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ВСТУП

Програма малих грантів (ПМГ) — це корпоратив-
на програма Глобального екологічного фонду 
(ГЕФ), яка впроваджується Програмою розвитку 
ООН (ПРООН). Вона заснована в Ріо-де-Жанейро 
у 1992 році — році Саміту Землі, ГЕФ ПМГ втілює 
саму сутність сталого розвитку, застосовуючи під-
хід «локальні дії — глобальні переваги», надаючи 
фінансову та технічну підтримку проектам, які збе-
рігають та відновлюють довкілля і водночас підви-
щують добробут і життєзабезпечення людей. ПМГ 
демонструє, що дії громади можуть підтримувати 
тонкий баланс між потребами людини та екологіч-
ними імперативами.      

За присутності у більше ніж 130 країнах, ПМГ під-
тримала понад 23 000 проектів на рівні громади, 
спрямованих на збереження біорізноманіття, 
пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації 
до них, попередження деградації земель, захист 
міжнародних вод і зменшення впливу хімічних ре-
човин, створюючи водночас сталі можливості от-

римання доходів. ПМГ сприяє інноваціям на рівні 
громади, розвитку спроможності та розширенню 
можливостей через грантові проекти місцевих 
організацій громадянського суспільства (ОГС). 
ПМГ ґрунтується на твердому переконанні, що 
ОГС та місцеві громади мають глибоке розуміння 
і знання свого середовища та потреб громади, а 
також унікальну здатність діяти як розпорядники 
активів суспільства. ПМГ надає їм можливості шу-
кати інноваційні рішення глобальних екологічних 
проблем та сприяє їх активній участі в розроб- 
ленні, тестуванні та застосуванні таких рішень, 
стимулюючи тим самим трансформаційні зміни в 
суспільстві.

Крім того, Програма надає можливість масштабу-
вати і реплікувати найкращі практики та врахову-
вати винесені уроки, а також поширювати вплив 
своїх проектів, щоб робити безпосередній внесок 
у місцеві, регіональні, національні та міжнародні 
процеси планування та формування політики.

ГЛОБАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
З 2009 року ПМГ в Україні підтримала понад 
180 ініціатив місцевих громад, спрямованих на 
пом’якшення наслідків зміни клімату, попере-
дження деградації земель, збереження біорізно-
маніття, управління відходами та хімічними ре-
човинами. Для оптимального впливу Програма 
зосереджується на двох цільових ландшафтах: 
зоні мішаних лісів Українського Полісся та степо-
вій зоні з виходами гранітів. 

ПМГ в Україні адаптує глобальні стратегічні рам-
ки до специфічних умов країни, тоді як Країнова 
стратегія програми враховує наявні національні 

стратегії та плани дій. У результаті інтегрований 
країновий портфоліо складається з проектів, які 
тематично та географічно пов’язані з поточни-
ми повномасштабними проектами або успішно 
завершеними ініціативами у суміжних сферах. 
Грантові проекти розробляють стратегічним і 
узгодженим способом, так що позитивні наслідки 
виходять далеко за межі громади на національ-
ний та глобальний рівні.

ПМГ в Україні також сприяє синергії, розбудові 
мереж і партнерств, акцентуючи увагу на соціаль-
ній інклюзії та кращому життєзабезпеченні.

КРАЇНОВИЙ РІВЕНЬ
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Україна залежить від імпорту близько 75% при-
родного газу та 85% нафти і нафтопродуктів, що 
становить серйозну загрозу енергетичній безпе-
ці. Вона залишається однією з найбільш енерго-
ємних країн світу через практики неефективного 
використання енергії у ключових секторах еко-
номіки. Вміст вуглецю у ВВП України в 1,9 раза пе-
ревищує світовий показник і є в 3,3 раза вищим, 
ніж у 28 країнах-членах ЄС. Найбільша проблема 
енергоспоживання пов’язана з житловим секто-
ром України, де втрати енергії при виробництві, 
розподілі та кінцевому використанні тепла й 
електроенергії становлять до 50%. Теплові стан-
ції та системи електропостачання здебільшого є 
дуже застарілими і працюють на низькому рівні 
ефективності, а зношеність електромереж та ме-
реж централізованого теплопостачання вже сяг-
нула 70-80%.   

СУПУТНІ ВИГОДИ ДОСТУПУ ДО 
НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

У цьому контексті оптимізація енергоспоживання 
разом з диверсифікацією джерел енергії є вкрай 
необхідними для сталого розвитку та енергетич-
ної безпеки України, щоб зменшити залежність 
країни від дорогих і вичерпних видів викопного 
палива. Ширше впровадження відновлюваних 
джерел енергії та енергоефективних технологій, 
здійснюване за допомогою ПМГ, сприяє попиту 
на енергію і забезпечує цілу низку переваг для 
клімату, життєзабезпечення і здоров’я людей.

