуть назавжди позбутися
радянського спадку в суспільстві.

Зараз Україна
розглядає
такі плани
відновлення:

план Маршала
для післявоєнного
відновлення України.

План відновлення України .
Представлений на Міжнародній
конференції з питань відновлення
України в Лугано 4–5 липня 2022 року.
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План Маршала для післявоєнного відновлення України.
Глобальний договір ООН1 передбачає відновлення в таких
напрямках:

Захист і розвиток
конкуренції.
Ефективне
використання
обмежених
ресурсів.

Сільське
господарство.
Сталий
розвиток.

Смарагдова
мережа.
Збереження
екосистемних
послуг.

Кліматичні
фінанси та
фіскальна
політика.
Зелений курс.

Екологічний
контроль. ОВД
та СЕО.

Енергетика
й енергоефективність. Підтримка
відновлюваних
джерел енергії.

Промисловість.
Найкращі доступні
технології та
методи управління
в Україні.

Циркулярна
економіка.
Переробка,
повторне
використання,
відновлення.

1	
https://globalcompact.org.ua/news/план-маршалла-для-післявоєнного-відн/

Будівництво.
Заборона
азбесту.
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План відновлення України1. Представлений
на Міжнародній конференції з питань відновлення
України в Лугано 4–5 липня 2022 року.
Цей план має на меті охопити 850 проєктів і 15 сфер:
• Зміцнення інституційної спроможності.
• Цифрова держава.
• Зміцнення безпеки й оборони.
• Прагнення до інтеграції в ЄС.
• Відновлення чистого та захищеного середовища.
• Енергетична незалежність і зелений курс.
• Поліпшення бізнес-середовища.
• Забезпечення конкурентного доступу до капіталу.
• Забезпечення макрофінансової стабільності.
• Розвиток секторів економіки з доданою вартістю.
• Розширення й інтеграція логістики з ЄС.
• Відновлення та модернізація житла й інфраструктури регіонів.
• Відновлення та модернізація соціальної інфраструктури.
• Розвиток системи освіти.
• Модернізація системи охорони здоров’я.
• Розвиток систем культури та спорту.
• Забезпечення ефективної соціальної політики.
До післявоєнного відновлення України виявила бажання долучитися
продовольча та сільськогосподарська організація ФАО, яка допоможе
відновити ліси, степові ділянки, а також допоможе розробити лісонасіннєві
центри.

Для відновлення України будуть залучати кошти
іноземних донорів у вигляді позик, репарацій
і вилучених російських активів.
1

https://recovery.gov.ua
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
На жаль, людство не вперше стикається з відновленням домівок після
воєнних дій або техногенних і природних катастроф.
Після ДругоЇ Світової війни Європа зазнала масштабних руйнувань,
деякі міста було повністю знищено і їх довелося відбудовувати наново.
Наприклад, місто Кельн було знищено на 80% і вважалося найбільшим
складом будівельних уламків. Відбудовувати місто почали одразу після
війни, а повністю завершили лише через 40 років — у 1980‑х роках.
Серйозним викликом стало відновлення Роттердама та Берліна, адже
в цих містах довоєнним залишили тільки планування вулиць, а будинки
та квартали зводили нові. Це повністю змінило вигляд міст, а про
середньовічну історію тепер нагадує тільки бруківка. З іншого боку
проєктувальники й архітектори, залучені до відновлення Дрездена та
Бремена, акцентували увагу саме на збереженні та реставрації пам’яток
культури, соборів і замків. Відновлення цих міст було досить коштовним,
однак на сьогодні ці витрати повністю окупилися завдяки туризму.
Варто підкреслити, що великої шкоди населеним пунктам завдають
і стихійні лиха — повені, землетруси, лісові пожежі, що перекидаються на
міста й села.
У 2011 році в другому за величиною місті Нової Зеландії, Крайстчерч, стався
спустошливий землетрус амплітудою 6,8 балів. Внаслідок природного
катаклізму було зруйновано центр міста, знищено десятки будинків,
зокрема історичні пам’ятки, а цілі райони стали непридатними для життя.
Центр Крайстчерча перетворився на червону зону 1. Для координування
відновлення в міс ті с творили Уповноважений орган Кентербері
з відновлення після землетрусу (CERA) в ролі урядової агенції Нової Зеландії,
а в 2012 році розробили відповідний народний проєкт. Задля ефективності
до планування долучили містян, і це виявилася вдала співпраця, бо люди
подали понад 100 тисяч побажань і зауважень стосовно комфортного
життя в місті. Таким чином, довіра до місцевої влади зросла.
Досвід Європи та світу показує, що відновити можна будь-яке місто, а його
жителі грають у процесі важливу роль — саме вони формують комфортний
і зручний простір для життя.

