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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Долина – українська столиця енергоефективності
Долину сьогодні називають українською столицею енергоефективності.
Долина – єдине місто в Україні, яке отримало європейський сертифікат
енергоефективного менеджменту.
За понад 10 років у Долині утеплили всі заклади бюджетної сфери міста,
більше 30% житлових будинків, що є найвищим показником в Україні,
модернізували вуличне освітлення, відмовилися від централізованого
опалення, а понад 60% великих котелень перевели на альтернативні види
палива. Три з п'яти дитячих садків забезпечуються теплом від
альтернативних джерел енергії, а гарячим водопостачанням — від сонця.

Також реалізовано 95% запланованих містом заходів з термічної модернізації та заміщення газу у медичній сфері.
Це стало можливим завдяки вмінню місцевої влади працювати з громадою, міжнародними інвесторами та
європейськими донорами. Не менш важливу роль зіграла здатність громади домовлятися. У 2008 році Долина
стала членом Асоціації енергоефективних міст України. У 2009 році вона приєдналася до Угоди мерів - ініціативи
європейських міст, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищити власну енергоефективність і
використовувати відновлювані джерела енергії.
В 2011 році місто затвердило План дій із сталого енергетичного розвитку, який проголошував амбітну мету –
знизити викиди вуглекислого газу у місті на 21% до 2020 року Одночасно з амбітними цілями, «Угода мерів»
відкривала Долині доступ до експертної підтримки із боку Європейського Союзу та сучасних знань у сфері
енергоефективності.

Долина – українська столиця енергоефективності
Водночас міська рада Долини не мала у своєму штаті спеціалістів, здатних самостійно проводити
енергоаудит чи розробляти повноцінні проекти зменшення енергоспоживання. Але під час реалізації Плану дій
із сталого енергетичного розвитку працівники Управління комунального майна Долинської міської ради
навчилися цим компетенціям у партнерів.
Комплексна енергетична модернізація вимагає значних капіталовкладень, тому без сторонньої фінансової
допомоги Долина не обійшлася. Перший грант місто отримало у 2008 році в рамках спільного проекту
програми розвитку ООН та ЄС. На нього місто утеплило одну багатоповерхівку, яка була обрана за конкурсом.
Долина і далі працює за цією схемою: грант — конкурс — будівельні роботи. Усі заходи проводяться на засадах
спільного фінансування, але частка громадян незначна. У разі утеплення одноразовий внесок становить 4-6 тис
грн.
У 2011 році місто взяло кредит у Північної екологічної фінансової корпорації — NEFKO. Вона надає
фінансову підтримку екологічно важливим проектам у країнах Центральної та Східної Європи, але має жорсткі
вимоги до відбору проектів.
У 2012 році Долина отримала перший грант від Європейського Союзу на енергомодернізацію будівель у
вигляді 115 тис євро. Міська рада насамперед сконцентрувалася на поліпшенні тих будівель, які
безпосередньо були під її управлінням: садочків, закладів освіти, лікарень та інших комунальних установ.
Спершу у таких будівлях проводили енергоаудит і встановлювали систему моніторингу споживання ресурсів.
Далі утеплювали їхні фасади та цокольні поверхи, замінювали дах, системи водопостачання та навіть
встановлювали альтернативні джерела енергії (сонячні колектори на дахах для підігріву води і опалення
відходами деревообробних підприємств).

Долина – українська столиця енергоефективності
Сьогодні три дитячі садочки у Долині повністю енергомодернізовані за європейськими вимогами. Місто
також взяло на себе значну частину витрат на об’єкти.
У рамках «Угоди мерів» Європейський Союз оголосив конкурс демонстраційних проектів. Ідея полягала в
тому, що міста-учасники ініціативи мали подати масштабні енергомодернізаційні пропозиції до участі.
Європейські партнери були готові взяти на себе більшу частину їх фінансування (від 60% до 80%). Загальна
вартість кожного із проектів переможців коливалася у межах 500 тис. -1,5 мільйона євро. Міста-переможці
конкурсу отримують кошти на енергетичну модернізацію лише тоді, коли беруть зобов'язання консультувати
усіх, хто захоче дізнатися більше про їхній досвід.
В рамках програми Європейської Комісії "Демонстраційні проекти - Угода мерів (СoM-DeP)"Долина залучила
у 2015 році — 772,6 тис євро.
Коли демонстраційні проекти «Угоди мерів» закінчували реалізувати, Долинська міська рада запропонувала
нову програму: «50 на 50».
Міська влада пішла на співпрацю із мешканцями багатоквартирних будинків не лише тому, що на їхніх
об’єктах були найбільші витрати енергії. Це також був спосіб провести дійсно масштабні перетворення у місті,
змінити основу ставлення людей до ефективного споживання ресурсів у своїх домівках. Тому проект
сконцентрувався лише на тих будинках, де вже були створені ОСББ, а також на тих, які обслуговували
управлінські компанії.
Спершу жителі Долини поставилися до ініціативи міської влади із пересторогою. Схилити на свій бік
громадян — найважче завдання. Особливо коли йдеться про спільну власність, зокрема, про багатоквартирні
будинки. Для утеплення будинку, де не створене ОСББ, необхідна згода двох третин мешканців.

Долина – українська столиця енергоефективності
За даними соціологічних досліджень, проведених восени 2015 року на замовлення міськради Долини, 46%
городян не знали, скільки коштів вони готові витратити на утеплення, а 26% виявилися неготовими вкласти більше
3 тис грн. Для порівняння: ринкова ціна утеплення однокімнатної кутової квартири становить 22 тис грн.
Для цього місцева влада підключила всі можливі ресурси: на вулицях роздавали листівки, під під'їздами
багатоповерхівок вечорами організовували збори мешканців, тематичні матеріали з'являлися у місцевих газетах
та у радіо.

Ще більшу роль у поширенні інформації зіграло спілкування жителів. Після першої хвилі утеплення мешканці
сусідніх будинків почали цікавитися програмою
Долина провела модернізацію і на досягнутому не спинилася. Місто запровадило систему енергетичного
менеджменту, бо ніщо не забезпечить економію енергетичних ресурсів у випадку їх нераціонального
використання.
Система функціонує на базі вітчизняного онлайн-продукту "Енергоплан" і щодобово моніторить
енергоспоживання в закладах бюджетної сфери.
У кожній бюджетній установі щодня о восьмій ранку завгосп обходить лічильники і знімає показники. До
дев'ятої години він зобов'язаний внести їх у спеціальну базу даних, після чого, до десятої, їх перевірить
енергетичний менеджер міста.
Програма не тільки створює базу даних, а й порівнює показники за аналогічні періоди минулих років. Так
можна відстежувати, зросло чи впало споживання.