З цією метою ПМГ в Україні підтримала понад 100 
ініціатив щодо доступу до низьковуглецевої енер-
гетики на рівні громади, працюючи за узгоджен-
ня та координації з ширшими рамками політики 
та розвитку. Сучасні та ефективні енергетичні 
рішення на місцевому рівні, запропоновані ПМГ, 
сприяють досягненню загальних цілей Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату. Вони приводять 
до скорочення викидів парникових газів і забез-
печують супутні вигоди для життєзабезпечення 
місцевого населення, водночас прискорюючи 
впровадження реформ в енергетичному секторі.
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Інформаційний центр 
«Чорнобиль. Територія змін» 
як механізм впровадження  
знань про екологічну безпеку  
та сталий розвиток

МГО «Центр Прип’ять.Ком»

09.2016    08.2018

Задля вільного доступу до інформації щодо 
спадщини Чорнобильської аварії та потенціа-
лу розвитку зони відчуження Інформаційний 
центр «Чорнобиль. Територія змін», який об-
слуговує майже 80 тисяч відвідувачів за рік, 
був створений біля одного з контрольно-про-
пускних пунктів у зоні відчуження. 

Центр працює з метою підвищення обізнаності 
населення про результати регулярного еколо-
гічного моніторингу радіації, стану екосистем 
в регіоні, можливі шляхи сталого розвитку, за-
ходи щодо захисту населення від залишкових 
наслідків Чорнобильської катастрофи та ре-
зультати наукових досліджень.

У рамках проекту було проведено капітальну 
реконструкцію та модернізацію будівлі Цен-
тру, яка зараз є першою автономною будівлею 
у зоні відчуження, а також у районі, що спро-
ектована відповідно до принципів низьковуг-
лецевої енергетики та енергоефективності. Як 
результат, їй було присвоєно найвищий рівень 
енергоефективності, що дає змогу уникати  
23 тонн викидів парникових газів щорічно.

с. Дитятки, Іванківський район,  
Київська область
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Олександр Сирота
Координатор Інфоцентру,
голова МГО «Центр Прип’ять.Ком»
Упродовж п’яти років я та мої колеги намагалися за-
лучити всі зацікавлені сторони, отримати підтримку 
керівництва зони відчуження і започаткувати Інфор-
маційний центр для місцевих громад і відвідувачів. 
Завдяки ПМГ нам вдалося реалізувати цю ініціативу. Це 
перший візит-центр, відкритий після Чорнобильської 
катастрофи для всіх відвідувачів.

Крім того, це історія про партнерські відносини з Дер-
жавним агентством України з управління зоною від-
чуження, ОГС та місцевими громадами, які допомогли 
відновити та облаштувати будівлю. Було застосовано 
низку низьковуглецевих технологій, включаючи соняч-
ну електростанцію та тепловий насос, утеплення стін, 
енергоощадні вікна та двері, вентиляційну систему з 
рекуперацією, світлодіодне освітлення тощо.

Нині кваліфіковані спеціалісти готові надати допомогу 
кожному відвідувачу Центру. Інформаційні заходи про-
водяться регулярно поряд з постійним обміном знан-
нями через онлайн платформи.
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Сприяння сталому розвитку 
сільської громади через 
впровадження інноваційних 
моделей поновлювальних 
джерел енергії

ГО «Екоклуб Запоріжжя»

05.2017    03.2018

Проект був спрямований на мобілізацію дій 
громади у напрямі низьковуглецевих енер-
гетичних ініціатив, оскільки багато малих 
міст і сіл в Україні стикаються з проблемою 
застарілого та неефективного вуличного 
освітлення. 

У рамках цієї ініціативи інфраструктура ву-
личного освітлення двох віддалених сіл була 
модернізована шляхом встановлення 28 ав-
тономних сонячних систем, що дало змогу 
освітлити майже 25 кілометрів вулиць і доріг.

Завдяки інформаційній кампанії та за під-
тримки місцевих органів влади, активістів та 
організацій на рівні громади проект також 
підвищив обізнаність громадськості про пе-
реваги альтернативних джерел енергії. Так, 
понад 460 місцевих мешканців взяли участь 
у заходах з обміну знаннями.

с. Новоуспенівка та с. Новоіванівка,
Веселівський район, Запорізька область
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Анатолій Мішечкін
Майстер з благоустрою у
Веселівській районній державній
адміністрації, колишній голова
Новоуспенівської сільської ради
Від сутінків до світанку наше село освітлюють енергое-
фективні світлодіодні ліхтарі. Це дає можливість місце-
вим мешканцям почувати себе набагато безпечніше.