1	
https://hmarochos.kiev.ua/2014/07/20/vstati-na-nogi-yak-vidbudovuyut-
zruynovani-mista/
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Відновлення після техногенних або природних
катаклізмів відбувається орієнтовно так:
1

розбір завалів і очищення території від будівельного сміття та відходів;

2

оцінка збитків, розробка архітектурних проєктів і проєктно-кошторисної
документації;

3

налагодження роботи й відновлення критичних інфраструктурних об’єктів —
водозабору, очисних каналізаційних споруд, тепло- та газопостачання,
відновлення маршрутів логістики та транспортних сполучень, відбудова
лікарень, промислових об’єктів, прокладання ліній електропостачання.

4

відновлення та будівництво житлових будинків.

5

проєктування міського простору та зон для відпочинку.

Не можна сказати, що є одна ідеальна концепція відновлення. Для кожного
міста умови індивідуальні та залежать від конкретної цілі, завданих
руйнувань, однак головне завдання під час реконструкції — повністю
забезпечити людей, які проживають на цій території, усіма критичними
ресурсами та можливостями для задоволення базових життєвих потреб.
Багато провідних іноземних будівельних компаній і відомих архітектурних
бюро вже висловили готовність відбудувати міста України. Так, до
відновлення Харкова після війни готовий приєднатися всесвітньо
відомий архітектор Норман Фостер і його бюро “Foster+Partners”, Ірпінь
допоможе відновити Венеціанський університет ІУАВ (Istituto Universitario
di Architettura di Venezia), а над відбудовою Маріуполя будуть працювати
експерти з Варшави, Ґданьска, Дрездена та Роттердама.
Україна має свій досвід відбудови міст. Після Чорнобильської катастрофи
в 1986 році з’явилася потреба в житлі для людей, змушених виїхати
з Прип’яті. Для цього звели ціле місто — Славутич. Почали восени 1986 року,
а закінчили через 2 роки. Що цікаво — була чітка вказівка зберегти якомога
більше зелених насаджень, тому й зараз у деяких приватних будинках або
дворах багатоквартирних будинків ростуть сосни. Над кожним кварталом
працювали архітектори з різних країн — Вірменії, Естонії, Грузії, Литви,
Латвії та ін., тому місто вийшло цікаве та колоритне.

Дорожня карта

13

«Зелене» післявоєнне відновлення українських громад

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
У ПЕРІОД ВІЙНИ СТАНОМ
НА СЕРПЕНЬ 2022 РОКУ
На Полтавщині від початку повномасштабного вторгнення не велися активні
бойові дії, але область досі зазнає ракетних ударів. Всього з лютого по
серпень їх тут відбулося 16 — випущено 56 ракет, 118 інфраструктурних
об’єктів більш або менш серйозно пошкоджено 1.
Під ракетні обстріли потрапили Миргород і Кременчук — в останньому
атаковано ТЕЦ, повністю знищено Кременчуцький нафтопереробний завод
і ТЦ “Амстор”. Також ракетного удару зазнало фермерське господарство
в Терешківській громаді поблизу м. Полтави. Загалом за період воєнних
дій у полях Полтавщини знайшли уламки 17 ракет 2.
Через віддаленість від лінії фронту область стала гуманітарним центром
і надала тимчасовий притулок 186 352 людям 3. До Полтавської та інших
громад області релокуються підприємства та компанії. Так, на момент
підготовки звіту на Полтавщину релокувалося 21 підприємство 4.

Полтава — 46 365 осіб;
Кременчук — 26 116;

Станом
на 13.06

Лубни — 8 038;
Миргород — 7 293;
Горішні Плавні — 7 664.