Модернізація теплового району «Авіамістечко» в м. Миргород Полтавської області
М.Миргород взяло участь у програмі DemoUkrainaDH, що фінансється
Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO і Шведським
агентством з міжнародного розвитку Sida.
Мета програми Demo Ukraina DH - продемонструвати українським містам нові
технології та сучасні високотехнологічні рішення, які можна застосувати в
системах централізованого опалення відповідно до новітньої практики
підготовки проектів, проектування, закупівель, виконання проектів та
контролю результатів для впровадження більш енергоефективних та сталих
послуг з опалення.
Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Миргородтеплоенерго» було визначено одним з
десяти підприємств комунальної теплоенергетики України, які включені до фінансової Програми DemoUkrainaDH.
Проект «Модернізація теплового району «Авіамістечко» в м. Миргород Полтавської області». Загальна вартість проекту
689,54 тис. євро, з яких 300 тис. євро – грантові кошти.
В рамках проекту замінено застарілі газові котли на сучасне обладнання з високою ефективністю, заміну трубопроводів
централізованого теплопостачання, з оптимізацією маршруту прокладання труб, а також заміну насосів у котельні,
автоматизацію, нового котла базового навантаження і встановлення індивідуальних теплових пунктів у 17 житлових
будинках.
За 2016-2018 роки в рамках проекту було проведено повну модернізацію окремого теплового району «Авіамістечко»:
замінено застаріле енергогенеруюче обладнання (старі газові котли) на сучасні енергоефективні з високим ККД, замінено

Модернізація теплового району «Авіамістечко» в м. Миргород Полтавської області
старі теплові розподільчі мережі на нові попередньо ізольовані з
оптимізацію маршруту трубопроводів, замінено насосне обладнання
котельні.
Для ефективного використання теплової енергії, 17 житлових будинків
теплового району оснащено індивідуальними тепловими пунктами (ІТП),
6 з яких працюють на опалення та гаряче водопостачання. Пріоритетом
потужності цих 6-ти ІТП є забезпечення споживачів гарячою водою в години
максимального водорозбору завдяки тимчасовому зменшенню передачі
тепла в систему опалення. Це дозволить знизити рівень навантаження в
пікові години гарячого водопостачання. З боку споживання, економія

пов'язана із впровадженням ІТП та поділяється на дві частини: перша - уникнення «перетопів»; друга - облік споживання
теплової енергії та оплата рахунків на основі фактично спожитих обсягів тепла.
Впроваджені заходи дозволили по котельні та житловим будинкам скоротити споживання теплової енергії на 28,3% (3073
МВт*год/рік), електричної енергії - загалом на 30%, природнього газу - на 28,3 % (322 тис. м3/рік).

Долина – українська столиця енергоефективності
Долина також запровадила кілька ініціатив з управління ресурсами. Наприклад, оптимізувала маршрути
громадського транспорту, велосипедні маршрути, встановила GPS-маячки на спеціальний транспорт, який
вивозить сміття, щоб відстежувати його пересування і витрати пального.
Долина доводить, що успіх проекту залежить не лише від політичної волі керівництва країни, а й від
готовності громадян до змін.
Більше 25 тисяч квадратних метрів утеплених стін. Скорочення споживання газу на 24%.
Зараз у місті планують розвивати вітрову енергетику, задумуються над використанням старих нафтових
свердловин для опалення тепловими насосами та ставлять амбітні цілі – за 10 років утеплити понад 90% усіх
будинків в місті.
Містам необхідно недооцінювати можливості міжнародної співпраці та залучення фінансування, в тому числі
донорського. А через відсутність у них будь-яких документів, які б визначали стратегію енергетичного розвитку
міст, залучення фінансування стає для них справжньою проблемою.

Енергоефективна 5 школа м. Чортків
Чортківська ЗОШ №5 є найбільшою школою у місті, та споживала
найбільшу кількість паливно-енергетичних ресурсів. На загальну площу 10921
м2, питоме споживання енергоресурсів у 2017 році склало більше 150
кВт*год/м2. Основними причинами таких енерговитрат були неутеплена
будівля школи та дах, старі вікна, двері та підключення до центрального
опалення теж збільшувало витрати через не утеплені і старі труби.
Завдяки співпраці з корпорацією НЕФКО Чортківською міською радою
було підписано перший міжнародний договір та отримано кредитні кошти, а
також безповоротні грантові кошти від Фонду Е5Р на термомодернізацію
школи. Фонд Е5Р – це багатосторонній донорський фонд для стимулювання
інвестицій
в
реалізацію
муніципальних
проектів
підвищення
енергоефективності та охорони навколишнього середовища у регіоні

«Східного партнерства». Виконувала роботи із енергоефективності ТОВ «Енергосервісна компанія «Адамсон»
(місто Івано-Франківськ), пропозиція котрого перемогла у тендері.
Загальний бюджет виконання робіт – 10 мільйонів 628 тисяч 624 гривні. 8 мільйонів гривень – це кредитні
кошти міжнародної фінансової організації НЕФКО, решта – безповоротні грантові кошти.

Вдалося замінити 246 вікон на енергозберігаючі, замінити вхідні двері, провести термосанацію будинку,
частковий ремонт плоского даху з утепленням, а також встановити індивідуальний тепловий пункт. Очікується
чиста економія - 918708 грн/рік та зниження емісії CO2-224 тон/рік.