Крім того, нова система допомагає скоротити спо-
живання електроенергії на 14,22 МВт щорічно, що 
зменшує комунальні платежі за електроенергію на 
359 000 грн за рік. Це дає нам змогу використовувати 
заощаджені кошти на інші потреби громади.

Я також із задоволенням дізнався, що нове освітлення 
скорочує викиди парникових газів майже на 15 тонн 
на рік.
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Розвиток електромобільної 
інфраструктури регіону, 
постраждалого внаслідок 
конфлікту на Донбасі

ГО «Про-добробут»

08.2018    06.2019

Головною метою проекту було створити діє-
ву інфраструктуру екомобільності та сприяти 
використанню електричних транспортних за-
собів у постраждалих від конфлікту районах 
сходу України.

Враховуючи роль транспорту у викидах пар-
никових газів та погіршенні якості повітря в 
містах України, проект підтримав доступне рі-
шення для зарядки електричних транспортних 
засобів та запровадив мережу з шести пунктів 
зарядки у місті Слов’янську.

Крім того, з метою реального розвитку елек-
тромобільності в регіоні проект ініціював ді-
євий діалог між місцевою владою та ОГС, щоб 
сприяти виробленню сталої транспортної по-
літики, та провів широку кампанію з підвищен-
ня обізнаності. Інші заходи, пов’язані з лобію-
ванням, комунікацією та розбудовою мереж, 
включали організацію громадських слухань, 
круглих столів, засідань діалогових груп, семі-
нарів і тренінгів, які були спрямовані на різні 
цільові групи та охопили понад 3000 місцевих 
жителів.

м. Слов’янськ, Донецька область
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Олександр Волик
Водій таксі, власник електромобіля
Проект дав поштовх для розвитку екомобільності в 
нашому регіоні, оскільки сприяв збільшенню кілько-
сті використовуваних електромобілів, що приносить 
користь для добробуту людей та сприяє скороченню 
викидів парникових газів.

Як людина, що піклується про довкілля, і як водій елек-
тромобіля я особисто отримав користь від цього про-
екту, який запропонував просте, але ефективне рішен-
ня для забезпечення сталого розвитку транспортної 
галузі. Мережа пунктів зарядки зробила моє повсяк-
денне життя комфортнішим, а мою роботу — ефектив-
нішою. 

Тепер у мене та інших водіїв є нові можливості для от-
римання доходів, що є дуже цінним у регіоні, який по-
терпає від конфлікту та безробіття.
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Створення демонстраційної 
енергоефективної будівлі

ГО «Енергорозвиток 
майбутнього»

04.2019    02.2020

Головною метою проекту було підвищення 
обізнаності місцевих громад про енерго- 
ефективні та екологічно чисті рішення, про-
демонстровані під час підтримання стабіль-
ної роботи місцевої пожежної частини.

Оскільки надійна пожежна служба та своє-
часна екстрена допомога є серед головних 
пріоритетів для району, який постраждав від 
збройного конфлікту, що триває, була вста-
новлена сонячна електростанція, щоб забез-
печити пожежне депо автономним доступом 
до енергії та гарячої води. Разом з покра-
щенням енергетичної безпеки проект допо-
міг зменшити витрати пожежної частини на 
електроенергію майже на 2000 доларів США 
за рік та, відповідно, скоротити викиди пар-
никових газів на 66 тонн за рік. 

Крім того, проект був призначений просу-
вати низьковуглецеві енергетичні ініціативи 
у приватних та громадських будівлях, щоб 
зменшити споживання енергії в цільовому 
районі, за допомогою інформаційної кампа-
нії, яка охопила понад 1500 місцевих меш-
канців, з особливою увагою до молоді.

м. Кремінна, Луганська область
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Андрій Павлов
Начальник Кремінського 
міськрайонного відділу Головного 
управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Луганській області
Встановлене низьковуглецеве обладнання забезпечує 
автономне енерго- та водопостачання. Це надзвичай-
но важливо для пожежної частини, яка працює ціло-
добово без вихідних задля пожежної безпеки місцевих 
жителів. Громадяни тепер можуть швидко зв’язатися з 
нашими службами екстреної допомоги, а наші опера-
тори готові приймати та опрацьовувати екстрені ви-
клики без несподіваних відключень електроенергії.

На мою думку, такі проекти є надзвичайно важливими 
для громадських будівель, особливо тих, у яких розмі-
щені аварійні та комунальні служби.
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Зменшення викидів парникових 
газів за рахунок використання 
сонячної енергії

МГО «Міжнародний  
економічний комітет»

08.2018    05.2019

Ініціатива була спрямована на просування ви-
користання сонячної енергії для нагріву води, 
а також підвищення рівня обізнаності гро-
мадськості щодо супутніх переваг доступу до 
низьковуглецевої енергетики.