За Розпорядженням Кабінету міністрів України від 02 серпня 2022 р. № 679‑р
протягом серпня-вересня 2022 року Полтавщина додатково прийме людей,
які змушені евакуюватися з Донецької та Луганської областей.
1	
https://www.adm-pl.gov.ua/news/dmitro-lunin-poltavshchina-vazhliva-oblast-usistemi-oboroni-ukrayini
2

https://zmist.pl.ua/news/u-polyah-p oltavshhyny-znajshly-ulamky‑17‑raket-ashhe‑2‑ne-vybuhnuly

3	
https://kolo.news/category/suspilstvo/31872
4

https://poltava.to/news/67275/
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«ЗЕЛЕНЕ» ПІСЛЯВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД НА ПРИКЛАДІ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
До початку повномасштабного вторгнення Україна розглядала реалізацію
Європейського зеленого курсу і зараз продовжує над ним працювати.

Зелений курс — це інтеграція
України до Європейського
співтовариства згідно
напрямків Європейського
зеленого курсу (ЄЗК) 1.

ЄЗК є дорожньою картою заходів, які перетворять Євросоюз на ефективну,
стійку та конкурентоспроможну економіку, визначать засоби перетворення
Європи на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050
року, стимулюючи розвиток економіки, покращення здоров’я та якості
життя людей, а також трансформують кліматичні й екологічні виклики
на можливості в усіх сферах і політиках ЄС, гарантуючи справедливий
та інклюзивний характер зеленого переходу. Уперше курс представлено
11 грудня 2019 року.
Реалізація Зеленого курсу в Україні має позитивно вплинути на енергетичний
баланс і забезпечити розвиток сектора, зокрема зважаючи на необхідність:
створення повноцінного конкурентного середовища на енергетичному
ринку України;
		 зміни теплової генерації відновлюваними джерелами
енергії та повноцінної трансформації вугільних регіонів, що
означає поступове закриття нерентабельних підприємств
із паралельним створенням у цих регіонах альтернативних
робочих місць;
		 забезпечення споживачів пропорційними тарифами;
		 вибудовування пропорційної тарифної політики у сфері
використання відновлюваних джерел енергії задля
забезпечення зростання частки відновлюваної енергетики та
збереження сприятливого інвестиційного клімату в цій сфері;

1

 ttps://ukraine-eu.mfa.
h
gov.ua/posolstvo/galuzeve-
spivrobitnictvo/klimat-
yevropejska-zelena-ugoda

		 збереження високої частки атомної генерації з урахуванням
необхідності забезпечення дотримання граничних термінів
експлуатації, безпеки та попередження техногенних ризиків.
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13 серпня 2020 року Україна висловила готовність долучитися до
запровадження принципів Європейського зеленого курсу, а 24 березня
2021 року на засіданні Уряду України схвалено постанову «Про утворення
робочої групи для узгодження підходу щодо застосування до України
механізму коригування вуглецю на кордоні для проведення консультацій із
Європейською Комісією». Документ формує склад і затверджує положення
про відповідну робочу групу.
На сьогоднішній час реалізація ЄЗК в Україні полягає в адаптації політик
ЄС до поточних викликів, пов’язаних із війною рф проти України —
запровадження нових заходів енергозбереження, посилення фінансової
допомоги компаніям, які постраждали від наслідків агресії рф та пов’язане
з цим підвищення цін на енергоносії, у т. ч. компаніям із енергоємними
видами виробничої діяльності через податкові пільги та відкриття
кредитних ліній для покриття витрат на енергоносії 1.
23 червня Україна стала кандидатом на вступ у Європейський Союз. Це
надає Україні доступ до фінансування для підготовки до членства в рамках
IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance).

Основні тематичні пріоритети інструмента IPA:
1

зміцнення верховенства права, демократії, захисту прав людини й основних
свобод;

2

ефективне державне управління, включаючи сфери публічних закупівель
і державної допомоги;

3

«зелений» порядок денний;

4

конкуренція та всеохопне економічне зростання, що включає зосередження
уваги на малому, середньому підприємництві та розвитку сільського
господарства та сільської місцевості;

5

територіальна та транскордонна співпраця.