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Моніторинг атмосферного повітря в м. Кривий Ріг
Кривий Ріг - місто з потужним промисловим комплексом,
зворотною стороною якого є вплив промислових підприємств на
стан навколишнього природного середовища і атмосферного
повітря зокрема. У зв'язку з цим моніторинг стану атмосферного
повітря, поліпшення його якості - одне із актуальних завдань
сьогодення.
Ключовим моментом для активізації роботи в сфері екології
стала розробка Міської програми вирішення екологічних проблем
Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки, яка затверджена
рішенням Криворізької міської ради від 28.09.2016.
Одним із головних заходів Міської екологічної програми є розбудова та удосконалення автоматизованої
системи моніторингу за станом атмосферного повітря в місті. У рамках реалізації зазначеного заходу у 2016 році
на офіційному веб- порталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» створено модуль
«ЕКОМОНІТОРИНГ», який у режимі он-лайн забезпечує висвітлення даних 18 автоматизованих постів, з яких 5 міські та 13 постів підприємств: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (3 пости), ПрАТ «СУХА
БАЛКА» (2 пости), ПАТ «Кривбасзалізрудком» (4 пости), ПРАТ «ХайдельбергЦемент Україна» (1 пост).
Кривий Ріг - це перше місто у Дніпропетровській області, яке забезпечило відкритість даних про якість
атмосферного повітря у режимі реального часу, що відповідає вимогам положень Директиви Європейського
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Союзу та вимогам доступності екологічної інформації для
громадськості. Протягом лише першого тижня висвітлення он-лайн
даних в модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» близько тисячі користувачів
відвідали сторінку сайту, що підтверджує зацікавленість громадян у
якості атмосферного повітря міста.
У модулі в режимі он-лайн представлені дані постів
автоматизованого спостереження: максимальноразових концентрацій
з періодичністю в 1 годину та середньодобових концентрацій
щодобово, метеорологічних параметрів (напрямок вітру, швидкість вітру, температура, тиск)
щогодини (https://krmisto.gov.ua/ua/rc/ecomon.html). На електронній мапі міста показано місця
розташування автоматизованих постів спостереження. Модуль, має накопичувальну базу
інформаційних даних, що дозволяє контролювати та порівнювати стан атмосферного повітря,
відстежувати зміни, пов’язані з техногенним впливом на атмосферне повітря та погодними
умовами, пересвідчуватись у екологічній ефективності повітроохоронних заходів, що
реалізуються суб’єктами господарювання в межах реалізації Міської екологічної програми тощо.
У міському модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» розміщено спеціальну брошуру «Система
моніторингу за станом атмосферного повітря м. Кривого Рогу», в якій узагальнено інформацію
про систему моніторингу за станом атмосферного повітря в місті. Наведено інформацію щодо
якості повітря Кривого Рогу (https://drive.google.eom/file/d/law035dMBTrHgF-XzHSipQsl600
РіатО/уіе\у)
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Автором та адміністратором модулю «ЕКОМОНІТОРИНГ» виступає
управління екології виконкому Криворізької міської ради, адміністрування
офіційного веб-порталу міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний
центр» здійснюється
управлінням інформаційно - комунікаційних
технологій
виконкому
Криворізької
міської ради. Фінансування
модулю «ЕКОМОНІТОРИНГ» здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету.
Слід зазначити, що в рамках Kyiv Smart City Forum 2018 модуль
«ЕКОМОНІТОРИНГ» здобув перемогу у номінації «Екологічне і
енергоефективне місто».
Досвід реалізації такої практики враховано промисловими підприємствам
міста при впровадженні автоматизованих систем моніторингу на межі санітарно-захисних зон, які паралельно із висвітленням даних у міському модулі
«ЕКОМОІНТОРИНГ» розпочали висвітлення таких даних на своїх офіційних
сайтах.
Слід зазначити, що питання впровадження автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря особливо актуальне для промислових міст. Така практика дозволяє отримувати первинні достовірні дані про якість
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атмосферного повітря, як на межі санітарно-захисних зон підприємств, так і у
селітебній зоні міста, та оперативно реагувати на зміни у стані довкілля, розробляти та
(або) вживати додаткові природоохоронні заходи, заходи впливу з боку контролюючих
органів та соціально активних громадських об’єднань екологічного спрямування
діяльності.
Розбудова, удосконалення та належне функціонування міських постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що здійснюється
протягом 2012-2019 років за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього
природного середовища, сприяли розширенню мережі моніторингу за станом
атмосферного повітря, яка тепер охоплює більшу площу міста та збільшенню переліку
забруднюючих речовин за якими здійснюється спостереження.
Реалізація у нашому місті такої практики дозволяє забезпечити інформацією екологічного змісту кожного
мешканця міста Кривого Рогу, сприяє посиленню відповідальності суб’єктів господарювання, виробнича
діяльність яких впливає на стан атмосферного повітря, забезпечує громадський контроль за станом повітря,
виконання суб’єктами господарювання повітроохоронних заходів та досягнення запланованих показників
ефективності.
Функціонування автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря у місті дозволяє
оперативно реагувати на зміни у стані довкілля та сприяє позитивним змінам щодо поліпшення якості
атмосферного повітря у Кривому Розі. На теперішній час спостерігається тенденція зменшення обсягів викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Обсяг викидів забруднюючих речовин у 2018 році становив 266
тис.тонн та у порівнянні з базовим показником 2010 року менше на 34%.
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Промисловість міста Маріуполя багатогалузева з переважанням важкої
індустрії. Маріуполь є центром металургії України. Промисловий комплекс міста
представлений більш ніж 50 великими підприємствами, вони виробляють
широкий спектр промислової продукції, в числі яких металургійні комбінати
Групи Метінвест - ММК імені Ілліча і МК «Азовсталь».
До теперішнього часу моніторинг стану атмосферного повітря
здійснюється за державною програмою спостережень відбором проб за