Була встановлена сонячна енергетична систе-
ма, щоб забезпечити безперебійне постачан-
ня гарячої води до Обласного госпіталю для 
ветеранів війни м. Святогірська, який надає 
медичні послуги понад 500 ветеранам війни та 
учасникам Антитерористичної операції (АТО). 
Нова система допомагає зменшити споживан-
ня електроенергії на 17,6 МВт за рік. Разом з 
підвищенням енергетичної незалежності гос-
піталю проект дав змогу зменшити щорічні 
витрати на електроенергію в госпіталі майже 
на 80 000 грн та скоротити відповідні викиди 
парникових газів на 19 тонн на рік.

Завдяки інформаційній кампанії та за підтрим-
ки місцевих органів влади та організацій на 
рівні громади проект також сприяв підвищен-
ню рівня обізнаності громадськості про пе-
реваги альтернативних джерел енергії. Таким 
чином, понад 5000 місцевих мешканців, у тому 
числі майже 1500 дітей, взяли участь у різно-
манітних навчальних заходах. 

м. Святогірськ, Донецька область 
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Іван Тохтоєв
Лікар-невропатолог
Я працюю в Обласному госпіталі для ветеранів війни, 
який зараз обладнаний сонячною енергетичною сис-
темою для забезпечення стабільного постачання гаря-
чої води. Ця система дуже вигідна для нашого закладу, 
оскільки дає змогу підвищити енергоефективність і 
забезпечити кращі умови праці для персоналу та ком-
форт для наших пацієнтів!

Використання сонячної енергії у госпіталі суттєво 
зменшує наші витрати на електроенергію. Економія 
дає можливість Святогірській міській раді та керів-
ництву госпіталю покращити лікарняні умови, збіль-
шити пропускну здатність та кількість послуг. Це над-
звичайно важливо, оскільки протягом кількох останніх 
років госпіталь був переповнений пацієнтами — учас-
никами бойових дій та місцевими мешканцями, які по-
страждали від збройного конфлікту на сході України.
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Євген Воля
Учасник Антитерористичної 
операції, водій
Наш Обласний госпіталь для ветеранів війни є життєво 
важливим для регіону, враховуючи нинішню ситуацію 
в Україні.

Проект ПМГ приніс багато вигідних змін для нашої 
громади, у тому числі скорочення використання елек-
троенергії та економію коштів на інші потреби лікарні. 
Крім того, значно покращилося медичне обслугову-
вання, оскільки гаряча вода є необхідною для потреб 
пацієнтів. 

Я сподіваюся, що проект матиме демонстраційний 
ефект і буде реплікований в інших будівлях міста.
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Сільськогосподарський сектор відіграє важливу 
роль в економіці України, оскільки на нього при-
падає понад 30% експорту та 12% її ВВП. В Україні 
є приблизно 42 мільйони гектарів сільськогоспо-
дарських земель, включаючи оброблювані землі, 
городи, фруктові сади, виноградники, постійні 
луки та пасовища, що разом становить 70% від по-
над 60 мільйонів гектарів загальної площі земель.

Десятиліттями українські сільськогосподарські 
землі надмірно використовувалися у зв’язку з ра-
дянськими практиками управління земельними 
ресурсами, які передбачали застосування агре-
сивних хімічних добрив, пестицидів та промис-
лової техніки, що спричиняло значне дифузне 
забруднення сільськогосподарських ландшафтів. 
В останні роки ситуація стала критичною, оскіль-
ки фермерські господарства були змушені боро-
тися з нестачею готівкових коштів, руйнуванням 
сільськогосподарської інфраструктури і стрім-
ким зростанням цін на якісні добрива. Ці виклики 
дуже позначилися на сільськогосподарському ви-
робництві, що призвело до зниження родючості 
ґрунтів, зменшення врожайності, низької якості 

ПІДХОДИ ДО АГРОЕКОЛОГІЇ  
НА РІВНІ ГРОМАДИ

сільськогосподарських культур, а також на над-
звичайній екологічній ситуації, втраті біорізнома-
ніття і, врешті, – зростання бідності.

Однак Україна має всі необхідні умови для роз-
витку сталого сільського господарства, здатного 
відповідати високим екологічним стандартам та 
приносити економічні вигоди. Це ключова причи-
на того, що агроекологія є одним з пріоритетів на 
сьогодні.