1

https://dixigroup.org/analytic/ukraїna-ta-єvropejskij-zelenij-kurs-kvartalnij-
oglyad-№ 2/
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1
Відновлення критичної
інфраструктури

2

Етапи відновлення
Полтавської області

Упровадження “зелених”
заходів відновлення

3
Розробка стратегій розвитку
та їх упровадження

4
Збереження біорізноманіття
та раціональне поводження
з біоресурсами

5
Адаптація міського/
сільського простору для
комфортного життя людей

Відповідно до основних напрямків Зеленого курсу розробка дорожньої
карти “зеленого” післявоєнного відновлення українських громад має
охопити такі напрямки та цілі:
		 адаптація до зміни клімату;
		 заходи з енергозбереження та впровадження відновлюваної
енергетики;
		 розробка й упровадження довгострокових заходів енергоефективності й енергостійкості;
		 раціональне поводження з природними ресурсами;
		 поводження з ТПВ.
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Дослідницька команда Еколтави пропонує таку секторальну
структуру зеленого відновлення громад Полтавської області:

Водопостачання.
Водовідведення

Транспорт

Опалення

Енергетика.
ВДЕ

Благоустрій

Раціональне
використання
природних
ресурсів

Будівництво

Збереження
архітектурних
пам’яток

Біорізноманіття

Соціум
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У рамках запропонованої структури як оптимальні розглядаються такі заходи з урахуванням періоду
впровадження за окремими секторами:

ВОДОПОСТАЧАННЯ. ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Короткострокові заходи. Термін окупності до 6 місяців
1.

Дотримання правил експлуатації системи

2.

Своєчасне обслуговування та ремонт систем водопостачання, каналізації та обладнання

3.

Заміна азбестографітових ущільнень помп на сучасні з тефлону

4.

Заміна застарілої арматури на сучасні види

Середньотривалі заходи. Термін окупності 2-3 роки
7.

Забезпечення економних режимів експлуатації помп

8.

Заміна систем металевих трубопроводів на полімерні типи

9.

Перехід від прямоточних до оборотних систем водопостачання

10.

Очищення систем водопостачання та водовідведення від осадів задля дотримання
показників якості питної води та ГДС

11.

Усунення витоків і втрат води

12.

Облік водопостачання

13.

Диспетчеризація та автоматизована система керування

14.

Аналіз режимів системи водовідведення

15.

Стимулювання зацікавленості населення та персоналу підприємств в енергозбережних
заходах, економії води та тепла.

16.

Використання надлишкової температури стоків, хімічної енергії горючих речовин, що
забруднюють стоки

Довготривалі заходи. Термін окупності до 10 років

17.

Енергозбережні заходи в електрогосподарстві систем водопостачання та водовідведення,
пов’язані з упровадженням автоматичної системи контролю й обліку енергоспоживання
(АСКОЕ) з подальшим переходом із двоставкового тарифу оплати електроенергії на
одноставковий

18.

Установлення резервів енергозбереження в системах гарячого водопостачання

19.

Будівництво очисних споруд, які мають обладнання для утилізації

20.

Установлення теплових помп в оборотні системи водопостачання, які дають можливість
повертати тепло у виробничий цикл

19

«Зелене» післявоєнне відновлення українських громад

Дорожня карта

ОПАЛЕННЯ
Одним із важливих напрямків, за яким до війни вже працювали міста України, є Угода Мерів. Угода Мерів —
це рух за збереження клімату й енергії на місцевому рівні. Згідно з цією угодою міста розробляли План дій
сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) і План дій сталого енергетичного розвитку і клімату (ПДСЕРК).
У цей план було включено заходи з енергозбереження й енергоефективності.
Короткострокові заходи. Термін окупності до 6 місяців
1.

Утеплення оселі – заміна вікон, утеплення стін і підлоги

2.

Установлення теплоізоляції

Середньотривалі заходи. Термін окупності 2-3 роки
3.

Енергоаудит

4.

Модернізація системи опалення в багатоквартирних будинках

Довготривалі заходи. Термін окупності до 15 років
5.

Установлення сучасної системи опалення

6.

Модернізація систем вентиляції

7.

Установлення вузлів обліку теплової енергії

8.

Заміна чавунних радіаторів на біметалеві

9.