встановленими термінами на стаціонарних постах гідрометеорологічної служби України, з подальшим аналізом
проб в лабораторії. Аналіз повітря проводиться по 8 забруднюючим інгредієнтам: завислі речовини (пил),
двооксид азоту, двооксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, аміак та сірководень. Але стаціонарні пости
гідрометеорологічної служби не завжди відображають повну картину екологічної обстановки в місті. Вимоги до
установки стаціонарних постів гідрометеорологічної мережі спостережень припускають установку постів на
відкритому, що продувається з усіх боків майданчику для можливості вловлювати забруднювачів повітря від усіх
джерел, розташованих в радіусі 5 км. Однак житлові райони міста часто розташовані в низинних місцях,
концентрація забруднювачів в яких в декілька разів перевищує показники, отримані при аналізі проб повітря,
відібраних на стаціонарних постах гідрометеорологічної мережі. Часто вулиці з забудовою високими
багатоповерховими будинками створюють ефект «тунелю», коли забруднюючі речовини, при наявності приземної
інверсії, поширюються в одному горизонтальному напрямку, і будівлі створюють додаткову перешкоду
розсіюванню забруднювачів.
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У загальному випадку забрудненість повітря залежить від обсягу і інтенсивності надходження в атмосферу
забруднюючих речовин, від ландшафтних особливостей території і метеорологічних факторів. Окремі райони
міста відчувають найбільше екологічне навантаження і необхідне додаткове дослідження стану повітря, особливо
в період несприятливих метеорологічних умов для розсіювання викидів промислових підприємств. Такої мети
сприяють маршрутні спостереження на пересувної лабораторії контролю повітря.
В кінці 2012 року придбано пересувну автоматизовану лабораторію. До складу обладнання пересувної
лабораторії входять: технічно справний автомобіль, кузов якого складається з 3-х відсіків: кабіна водія,
лабораторний відсік, технічний відсік.
Лабораторний відсік обладнаний системами: система відбору проб;
система вимірювальна «СКАТ», метеостанція, система вентиляції і
кондиціонування
повітря,
опалювальна
система,
система
електроживлення, система обробки інформації, система передачі
інформації. Окремо до лабораторного обладнання додається
газоаналізатор фенолу в повітрі - течешукач АНТ-ЗМ, дані спостережень з
якого додаються в протокол системи СКАТ. Комплект вимірювальних приладів, матеріалів і устаткування для
проведення екологічних вимірювань в житлових районах міста складається з: комплексу «СКАТ», призначеного
для безперервного автоматичного вимірювання масових концентрацій забруднюючих речовин, який, в свою
чергу, складається з приладів: газоаналізаторів оксиду вуглецю (К-100 ), оксиду і діоксиду азоту (Р-310А), діоксиду
сірки (СВ-320), сірководню (СВ-320), аміаку (Н-320), формальдегіду (ФОРТ-301) і пилу (ОМПН-10)
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в атмосферному повітрі, метеостанції Vantage Рго2 для замірів метеорологічних параметрів повітря: температури, вологості,
швидкості і напряму вітру фірми ОПТЕК і реєстратора координат місцевості в точці відбору проб повітря. Електроживлення
систем може здійснюватися як від зовнішньої мережі 220 В, так і від автономних джерел (бензинової електростанції або
акумуляторних батарей). Всі вимірювальні прилади пройшли підготовку (калібрування) до повірці у Державному підприємстві
«Всеукраїнськийдержавний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації та захисту прав споживачів»
(ДП «Укрметртестстандарт»).
Пересувну автоматизовану лабораторію було придбано за кошти міського фонду охорони
навколишнього природного середовища у розмірі 2 млн. грн: лабораторний комплекс приладів,
встановлених в автомобілі Форд-Транзит.
Щодня, після отримання прогнозу погоди від відділу гідрометеорологічних прогнозів і
морського гідрометеорологічного забезпечення, фахівці лабораторії аналізують ситуацію щодо
забруднення повітря в місті з урахуванням накопичення концентрацій в попередній день і
напрямку вітру по відношенню до можливого джерела забруднення.
Вибирається маршрут руху автомобіля-дабораторїї та точки відбору проб повітря, згідно затвердженої у Договорі Програми.
У разі виконання замовлення від мешканців міста маршрут вибирається окремо. Координати точок відбору проб фіксуються за
допомогою навігатора. Всі дані осереднюються за 20 хвилин, автоматично надходять в ноутбук і передаються на центральний
комп'ютер в лабораторію по електронній пошті для критичного контролю і подальшої передачі інформації до відділу екології
Маріупольської міської ради та для виконання подальших заходів щодо зниження екологічного навантаження. В разі отримання
концентрацій, які перебільшують ГДКм.р. проводиться додаткове дослідження для виявлення динаміки росту концентрацій та
розсіювання. Графічне відображення динаміки також передається в відділ екології. За допомогою фіксації напрямку вітру
можливо виявить джерело забруднення повітря.
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З початку 2019 року запроваджується функціонування (розширення) автоматизованої системи
моніторингу якості атмосферного повітря міста. Автоматичні системи моніторингу дозволить дистанційно, в
режимі онлайн 24/7, стежити за станом атмосферного повітря в житловій зоні і оперативно реагувати при
виявленні перевищень ГДК.
Один аналітичний пост відстежує концентрації
за інгредієнтами: пил (РМ 2,5; 10), H2S, S02,
CO, NOx. Таких постів планується 4, де один з
них вже буде встановлено та взято у роботу до
кінця
2019
року.
Кошторис
одного
аналітичного посту складає 4 млн. грн.
З метою контролю за станом, атмосферного
повітря в місті, поліпшення умов
життєдіяльності населення міста, підвищення рівня знань про екологічний стан
навколишнього природного середовища, підвищення оперативності та якості інформаційного
обслуговування користувачів інформації на усіх рівнях, підвищення якості природоохоронних
заходів та ефективності їх здійснення у місті діє розпорядження міського голови від
26.12.2018 №520р «Про роботу промислових підприємств при несприятливих
метеорологічних умовах».
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У період несприятливих метеорологічних умов для розсіювання викидів та
необхідності регулювання викидів складаються повідомлення про підвищення рівня
забруднення повітря.
Повідомлення складаються з урахуванням можливого настання трьох рівнів
забруднення атмосфери, яким відповідають три режими роботи підприємств у періоди
НМУ. Основою для складання повідомлень є очікувані метеорологічні умови високого
забруднення повітря (далі - МУВЗ), яким відповідають певні рівні забруднення повітря.
До компонентів оголошення МУВЗ відносяться: підведена інверсія вище за джерело,
штильовий шар вище за джерело, тумани, напрям вітру, що визначає перенесення
домішок з боку підприємств на житлові квартали, їх винесення на райони зі складним
рельєфом або щільною забудовою, а також максимальне накладення викидів.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Встановлення в м. Чортків контейнерів для збору особливо небезпечних
відходів (батарейки, ртутні лампи) та їх утилізація
В 2018 році в рамках проведення Днів Сталої Енергії Чортківською міською радою було закуплено та
встановлено 2 контейнери для збору використаних ламп та батарейок, куди потрібно викидати таке сміття
Задля збереження навколишнього середовища. та провела інформаційну кампанію
серед місцевих жителів щодо шкоди цих особливо небезпечних відходів. На
контейнері вказані позначки відповідних отворів для кожного типу відходів. Один
контейнер розміщений на центральній площі міста, а інший – в найбільшому
мікрорайоні міста. Вартість баку для збору батарейок і ламп – 15 тис. грн. Вартість
утилізації одної лампи – 8 грн. Вартість утилізації
1 кг батарейок – 100 грн. «Батарейки, здавайтеся!» – єдина громадська
організація, яка налагодила
партнерство
з
реальним заводом із переробки батарейок –
GreenWEEE у Румунії. Саме завдяки цій організації
Чортківська міська рада відправила на переробку
в Європу 102 кг цих небезпечних відходів.