Підтримуючи агроекологічні практики, ПМГ в 
Україні має на меті вдосконалювати функціону-
вання екосистем, а також розвивати спромож-
ність місцевих громад, щоб сприяти сталому ви-
користанню земель, посилювати продовольчу 
безпеку та забезпечувати кращу розробку й ухва-
лення рішень. ПМГ вже підтримала понад 30 міс-
цевих ініціатив, що просувають інноваційні агро-
екологічні технології з метою скорочення викидів 
парникових газів та посилення стійкості в критич-
них ландшафтах. Ці локальні ініціативи сприяють 
імплементації Конвенції ООН про боротьбу з опу-
стелюванням.
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Демонстраційний проект  
з поширення передових  
методів агроекології  
у степовому ландшафті

ГО «Присадибне господарство» 

09.2016    09.2017

Агроекологія є запорукою сталого управління 
екосистемою українського степу. Базуючись 
на місцевих знаннях, агроекологія поєднує 
традиційні сільськогосподарські практики з  
методами сучасної науки.

Саме тому ініціатива була спрямована на де-
монстрацію переваг сучасних агроекологіч-
них технологій та їх просування серед сіль-
ських громад. На основі наукових досліджень 
та аналізу характеристик ґрунту на п’яти пілот-
них ділянках місцеві вчені визначили найдіє-
віші агроекологічні практики для конкретних 
ландшафтів. Крім  того, місцеві фермери за-
стосували ці практики, у тому числі природні 
добрива, кореневе живлення та крапельний 
полив, майже на 19 гектарах деградованої 
землі, що привело до збільшення врожайності 
майже на 10 – 20% на гектар.

Крім того, проект провів широку кампанію з 
обміну знаннями: понад 180 місцевих ферме-
рів взяли участь у майстер-класах; були роз-
роблені методичні рекомендації для цілей 
масштабування та реплікації. У результаті, ін-
новаційні підходи використали понад 1000 
фермерів у цільовому регіоні.

Запорізька область
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Євген Парасочка
Місцевий фермер,  
науковець-агроном
Я та мої колеги випробували сучасні агроекологічні 
практики та сприяли впровадженню органічного зем-
леробства в регіоні. Завдяки покращенню властивос-
тей ґрунту та підвищенню врожайності ми віднайшли 
нові можливості отримання доходів, водночас піклую-
чись про наші землі. Тепер наші сім’ї можуть продов-
жувати працювати на своїй землі без необхідності шу-
кати кращого життя десь у Європі.

Цінним є те, що ПМГ підтримує агроекологію, яка є ка-
талізатором економічного зростання взагалі та добро-
буту сільського населення зокрема. Я також спостері-
гаю деякі додаткові переваги, такі як: стале управління 
земельними ресурсами, вища продуктивність, безпеч-
ніші харчові продукти та вода.

34 35



Надія Компанієць 
Голова ГО «Рада жінок-фермерів 
Запорізької області»
Майже 80 жінок-фермерів взяли активну участь у цій 
ініціативі. Нас ознайомили з новими інструментами, 
обладнанням та технологіями, які відповідають потре-
бам жінок-фермерів. Завдяки ПМГ ми мали можливість 
вивчити кращі практики та поділитися своїми знання-
ми. Я також хотіла б наголосити, що проект підтримав 
розбудову мереж та встановив дієві партнерства, зо-
крема з Українським проектом бізнес-розвитку плодо-
овочівництва. 

Це допомогло підвищити продуктивність та забезпе-
чити ширше залучення жінок-фермерів.
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Розвиток кластерних ініціатив 
поширення новітніх методів 
агроекології для збереження 
степового ландшафту

Запорізька обласна  
ГО «Кластер бджільництва 
«Бджола не знає кордонів»

08.2018    05.2019

Україна є найбільшим виробником меду се-
ред європейських країн і четвертим у світі, 
але лише 6% меду йде на експорт. У той же 
час стале бджільництво дуже важливе для 
стійкості степової екосистеми України.

Отже, проект просував переваги кластерної 
моделі розвитку органічного бджільництва. 
Це нова модель, структурована на основі 
ланцюга «освіта — наука — виробництво — 
ринок», метою якої є створення конкурен-
тоспроможного продукту. Для цього були 
створені чотири демонстраційні пасіки ор-
ганічного бджільництва, оснащені іннова-
ційним обладнанням та сонячними панеля-
ми.

Основну увагу було приділено навчальним 
заходам та обміну знаннями. У результаті 25 
молодих бджолярів пройшли 15-тижневий 
навчальний курс, а понад 230 пасічників взя-
ли участь у п’яти навчальних семінарах.

Запорізька область
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Микола Андрущенко
Доцент Таврійського державного 
агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного
Таврійський державний агротехнологічний універси-
тет, як партнер проекту, забезпечив проведення нау-
кової експертизи та досліджень. Ми дослідили перева-
ги та перспективи кластерної моделі.

На базі нашого університету створено одну з демон-
страційних пасік загальною площею 2 гектари. Там ми 
застосовуємо інноваційні методи органічного бджіль-
ництва, дізнаємося, як поліпшити якість розвитку 
бджолиних сімей та навчаємо бджолярів. Крім того, 
встановлення обладнання та сонячних панелей дало 
нам змогу забезпечити відновлювану енергію для па-
сік та сприяти скороченню викидів парникових газів. 
Це також дає змогу працювати на полі навіть уночі!