Заміна котлів на твердому паливі на біопаливні
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ЕНЕРГЕТИКА. ВІДНОВЛЮВАНІ
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
Короткострокові заходи. Термін окупності до 6 місяців
1.

Економія електроенергії – вимикати з розетки електроприлади, вимикати світло в кімнатах

2.

Заміна ламп розжарювання на світлодіодні чи люмінесцентні

3.

Установлення датчиків руху в під’їздах, дворах, вулицях

4.

Дотримання правил експлуатації електроприладів і побутової техніки

Середньотривалі заходи. Термін окупності 2-3 роки
5.

Використання в побуті приладів із позначками “А” або “А+”

Довготривалі заходи. Термін окупності до 10 років
6.

Установлення сонячних електростанцій

7.

Використання теплових насосів для обігріву будинків і будівель інфраструктури

БУДІВНИЦТВО
Багатоквартирні/приватні будинки
1.

Урахування рози вітрів під час розробки проєкту

2.

Дотримання стилю архітектури міста/району

3.

Використання екологічно чистих матеріалів, які не містять азбесту

4.

Заборона забудови в місцях, які мають екологічне чи історичне значення

5.

Зменшення площ асфальту, бетону та гуми під час спорудження спортивних і дитячих
майданчиків

6.

Заміна пластикових матеріалів на більш екологічні та безпечні для здоров’я людини

7.

Урахування та розширення зон відпочинку поблизу будинків – зменшення площ
паркувальних зон
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БЛАГОУСТРІЙ
Зелені насадження
1.

Контроль і догляд за зеленими насадженнями: парки, вулиці. Лікувальні заходи та перевірка
дерев, кущів у місті.

2.

Заміна газонної трави на багаторічні рослини та різнотрав’я

3.

Заборона спалювання трави та сухого листя

4.

Створення зелених пішохідних коридорів у містах

5.

Озеленення дахів, стін, парканів, парковок, колій, зупинок громадського транспорту,
вертикальне озеленення.

6.

Проєктування та будівництво терапевтичних садів

7.

Шумоізоляція вулиць за допомогою кущів і дерев

8.

Установлення збірників для дощової й талої води

Вулиці. Пішохідні зони. Парки. Місця громадського відпочинку
9.

Розвиток і догляд пішохідних зон, тротуарів

10.

Заміна чи встановлення достатньої кількості лавок у парках, скверах, по периметру
пішохідних зон

11.

Установлення біодренажних систем

12.

Своєчасний догляд за ливнівками

13.

Посипання доріг і тротуарів гравієм узимку. Заборона використання піщано-сольової суміші

14.

Контроль за дизайном вулиць – заборона “активної” реклами, яка перекриває фасади
будинків

15.

Вуличне освітлення з датчиками руху

16.

Будівництво/розширення мережі велосипедних доріжок і смуг для самокатів

17.

Установлення охолоджувальних арок

18.

Безперешкодний доступ людей до водойм

19.

Очищення берегів водойм і води від очерету

20.

Облаштування питних фонтанів

21.

Встановлення біотуалетів і громадських вбиралень у місцях найбільшого скупчення людей

22.

Заборона салютів і петард

23.

Установлення й облаштування громадських вбиралень, біотуалетів
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Поводження з відходами
24.

Достатня кількість урн для сміття в громадських зонах

25.

Міські компостери для органічних відходів

26.

Упровадження роздільного збору відходів. Установлення контейнерних майданчиків
поблизу багатоквартирних будинків

27.

Організація роздільного збору відходів у приватному секторі

28.

Збір небезпечних відходів – Екобус, пункти прийому небезпечних відходів

29.

Заборона штучних квітів на кладовищах

30.

Облаштування полігонів. Закриття й рекультивація стихійних сміттєзвалищ

Турбота про маломобільні групи людей, безхатченків
31.

Облаштування зручних пішохідних зон із інформаційними знаками, світлофорами

32.

Доступність і зручність будівель критичної інфраструктури – розсувні двері, пандуси, ліфти

33.

Паркувальні місця для людей із інвалідністю – не менше 10% місць

34.

Облаштування спеціальних пунктів обігріву/охолодження, можливості провести гігієнічні
процедури для людей, які не мають де жити

Безпритульні/домашні тварини
35.