Львів «Без поліетилену»
9 листопада 2018 р. Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення, яким встановив
обмеження на комерційне використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах.
Відтак своїм рішенням виконавчий комітет
Львівської міської ради рекомендував всім суб'єктам
господарювання пропонувати покупцям альтернативу
одноразовим поліетиленовим пакетам паперові пакети
або багаторазові торбинки.
Наразі відмова від використання поліетиленових
пакетів у супермаркетах та магазинах Львова є
добровільною.
Виконавчий комітет Львівської міської ради веде
переговори з суб'єктами господарювання
та
відшуковують шляхи переходу від використання
поліетиленових пакетів.
В 2019 році Виконавчий комітет Львівської міської ради провів просвітницьку компанію «Без поліетилену».
Більше 10 магазинів Львова на день відмовилися від пластикових пакетів. Натомість покупцям пропонувалось
використовувати альтернативу – еко сумки або ж паперові пакети. До цієї кампанії долучилися 8 мереж, 17
торгівельних центрів та 100 магазинів.

В Дрогобичах обмежено використання поліетиленових пакетів
20 листопада 2018 року виконавчий комітет Дрогобицької міської ради прийняв рішення щодо обмеження
використання поліетиленових пакетів у торгівельних мережах міста. Торговим мережам відтепер
рекомендується пропонувати покупцям біологічні полімерні, паперові пакети
або багаторазові сумки як альтернативу одноразовим поліетиленовим
пакетам.
Міськрада Дрогобича планує “перевести” на екобезпечну тару спочатку
супермаркети, а потім поширити цю ініціативу серед магазинів, ринків і інших
пунктів торгівлі.
Такі зміни показують прагнення України використовувати досвід багатьох
розвинених країн, які повністю відмовилися від поліетиленової упаковки.
Впровадження таких заходів направлено на поліпшення екологічної ситуації в

місіті.
Також ведуться перемовини з виробником, який спеціалізується на виготовленні біополімерних пакетів,
щоб власникам торговельних закладів було простіше відмовитись від поліетиленової упаковки, одразу маючи
альтернативу.
Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради проводить роботу з місцевим населенням, закликаючи їх
долучитися до цієї акції, відмовившись повністю від пластику та поліетилену, використовуючи альтернативні
засоби.

Відмова від поліетилену в Чорткові
Проблема надмірного використання поліетилену людством на даний момент набула
світового масштабу, вона стосується кожного жителя планети і м.Чорткова зокрема.
Більшість жителів міста не задумуючись про небезпеку цих відходів, щодня
використовують безліч одноразових пакетів. Поліетиленові пакети продаються у всіх
торгових точках Чорткова, але альтернативні паперові чи полотняні торбинки можна
придбати тільки в кількох магазинах.
Попередньо було проведено онлайн-опитування жителів міста «Чи підтримуєте ви
заборону використання поліетиленових пакетів в Чорткові?». 92% жителів міста, які
взяли участь в опитуванні відповіли «ТАК», 5% не підтримали заборону.
3 липня 2019 року з нагоди Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day)
працівники відділу муніципального розвитку інновацій та енергоефективності міської ради закликали приватних підприємців,
власників магазинів та жителів міста провести цей день, відмовившись від поліетиленових пакетів та торбинок. Організатори також
розповідали громадянам про аспекти сортування сміття та важливість відмови від пластику.
24 липня 2019 р. виконавчий комітет Чортківської міської ради прийняв рішення рекомендувати суб’єктам господарювання
сфери торгівлі та послуг пропонувати покупцям альтернативу використання одноразових поліетиленових пакетів.

Частиною інформаційної кампанії також стали соціальна реклама на вулицях міста з закликом «Скажи пластику – Ні! та
фактами про шкоду пластику.
Результат:
- збільшилась кількість торгових точок, які пропонують альтернативу поліетиленовим пакетам;
- збільшилась кількість жителів міста, які обізнані з проблемою використання поліетилену та використовують багаторазові сумки;
- зменшився об’єм накопичення відходів на полігоні.

Вирішення проблеми відмови населення приватного сектору
від оплати послуг за сміття
Проблема культури поводження із відходами присутня у більшості населених пунктах
нашої держави. Чортків – не виняток. Сміття накопичується великими темпами і є декілька
причин часто переповнених баків: люди не оплачують послуги, але сміття викидають;
платять за один об’єм продукованого сміття, а викидають значно більше. Місячна норма
накопичення сміття на одну людину у багатоквартирному будинку – 0.143 м³, у приватному
секторі – 0.15 м³.
У листопаді 2018 року члени виконавчого комітету прийняли рішення «Про організацію
планово-подвірної системи збирання твердих побутових відходів на територіях приватної
забудови міста Чорткова». Згідно з якою, кожен власник приватного будинку повинен
придбати індивідуальний сміттєвий контейнер. Значною перевагою впровадження
планово-подвірної системи є також оплата, яка залежить від кількості сміття. Сміттєвози забиратимуть тверді побутові відходи з
баків в залежності від їх накопичення. Відповідно люди платитимуть лише за той об’єм сміття, котрий вони продукують. Якщо
мешканці забажають сортувати відходи, котрі йдуть на вторинну переробку, а це папір, скло – то вони просто зможуть покласти їх
в окремий пакет поруч із баком звідки безкоштовно заберуть у день вивезення.
Оскільки придбати контейнер можуть собі дозволити не всі, у рамках Програми «Поводження з ТВП на території
м. Чорткова на 2018-2020 рр.» міська рада закупила баки для пільгових категорій населення.
Згідно з програмою закуплено 217 сміттєвих контейнерів об’ємом 120 літрів, загальна вартість 150 тис. грн.
Результат: можливість регулювати норми накопичення сміття, борючись у таких спосіб з особами, які не заключають
договори чи викидають твердих побутових відходів більше за норму, та сприяє забезпеченню належного санітарного стану
населеного пункту, скороченню об’єму відходів та сортуванню вторинної сировини.