Загалом проект став дуже потужним інструментом 
просування сталого бджільництва в регіоні, а також 
підвищення конкурентоспроможного потенціалу міс-
цевих фермерів.
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Запобігання деградації земель: 
кращі практики відновлення 
родючості ґрунтів, забруднених 
радіонуклідами

Благодійний фонд «Єдина справа»

08.2018    06.2019

Ландшафт українського Полісся характеризу-
ється низькою кількістю гумусу та недостат-
ньою наявністю поживних речовин у ґрунті. 
Крім того, землі все ще страждають від наслід-
ків Чорнобильської катастрофи.

Тому місцеві вчені розробили інноваційний 
підхід до того, як підвищити економічну ефек-
тивність та покращити екологічний баланс. 
Вони пропонують вирощування нішевих куль-
тур, наприклад, чорного кмину, розторопші, 
амаранту та інших.

Вирощування нішевих культур — це комплекс- 
ний підхід до розв’язання ситуації проблем-
них, еродованих та рекультивованих земель, 
що не тільки підтримує їх самовідновлення 
та саморегуляцію, а й шляхом підбору певних 
видів рослин забезпечує високоефективні та 
економічно привабливі землі.

У рамках проекту було відновлено 125 гекта-
рів деградованих земель завдяки вирощуван-
ню багаторічних трав та нішевих видів рослин. 
Понад 200 місцевих фермерів визнали перева-
ги нової технології та застосовують її на сіль-
ськогосподарських землях.

Житомирська область
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Юрій Драган
Голова Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України 
у Житомирській області
Дуже цінним є те, що міжнародні організації підтриму-
ють місцеві ініціативи та сприяють розвитку агроеко-
логії в Україні.

Проект допоміг продемонструвати та поширити інно-
ваційні агротехнології в умовах Житомирського Поліс-
ся. Слід зазначити, що наукові дослідження методоло-
гії вирощування багаторічних трав та нішевих культур 
в умовах деградації та радіоактивного забруднення 
відіграли важливу роль у впровадженні нових техно-
логій.

У результаті місцеві фермери застосували та випробу-
вали технологію вирощування нішевих культур на 100 
гектарах. До того ж на 25 гектарах була застосована 
технологія багаторічних трав для створення стало ре-
гульованих пасовищ.
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Богдан Флячинський
Агроном селянського фермерського 
господарства, машиніст
Цей проект допоміг досягти чудових результатів! Ми 
почали працювати на землях, які навіть не використо-
вували раніше, і сподіваємося, що продовжимо робо-
ту в цьому напрямі та залучимо ще більше земель до 
відновлення.

Вирощування нішевих культур — це для нас нова тех-
нологія, яка дійсно допомагає відновлювати та роз-
вивати деградовані землі регіону. Я вбачаю особливу 
цінність у просвітницькій кампанії, яка підтримувала 
процес впровадження нових агротехнологій. Консуль-
тації експертів допомогли підвищити рівень знань і 
вмінь місцевих фермерів, що є надзвичайно важливим 
для нашої майбутньої роботи.
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Займаючи лише 5,7% європейської території, 
Україна утримує майже 35% її  біорізноманіття. 
Українська біота включає понад 25 000 видів рос-
лин і грибів, і майже 45 000 видів тварин, у тому 
числі глобально значимі види. Останній пере-
лік охоронюваних на національному рівні видів 
містить 826 видів флори та 542 види фауни. Крім 
того, 8 296 територій та ділянок загальною пло-
щею 4,8 млн гектарів належать  до природно-за-
повідного фонду України, що становить 6,6% те-
риторії країни.

Однак збільшений антропогенний тиск значно 
змінив природні екосистеми протягом останніх 
десятиліть. Їм загрожує фрагментація оселищ, 
сільськогосподарські практики, розвиток інфра-
структури, крім того цілі сільськогосподарського 
і лісогосподарського виробництва часто супере-
чать природоохоронним практикам.