Проведення стерилізації та вакцинації

36.

Заклики на рівні місцевої влади ставити воду для тварин біля закладів у весняний і літній
час

37.

Створення спеціалізованих парків для прогулянок із тваринами

38.

Контроль господарів тварин щодо прибирання за тваринами в громадських зонах

39.

Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами
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ТРАНСПОРТ
Громадський транспорт
1.

Контроль за станом авто приватних перевізників – наявність вогнегасників, аптечок,
проходження технічного контролю, цілісність салонів.

2.

ТЗ має бути з низькою підлогою, голосовою озвучкою зупинок і електронним таблом

3.

Обладнання зупинок електронними табло з інформацією про рух громадського транспорту

4.

Збільшення парку та надання переваги екологічному видові транспорту – тролейбусам і
трамваям

5.

Запровадження єдиного електронного квитка

8.

Забезпечення комфорту в салоні пасажирам і водіям – чистий салон, комфортна
температура повітря

9.

Запобігання утворенню заторів

10.

Зручне та регулярне транспортне сполучення в усі райони міста

Приватний транспорт
11.

Платні парковки

12.

Обмеження руху транспорту через центр міста в певні години

13.

Контроль за рівнем шуму – заборона в’їзду транспортних засобів без глушників у спальні
райони

15.

Пільги та заохочення для власників електрокарів

16.

Заборона встановлення шипованих гумових шин, які руйнують дорожнє покриття
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Атмосферне повітря
1.

Установлення датчиків-пиломірів у містах і селах

2.

Розширення площ зелених насаджень

3.

Поліпшення та впровадження нових технологічних процесів на підприємствах

4.

Заборона етильованих сортів бензину

5.

Заборона спалювання трави в приватних секторах

6.

Удосконалення технологічних процесів на підприємствах

7.

Облаштування та догляд за санітарно-захисними зонами

8.

Оновлення систем очищення газоповітряної суміші на підприємствах

9.

Перехід на ВДЕ

Водні ресурси
10.

Комплексне використання водних ресурсів

11.

Від’єднання промислових підприємств від водогонів питного призначення та переведення
на використання технічної води

12.

Реконструкція зрошувальних систем

13.

Організація раціонального режиму напування худоби

14.

Застосування менш водоємних технологій на тваринницьких комплексах

15.

Заходи щодо попередження виснаження водних ресурсів

16.

Утримання в належному санітарному стані прибережних захисних смуг поблизу водойм

17.

Регулювання якості води через дотримання норм

18.

Заборона надмірного осушування боліт

19.

Економія чистої води та її повторне використання в технологічних процесах

20.

Система заходів захисту водойм від цвітіння води
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Ґрунтовий покрив
21.

Строго нормоване використання пестицидів, інсектицидів, гербіцидів, добрив. Екологотоксикологічний контроль

22.

Обов’язкове зняття верхнього родючого шару ґрунту під час технічних робіт

23.

Чіткий розрахунок норм під час зрошення мінералізованими водами

24.

Дотримання сівозмін і принципів правильного обробітку ґрунту

25.

Заміна важкої с/г техніки на сучасну

26.

Профілактика бур’янів і хвороб

27.

Проєктування інженерних протиерозійних споруд

СОЦІУМ
ОМС, голови громад, учителі
1.

Екологічні заняття в дитячих садочках і школах

2.

Популяризація інструментів партисипативного бюджетування – населення залучається до
участі в громадських слуханнях, пропонування проєктних ідей, розробки й упровадження
місцевих ініціатив і використовує інструменти демократичного врядування: подає
електронні петиції, пише звернення й організовує зібрання

3.

Доступність влади. Можливість рівних діалогів

4.

Екологізація побуту – використання багаторазових сіток/шоперів, економія води,
компостування органічних відходів, сортування відходів і т.д.

5.

Екологічне просвітництво в масштабах громади

8.

Надання пільг підприємствам, які займаються збором вторинної сировини

9.

Сприяння розвитку “зеленого” транспорту

10.

Популяризація й облаштування пішохідних зон

11.

Зацікавленість влади в підвищенні рівня стійкості населених пунктів до зміни клімату

12.