Роздільний збір сміття
Вугледар - це перше місто Донецької області, де було запроваджено роздільне збирання сміття.
З метою впровадження на території міста Вугледара роздільного збору твердих
побутових відходів, Вугледарською міською радою рішенням від 15.06.2017 №7/17-16
“Про затвердження Програми поводження з відходами на території міста Вугледара
на 2017-2020 роки” затверджено програму поводження з відходами, заходами якої
передбачено поступове впровадження роздільного збору на території міста. В місті
встановлено 60 одиниць (20 комплектів) контейнерів для роздільного збору ТПВ.
Для агітації та роз'яснення необхідності впровадження роздільного збору ТПВ,
Вугледарською міською радою здійснено наступні заходи:
- в рамках проведення всеукраїнської акції “Чисте місто” організовано та проведено загальноміський суботиик та
надруковано 4 тис.од. агітаційних спікерів “Вугледар - чисте місто!”, що були роздані в навчальних закладах міста, на
підприємствах, організаціях, установах та розміщені на дошках оголошень під'їздів житлових будинків;
- надруковано 4 тис. од. стікерів печатної продукції, “Розділяючи відходи - зберігаємо природу!”
Додатково розповсюджені, отримані від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної
адміністрації 4 тисячі екземплярів агітаційних флаєрів.
В культурних та навчальних закладах міста постійно проводяться повчальні заходи та виховні години “Розділяючи відходи
зберігаємо природу!”, метою яких є роз’яснення жителям міста та підростаючому поколінню необхідності впровадження
роздільного збору.

Екобус
З метою виконання природоохоронних заходів рішенням Хмельницької міської
ради затверджено Програму поводження з небезпечними відходами у місті
Хмельницькому на 2018-2019 роки. В рамках виконання зазначеної програми,
15 червня 2018 року було запущено проект по збиранню небезпечних відходів у
складі побутових відходів від мешканців міста.
За кошти міського бюджету придбано екобус (автомобіль знаходиться на
балансі комунального підприємства «Спецкомунтранс»), до якого громадяни
приносити використані лампи, батарейки, термометри, фарби та клеї (з тарою), відпрацьовані фільтри,
електричне та електронне обладнання, миючі засоби, медикаменти та інші небезпечні відходи.
Екобус має 12 локацій по місту. Протягом 2018 року найменше відходів, близько 8% від усієї кількості,
зібрано в приватному секторі (Книжківці, Ружична, Лезневе). Найбільше відходів зібрано у мікрорайоні Ракове
по вул. Гарнізонна. Це близько 20%. Близько 15% відходів зібрано в центрі міста поблизу ТЦ «Дитячий світ». По
10% зібрано в мікрорайонах Гречани, Південно-західний та Озерна. По 9% зібрано в мікрорайонах Виставка,
Заріччя та Дубове.
За кошти міського бюджету придбано вантажний фургон Fiat Ducato на суму 745 тис. грн. Також, щорічно
виділяються кошти з міського бюджету на утилізацію небезпечних відходів силами підрядників, які мають
ліцензії.

Дегазація полігону твердих побутових відходів з виробленням електроенергії
У Кам’янці-Подільському здійснено запуск технологічної лінії з дегазації полігону твердих
побутових відходів з виробленням електроенергії. Фінансування цього проекту здійснювалось за
кошти проекту USAD «Муніципальна енергетична реформа в Україні».
Щороку депутатський корпус виділяє фінансування на заходи з безпеки на території
сміттєзвалища, у тому числі й на пожежно-технічне обладнання.
У 2019 році було проведено комплексне дослідження сміттєзвалища, за результатами якого
отримано інформацію про те, що Кам’янець-Подільський полігон має достатню кількість газу –
можна отримувати до 2,5 млн куб.м на рік. Проект реалізовувався у 3 черги.
Перша, реалізована у 2017-2018 роках, дегазація полігону з виробленням електроенергії. Розроблено відповідний проект, який
дозволяє зменшити викиди шкідливих речовин в повітря та виробляти близько 4 млн кВт/год електроенергії щорічно. Вартість етапу –
більше 25 млн. грн. без жодної копійки з міського бюджету.
Під час другого етапу (2018-2019 рр.) здійснювалось виробництво метану, вуглекислоти та тепла. Метан використовуватиметься для
заміни природного газу, вуглекислота і тепло – для живлення теплиць і як засіб пожежної безпеки полігону.
Третій етап (2019-2020 рр.) створено сортування та первинну переробку відходів. Тобто для вторинного обігу використовуватимуться
пластик, скло, папір і метал. Загалом передбачається в рік отримувати 4 тис. кВт/год електроенергії, 5 тис. кВт/год тепла, зменшити
викиди парникових газів на 20 тис. тонн і наповнити бюджет міста на 1,5 млн гривень. У цілому реалізація проекту не лише поліпшить
екологічну ситуацію в місті і на сміттєзвалищі зокрема, про важливість якої ми пам’ятаємо після львівської трагедії минулого року, але й
дозволить відкрити нові робочі місця, знизити навантаження на полігон і подовжити термін його експлуатації.

ВОДА

Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна
Передумовою для розробки проекту «Поліпшення доступу до води в
постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна» та залучення інвесторів
для його реалізації стали зниження якості надання послуг централізованого
водопостачання через багаторазове скорочення фактичної продуктивності
системи, без зміни її складу основного обладнання. Наявні на час розробки
проекту система водопостачання міста була побудована в 50-х роках
минулого століття та розрахована на постачання питної води на три міста, а
саме м.Кремінна, м.Рубіжне та м.Лисичанськ, але останні 20 років фактично
забезпечує питною водою лише споживачів м.Кремінна. Морально застаріле
обладнання на водопровідних насосних станція та невідповідність діаметрів труб гідравлічним розрахункам
постійно призводили до аварій на магістральних водопровідних мережах та до зниження якості питної води.
Проєкт реалізовувався за підтримки Європейського Союзу.
Бюджет проєкту:
Загальна вартість проекту склала 1756,9 млн. евро, співфінансування за рахунок міської ради склало 175,7 т.
евро.
За рахунок коштів Уряду Японії зробили реконструкцію головної насосної станції «Кремінська». Це було вкрай
необхідно, адже обладнання було в аварійномустані, на силовому кабелі довжиною 2,7 км не було живого місця,
було близько 40 муфт. Через це у будь-який час місто могло залишитися без води.
Замінили кабель, насосне, електричне обладнання, зробили ремонт будівлі станції, замінили майже 50 км

Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна
водопровідних мереж, змонтували 131 колодязь, встановили 32
гідранти, придбали 4 насоси, встановили установку з виробництва
гіпохлориду на 5 кг активного хлору в годину; встановили шафу
керування з плавним пуском та частотним регулюванням підтримки
тиску у системі; встановили бювет питної води (м. Кремінна,
пл.Красна); відновили 1440 м2 тротуарів з улаштуванням тротуарної
плитки та 1800 м2.
За рахунок такої реконструкції витрати на електроенергію знизилися
на 30%. Значно підвищено якість питної води; вода проходить не по
трубам вкритим корозією, а по новим пластиковим трубам із застосуванням технології знезараження води
гіпохлоридом; в системи водопостачання підтримується постійний тиск і з водою у нас стали навіть проблемні
частини міста можливість оперативно усувати пориви на водогонах, так як замінені магістральні мережі;
обладнання "трубопроводу колодязями дає можливість при ліквідації поривів в окремій частині міста
перекривати аварійну дільницю, а не зупиняти насосні станції повністю, тобто місто буде з водою, поки на
окремій ділянці проводяться аварійні роботи; крім того, придбано обладнання для пайки ПЕТ труб.
У межах проекту минулого року була реконструйована і друга насосна станція в Житлівці. Водопостачання
Кремінної влаштовано таким чином, що джерельна вода наповнює резервуари станції «Кремінська», після чого
насосом воду прокачують з верхньої точки міста по водопровідній мережі. А Житлівська станція підіймає воду
знизу міста зі свердловин. Нею в Кремінній користуються лише у сезон поливу, щоб підтримати всюди
нормальний тиск лише у сезон поливу, щоб підтримати всюди нормальний тиск, коли іде великий забір води.

Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна
тротуарів з улаштуванням асфальтобетонного покриття; відновили 1099 м пошкодженого асфальтобетонного
покриття автомобільних доріг.
За час виконання проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна»
особлива увага була приділена інформаційній кампанії. Крім сторінки в фейсбук, де щоденно здійснювалося
інформування населення про хід виконання проекту, було проведено різноманітні заходи.
Для дітей в рамках проекту проходив конкурс малюнків на тему: «Чиста вода джерело життя, станьмо на
варті власного майбутнього», конкурси творів, слоганів. малюнків та конкурс дизайну купелі «Дубовий гай».
Серед шкіл міста пройшов флешмоб на тему «Чиста вода — джерело життя». Згідно плану проведення
інформаційної кампанії для учнів загально-освітніх шкіл та Кремінської школи-гімназії було проведено цикл
відкритих уроків- тренінгів, які допомогли розширити уявлення учнів про роль води в житті людини, виховання
дбайливого ставлення до прісної води і водних ресурсів. У рамках інформаційної кампанії відбувся туристичний
похід школярів під час якого було розроблено карти місць біля річок та водоймищ, які потребують очищення
території, позначення найгарніших та пізнавальних місць для формування екологічної стежки.
З приходом весни, у рамках виконання проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту
громаді м. Кремінна», пройшло понад 10 толок з розчищення берегів річок Красна та Родничка.
В рамках реалізації проекту для школярів міста було організовано еко-табір на базі відпочинку «Лісова
поляна», де діти міста мали змогу безкоштовно розважитися у багатьох пізнавальних конкурсах, вікторинах,
тренінгах, майстер- класів та просто відпочити на свіжому повітрі.

ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ

Популяризація бережливого ставлення до навколишнього середовища
В Чорткові, як і в більшості міст України існує проблема відсутності
інформації та навичок у громадян, щодо бережливого ставлення до довкілля
та всіх ресурсів планети.
Щороку відділ муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності
проводить ряд інформаційних заходів, задля підвищення рівня обізнаності
населення , щодо можливостей зменшення негативного впливу на навколишнє
середовище.

Сортування сміття:
- створення та поширення інформаційних листівок про пункти збору вторсировини в Чорткові;
- онлайн еко-марафон «21 день сортуємо сміття разом»;

- урок сортування відходів в рамках «Днів сталої енергії в Чорткові».
Енергоефективність, зміни клімату та відновлювальні джерела енергії:
- проведення щорічних «Днів сталої енергії», що популяризують ефективне
використання ресурсів нашої планети та їх ощадливе споживання;

- встановлення «розумних лавок» з сонячними панелями в центрі міста, які практично
демонструють дію відновлюваних джерел енергії та через вмонтовану
інформаційну табличку

Популяризація бережливого ставлення до навколишнього середовища
розповідають жителям міста про програми з енергоефективності та енергозбереження, які діють в Чорткові;
- проведення загальноміського маршу в Чорткові на підтримку всесвітнього руху проти змін клімату;
- проведення всесвітньої щорічної акції «Година землі».
Популяризація велосипедного транспорту:
-

проведення загальноміської акції «Велосипедом на роботу»;
встановлення в освітніх закладах міста велопарковок;
проведення «Тижня мобільності в Чорткові»;
проведення уроку «Правила дорожнього руху для велосипедистів»

Більшість заходів фінансуються в рамках програми
«Енергозбереження та енергоефективності м.Чортків на 2018-2020 роки»
- 190 тис.грн. та через залучення спонсорської та міжнародної технічної допомоги.
В результаті проведеної інформаційної кампанії підвищився рівень екологічної свідомості жителів міста,
збільшилася кількість громадян, які ознайомленні з міськими програмами підтримки енергоефективних
заходів, сортують сміття, запроваджують енергоефективні заходи, використовують велосипед, як щоденний
вид транспорту.

Проект “Zero Waste School”
Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 увійшла в сотню шкіл, які були
відібрані організаторами проекту Zero Waste School для участі в триденних тренінгах з
командоутворення та лідерства для учнів, вчителів та директорів.

Спільна мета цього екологічно-спрямованого проекту - запровадження культури
сортування відходів у школах та громаді задля добробуту нашого міста. Проведення таких
заходів в рамках проекту Zero Waste School сприятиме формуванню в дітей екологічної
культури і знань в питаннях необхідності дій в сфері збереження навколишнього
середовища та ощадливого використання природних ресурсів.
Результати діяльності Zero Waste School в місті Збараж:
• було максимально активізовано збір макулатури у навчальних закладах міста (зібрано більше 1 тонни макулатури);
• проведено толоки на території міста, в лісопарках, тощо;
• залучено учнів до екологічних дискотек. Вхід на захід було встановлено умовно-платний - макулатура, батарейки, пластик,
скло. Збаразькою міською радою було надано апаратуру, поширено інформацію про час та місце проведення, МКП по
благоустрою “Добробут” забезпечило еко-дискотеки баками для роздільного сортування відходів.
• активізовано залучення школярів до приєднання до офіційної сторінки Фейсбук Zero Waste School Збараж та Instagram - це
необхідно для активного інформування громади щодо реалізації проекту в місті та поширення корисної екологічної
інформації.
Учасниками проекту Zero Waste School проведено тренінги в навчальних закладах Збаража для жителів міста з метою
навчити мешканців правильно сортувати сміття і розповісти, як не бути байдужим до навколишнього середовища та
підтримувати добробут свого рідного міста.