ЕКОСИСТЕМИ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ: 
РІШЕННЯ НА РІВНІ ГРОМАДИ

Отже, ПМГ в Україні сприяє досягненню цілей 
Конвенції ООН про біорізноманіття. Програма 
підтримує діяльність, пов’язану зі збереженням та 
сталим використанням біорізноманіття, і перед-
бачає підтримувати цілісність екосистем. Завдяки 
зосередженню уваги на обраних ландшафтах міс-
цевим громадам надають можливості ефектив-
но взаємодіяти, ділитися знаннями та досвідом, 
реплікувати і масштабувати найкращі практики. 
Протягом останніх десяти років ПМГ підтримала 
понад 30 ініціатив громад, що позитивно вплину-
ло на збереження майже 35 охоронюваних або 
важливих ландшафтів, які охоплюють приблизно 
400 тис. гектарів.  
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Збереження біорізноманіття 
степового ландшафту в 
приморських НПП України

ГО «Ковиловий степ»

09.2016    06.2017

Ініціатива була розроблена для того, щоб 
забезпечити охорону незайманої степової 
екосистеми, вдосконалити управління при-
родоохоронними територіями (ПТ) та про-
сувати ідею розвитку національних природ-
них парків (НПП) серед місцевих громад та 
дослідників.

У тісній співпраці з НПП «Приазовський», 
«Джарилгацький» і «Меотида» було прове-
дено дев’ять науково-дослідних експедицій 
для вивчення потенційних загроз і реєстрації 
охоронюваних видів флори та фауни. Майже 
50 саджанців дерев та кущів було висаджено 
для того, щоб попередили зсуви ґрунту і тим 
самим забезпечити водогін у гирлі річки за-
для створення умов для нересту ендемічних 
видів риб. Проект також сприяв поліпшенню 
інфраструктури ПТ, оскільки встановлено 32 
інформаційні знаки, 22 межові знаки та чоти-
ри інформаційні щити.

Особливу увагу було приділено інформацій-
ному компоненту. Всеукраїнська конферен-
ція з питань відновлення степової зони та 
уроки з екології у місцевих навчальних за-
кладах допомогли підвищити рівень обізна-
ності громадськості.

Національні природні парки 
«Приазовський», «Джарилгацький»  
і «Меотида» 
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Олександр Антоновський
Заступник начальника наукового 
відділу НПП «Приазовський»
Національні природні парки «Приазовський», «Джа-
рилгацький» і «Меотида» загальною площею приблиз-
но 100 тисяч гектарів є поселеннями для багатьох 
видів водоплавних птахів, нерестовищами та розсад-
никами для популяцій цінних видів риб, а також осели-
щами 14 рідкісних видів рослин і тварин, занесених до 
Червоної книги України.

Будь-яка підтримка, надана природоохоронним тери-
торіям, є цінною, оскільки ми постійно стикаємося з 
браком фінансування.

Більше того, підтримка з боку місцевих громад є наріж-
ним каменем дієвого управління ПТ та їх відновлення. 
Тому важливо допомогти місцевому населенню зрозу-
міти значущість екосистем з високою природоохорон-
ною цінністю.
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Олена Дядічева
Старший науковий співробітник
НПП «Приазовський»,
член ГО «Екорух»
Наш НПП «Приазовський» досить молодий. Ми буде-
мо відзначати його 10-річчя в наступному році. Брак 
коштів та обладнання був останнім часом головною 
перешкодою для розвитку парку та поліпшення його 
інфраструктури. На щастя, проект підтримав створен-
ня необхідної матеріальної бази для ПТ.

Тепер ми можемо проводити такі вкрай потрібні до-
слідження, продовжувати розвивати п’ять наших нау-
кових і природоохоронних відділів та організовувати 
навчальні заняття для наших інспекторів з охорони 
довкілля, оскільки мультимедійне обладнання дає 
можливість візуалізувати тварин нашого парку.

Крім того, ми співпрацюємо зі студентами Таврійсько-
го державного агротехнологічного університету. На 
наших об’єктах вони проходять навчання з методики 
ведення дослідження, а нове обладнання значно по-
кращило якість навчання.
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Організація створення 
Національного природного парку 
«Кремінські ліси»

ГО «Біологічний щит»

07.2013    04.2014

Територія Кремінського району — це унікаль-
на екосистема, що включає багате різнома-
ніття ендемічної флори та фауни. Природні 
заплавні озера та ліси району є надзвичайно 
важливими для національної екомережі.

Проект був спрямований на збереження та 
відновлення цієї території шляхом створен-
ня природоохоронної території. Для цього 
проект залучив провідних спеціалістів, щоб 
провести комплексний аналіз та експедиції, 
розробити необхідні картографічні та кадас-
трові плани, ініціювати та супроводжувати по-
годжувальні заходи, організувати заходи з об-
міну знаннями та підтримувати діалог з тими, 
хто виробляє та ухвалює рішення, навіть після 
закриття проекту. Зокрема, до заходів проекту 
з обміну знаннями було залучено понад 7775 
учасників.

Через п’ять років після завершення проекту, 
у 2019 році, був створений НПП «Кремінські 
ліси» площею 7269 гектарів.

Парк, як очікується, створить майже 100 но-
вих робочих місць та забезпечить різноманітні 
екосистемні послуги і переваги для місцевих 
громад.