Співпраця влади й ОМС з екологічними організаціями
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ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ
ТА ЗАХИСТ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Фітоценози
1.

Створення відповідних заповідних зон збереження рідкісних видів рослин

2.

Створення багаторічних культурних пасовищ

3.

Охорона, догляд і насадження лісосмуг

4.

Раціональне використання пасовищ, помірне випасання худобою

5.

Заборона регулярного скошування трави

8.

Підсівання трав

9.

Розбивка пасовищ на ділянки

10.

Охорона червонокнижних рослин

11.

Профілактика бур’янів, інвазивних рослин. Боротьба з амброзією

12.

Відновлення вирубаних лісів

13.

Заходи захисту від ерозії

14.

Протипожежні заходи

Зооценози
15.

Створення заповідних зон задля збереження ареалів проживання диких тварин

16.

Попередження браконьєрства, відповідальність за нього

17.

Нормоване внесення засобів захисту й добрив у ґрунти

18.

Заборона забудови території Смарагдової мережі

19.

Вилучення з господарського користування земель, що лежать на шляху міграційного
переміщення тварин

20.

Попередження пожеж

21.

Підгодівля диких тварин у зимовий час

Дорожня карта
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ВИКЛИКИ
Під час реалізації “зеленого” відновлення є ризик не впровадити зміни.
Чому?
Суспільство не готове до радикальних змін, може бути відсутня
належна підтримка в реалізації різних екологічних рішень.
Необізнаність, відсутність інтересів органів місцевого
самоврядування.
Демографічний ризик, а саме знелюднілість населених пунктів
і, як наслідок, відсутня зацікавленість інвесторів, збитковість
упроваджуваних заходів.
В Україні досі не проведено судову реформу, низькі штрафи та
малий відсоток притягнення порушників до відповідальності,
високий рівень корупції.
Відсутні важелі впливу екологічних інспекцій на промислові
об’єкти, які можуть ігнорувати оплату штрафів, не
дотримуватися санітарно-екологічних норм і вимог.

Дорожня карта
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З ЧОГО ПОЧАТИ? ІНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ ОМС, МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ,
АКТИВІСТІВ
Визначити головні проблеми населеного пункту — найбільш
видимі проблеми, які потребують нагального вирішення,
провести опитування місцевого населення щодо того, з якими
екологічними проблемами вони стикаються — опитування
офлайн, онлайн.
Знайти варіанти вирішення проблеми — розробити план,
проєкт, дорожню карту. Залучити відповідних фахівців
і представників громадськості.
Провести громадські слухання.

В окремих випадках зайнятися збором підписів.

Оформити петицію.

Співпрацювати з місцевими екологічними організаціями.

ДЕ ВЗЯТИ КОШТИ
1
Фінансова
підтримка
міжнародних
фондів.

Фонди охорони
навколишнього
природного
середовища.

2

Місцевий
бюджет.

3

29

«Зелене» післявоєнне відновлення українських громад

ЩО ЗРОБЛЕНО. НАПРЯМКИ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 266/2022 від 21 квітня 2022 року 1. Питання
Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Згідно з цим
указом Президент України затвердив Положення про Національну раду
з відновлення України від наслідків війни.
Основними завданнями Ради є:
		 розроблення плану заходів із післявоєнного відновлення та
розвитку України, який зокрема передбачатиме відновлення
та розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної,
виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики,
зв’язку, військової інфраструктури та військово-промислового
комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки,
заходи з подолання безробіття, підтримки сімей із дітьми,
вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних
життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження
об’єктів культурної спадщини;
		 визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних
реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний
і післявоєнний періоди;
		 підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових
актів, прийняття та реалізація яких є необхідними для ефективної
роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.