Молодіжне таборування як спосіб підвищення екологічної свідомості
Однією з проблем є відсутність у підростаючого покоління важливих знань про
реальний стан екології в Демидівській громаді і, як наслідок, зростання ризиків
загрози здоров’ю. Так, за даними досліджень демидівського сегменту соціальної
мережі Facebook, лише 2-5% мешканців населених пунктів громади реально
усвідомлюють конкретні ризики, які пов’язані з промисловим та побутовим
забрудненням довкілля. Участь молоді у проекті «Молодіжне таборування як
спосіб підвищення екологічної свідомості» стала передумовою для подальшого

формування активної громадської позиції, налагодження діалогу у форматі місцева влада – громадськість.
Діяльність в рамках проекту включала в себе такі активності:
конкурс аматорських фотографій екологічного спрямування;
еко-таборування для активної молоді;
випуск інформаційного бюлетеня «Екологічний орієнтир Демидівської громади».
Проведено серію бесід, інформаційних заходів, екскурсій.
13 червня 2018 року відбулось нагородження переможців та найактивніших
учасників конкурсу фотографій «Демидівщина екологічна». Цей конкурс привернув
увагу влади та мешканців Демидівської громади до негативних впливів людської
діяльності на довкілля, залучення учнівської молоді до збереження природних багатств, формування сучасного
екологічного мислення та сприяння вирішенню місцевих екологічних проблем.

Молодіжне таборування як спосіб підвищення екологічної свідомості
Чудову роботу продемонстрували бібліотекарі Центральної бібліотеки селищної ради, які спільно з
громадськими активістами проводили екологічне таборування «Бережи природу для людського роду!», в якій
змагалися шість команд. Під час гри діти проходили такі станції «Квітковий водограй», «У світі тварин», «Наші
друзі-птахи», «Ігри», «Розважальна», «Світ води». Діти активно відповідали на запитання, відгадували загадки,
грали в ігри, правильно складали вислови народних прикмет про природу, по малюнках називали квіти, які
занесені до Червоної книги. Учасники успішно пройшли всі станції, виконали завдання, а також дізналися
багато нового і цікавого про природу.
Спільно з активними учнями підготовлено «Екологічний орієнтир Демидівської громади», де висвітлено
бачення учнівської молоді на екологічну ситуацію в ОТГ, можливі шляхи вирішення важливих проблем. Також
діти мали можливість випробувати себе в ролі редактора, журналіста чи фоторепортера

Результат: зріс рівень зацікавленості серед учнівської молоді екологічною ситуацією в населених пунктах
Демидівської ОТГ. Міні-дослідження, проведені в рамках конкурсу еко-фотографій були враховані під час
уточнення програми соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2018 рік та розробки
проекту програми соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на
2019 рік.
На практиці відбулось ознайомлення з ключовими проблемами в сфері охорони
природи і пошук шляхів вирішення.
Молодь отримала навички підготовки матеріалів до друку, журналістської роботи.

РІЗНЕ

Зменшення популяції безпритульних тварин в м. Прилуки
Передумовою стало збільшення кількості безпритульних тварин собак, котів у межах
міста, збільшення скарг від мешканців щодо агресивної поведінки тварин.

Для вирішення даної проблеми рішенням міської ради від 31.08.2019 №12 “Про
затвердження міської Програми “Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному
центрі міста Прилуки на 2018-2020 роки” створено відповідний реабілітаційний центр
на базі комунального підприємства “Послуга”. Для програми з міського бюджету
виділено 1 133 860 грн. Принцип, закладений в основу реабілітаційного центру,
наступний: відлов — огляд (у разі необхідності ветеринарна допомога) — стерилізація та реабілітаційне утримання
— передача бажаючим на утримання або повернення у середовище; найбільш агресивні тварини утримуються в
центрі.
У даному напрямку міська влада співпрацює з громадською організацією “Прилуцьке товариство захисту
тварин”. Для проведення заходів із стерилізації, громадській організації виділено у 2018-2019 роках 90 тис.грн.
Через засоби масової інформації КП “Муніципальний контроль” постійно проводиться інформаційнороз'яснювальна робота про відповідальне ставлення до утримання тварин.

Результат:
У період з вересня 2018 року по вересень 2019 року стерилізовано 157 тварин.

Розчистка річки Південний Буг
Необхідність збереження та покращення стану річки Південний Буг. Русло
річки Південний Буг місцями знаходиться в незадовільному санітарноекологічному стані: замулення та заростання річки і водовідвідних каналів;
відсутність регулюючої споруди на дамбі, розташованої по вул. Трудовій, що
призводить до підтоплення прилеглої території; висихання та заростання русла
річки в центральній частині міста (в посушливий літній період спостерігається
часткове висихання річки на відрізку від вул. Свободи до вул. Трудової).
Розчистка річки Південний Буг (в стадії виконання)
У 2018 році виготовлено проект та проведено частину робіт з розчистки
річки на ділянці від вул. Трудової до вул. Свободи. У 2019 році прийнято
рішення про доцільність продовження таких робіт від вул. Трудової до Східної
об’їзної.
Розроблено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт,
розчистка річки Південний Буг та відкритих водовідвідних каналів від вул.
Трудової до Східної об’їзної».
Проектом пропонується відновити пропускну здатність русла річки
Південний Буг та водовідвідних каналів.
Бюджет проєкту: близько 20 млн. грн.

Створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення: Ботанічна пам’ятка природи
місцевого значення «Дуб-довгожитель», ботанічна пам’ятка природи «Вікові дерева дуба звичайного»,
ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Таценківськеі дуби»
Розширення природно-заповідного фонду:
1. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення
(м.Обухів,вул.Каштанова, територія Ранкового ринку) - 1шт.;

«Дуб-довгожитель»

2. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Вікові дерева дуба
звичайного» (м.Обухів,вул.Каштанова, територія Ранкового ринку) - 13 шт.;
3. Ботанічнв пам’ятка природи місцевого значення «Таценківські дуби-велетні»
(с.Таценки, вул.Лісна) -10 шт
Фінансування з місцевого бюджету, а саме - витрати на утримання об’єктів природно-заповідного фонду
(ботанічних пам’яток природи місцевого значення): виготовлення та встановлення інформаційно-охоронних
знаків 9900 грн.
Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню ботанічної
пам’ятки природи місцевого значення «Дуб-довгожитель» - 9000 грн.