2

Зелена відбудова. Позиція громадськості 2 — звернення від 41 громадської
організації щодо того, яким має бути “зелене” відновлення:
		 наскрізність природоохоронної та кліматичної політики в усіх
секторах;
		 відновлення має слугувати потребам українців і сприяти сталому
розвитку України;
		 розвиток зеленої економіки;

1

https://www.president.gov.ua/documents/2662022–42225

2

 ttps://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/05/zelena_vidbudova_ukrayiny_
h
pozycziya_gromadskosti.pdf

Дорожня карта

30

«Зелене» післявоєнне відновлення українських громад

		 екологічні стандарти на всіх рівнях;
		 дотримання європейських екологічних інструментів планування
в розбудові України;
		 роль місцевого самоврядування, прозоріс ть, залучення
громадськості та громад до прийняття рішень;
		 ефективне функціонування та використання цільових/донорських
фондів для післявоєнного відновлення та розбудови зеленої
економіки.

3

Ратифікація Стамбульської конвенції. Підписано Закон «Про ратифікацію
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок
і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 21 червня
2022 року. Ця конвенція має на меті захистити жінок, чоловіків і дітей від
будь-яких форм насилля.

4

Прийняття Закону «Про управління відходами». Метою Закону визначено
вдосконалення системи управління відходами, забезпечення законодавчого
та нормативно-правового регулювання відносин у сфері управління
відходами з урахуванням вимог відповідних європейських директив,
визначення правових, організаційних, економічних засад і механізмів
для запобігання або зменшення утворення відходів, сприяння підготовці
їх до повторного використання та відновлення як вторинної сировини й
енергетичних ресурсів, створення відповідної інфраструктури об’єктів
управління відходами; залучення інвестицій для регіонального та місцевого
розвитку, поліпшення стану навколишнього природного середовища та
здоров’я населення 1.

5

Прийнято законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо збереження лісів» 2. Згідно з ним самосійні ліси та луки
захищено від будь-якої діяльності, а лісові господарства можуть отримати
відшкодування витрат на створення лісів та ін.

6

Прийнято Закони «Про Національний реєстр викидів і перенесення
забруднювачів № 2035-ІХ» та «Про ратифікацію Поправки та Другої
поправки до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище
в транскордонному контексті № 0154». Це розширює перелік видів діяльності,
на які поширюється Конвенція, запроваджує моніторинг і постійну звітність.

7

Підтримано проєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обігу піротехнічних виробів», що забороняє продаж і використання
феєрверків.

1

https://www.rada.gov.ua/news/razom/224307.html

2	
h ttps://www.kmu.gov.ua/news/mindovkillya-v idteper-samosijni-lisi-ta-lukizahishcheni-vid-znishchennya
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8

Схвалено проєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та
забудови територій», згідно з яким забудовники зобов’язуються будувати
в багатоповерхівках бомбосховища.

9

Розробка онлайн-с ервісу «ЕкоСистема» для отримання ліцензії на
поводження з небезпечними відходами 1.

1

https://eco.gov.ua
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ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ
З 24 лютого 2022 року наша держава чи не щодня приймає нові та важкі для
себе виклики. Але разом із цим ми отримали шанс на повне відновлення й
остаточну відмову від радянської спадщини. Україна має всі шанси стати
цілісною європейською розвиненою державою. Доки тривають воєнні дії,
Україна є платформою, де провідні країни світу «рекламують» продукти
ВПК, а після закінчення війни стане платформою для впровадження новітніх
технологій, ВДЕ та «зелених» рішень.
«Зелена» відбудова має повністю відновити Україну: позбавити від
«радянського» нераціонального використання природних ресурсів, зробити
владу доступною та прозорою, регулювати та контролювати сплату штрафів
за правопорушення, впроваджувати заходи адаптації до зміни клімату,
а також заходи проти глобального потепління, захищати й охороняти
біорізноманіття, турбуватися про населення, створюючи комфортний
і безпечний простір, створити умови для покращення демографічної
ситуації, екологізація та стандартизація промислового та сільськогосподарського виробництва, відмова від використання викопного палива, перехід
на ВДЕ, розвиток туризму, високий рівень освітніх закладів і доступність
навчання для людей будь-якого віку, турбота про людей із інвалідністю
на державному рівні з доступністю міського простору, створення прозорої
економіки та ін.
Відновлення країни має бути не тільки фізичним, воно має повністю охопити
й покращити усі сфери життя суспільства, від побутової до економічної.
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Еколтава — незалежне об’єднання експертів та екологічних активістів, створене в 2013 році.
Ми допомагаємо громадам впроваджувати екологічні
рішення та ставати природоорієнтованими.
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