Національний природний парк 
«Кремінські ліси» 
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Ігор Загороднюк
Старший науковий співробітник 
Національного науково- 
природничого музею, доцент, к.б.н.
Ідея створення НПП «Кремінські ліси» визрівала понад 
70 років,  проте надія на її втілення з’явилася лише піс-
ля підтримки ГЕФ ПМГ, оскільки це дозволило об’єд-
нати в одну команду понад 10 висококваліфікованих 
фахівців, зокрема лісознавців, зоологів та ботаніків.

Завдяки проекту було впорядковано відомості про 
склад раритетного ядра біоти, унікальні природні 
комплекси, підготовлено відповідне барвисте зведен-
ня. Крім того, було проведено обстеження території 
та зустрічі з владними структурами і громадськими 
об’єднаннями, а також вдалося переконати місцеву 
громаду та ЗМІ щодо необхідності і переваги від ство-
рення заповідних територій.

Більше семи років активної роботи і ось, нарешті, у ве-
ресні цього року згідно з Указом Президента України 
створено НПП «Кремінські ліси», тож моя робота та 
моїх колег не була марною і зробила свій вклад у роз-
ширення Природно-заповідного фонду України!
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Відновлення лісів, 
постраждалих при проведенні 
бойових дій, з метою 
попередження вітрової та 
водної ерозії (деградації) 
земель у Луганській області

ГО «Молочай»

04.2015    12.2015

Воєнні дії на сході України створили величез-
ну екологічну проблему для країни, оскільки 
вони негативно вплинули на цілу низку зна-
чущих екосистем і призвели до лісових по-
жеж на тисячах гектарів.

Метою проекту було «пом’якшити» негатив-
ні екологічні наслідки збройного конфлік-
ту шляхом відновлення лісів та організації 
заходів з пожежної охорони, щоб закласти 
основу для сталого управління лісами.  40 
гектарів площі було засаджено саджанцями 
сосни, щоб захистити землі у Новоайдар-
ському районі від вітрової та водної ерозії, 
підвищити рівень обізнаності громадськості 
з питань лісівництва та залучити місцеві гро-
мади до відновлення постраждалих земель.

Новоайдарський район,  
Луганська область 

60 61



Олександр Могильний
Майстер лісу в Новоайдарському 
лісомисливському господарстві  
Бойові дії завдали колосальної шкоди великому маси-
ву лісу, що потенційно може призвести до небезпечної 
водної та вітрової ерозії. Згідно з останніми статистич-
ними даними, загальна площа лісових масивів, знище-
них масштабними пожежами, зросла на 70% від почат-
ку проведення Антитерористичної операції в районі.  

Проект допоміг поновити висадку лісових насаджень 
на цій території та закупив і надав нову техніку для 
лісорозведення. Ця добра практика має великий по-
тенціал для реплікації, оскільки на сході України тери-
торія втрачених лісів внаслідок  пожеж, спричинених 
бойовими діями, становить тисячі гектарів.
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УПРАВЛІННЯ ХІМІЧНИМИ 
РЕЧОВИНАМИ,  
ВІДХОДАМИ ТА РТУТТЮ

Україна входить до списку топ–10 країн, що ви-
робляють найбільші обсяги відходів. Загальний 
щорічний обсяг відходів, за оцінками, становить 
17 мільйонів тонн, а переробка відходів для пов-
торного використання — менше ніж 5%. Решту 
95% утилізують на сміттєзвалищах, що займають 
неймовірно величезну площу: понад 160 тис. гек-
тарів. Крім того, Україна продукує величезну кіль-
кість небезпечних відходів. Управління відхода-
ми є однією з найнагальніших і найкритичніших 
проблем, яку слід вирішувати в Україні, та однією 
з найскладніших екологічних проблем взагалі.  

У рамках цього пріоритетного напряму ПМГ в 
Україні підтримує імплементацію Стокгольмської 
конвенції та Мінаматської конвенції на рівні гро-
мади. Програма має на меті сприяти безпечному 
та дієвому управлінню хімічними речовинами, 
щоб мінімізувати негативний вплив на здоров’я 

людини та довкілля. ПМГ застосовує підхід «зни-
зу-вгору» і працює на локальному рівні, щоб міс-
цеві громади відігравали ключову роль в адво-
кації кращого управління відходами та охорони 
довкілля.

ПМГ в Україні підтримала 13 ініціатив щодо 
управління відходами, які допомогли місцевим 
громадам продемонструвати, застосувати і пе-
редати інноваційні інструменти та механізми для 
управління відходами та хімічними речовинами, 
включаючи стійкі органічні забруднювачі, пести-
циди та ртуть. ПМГ також сприяє підвищенню 
обізнаності та розбудові мереж на місцевому, ре-
гіональному і національному рівнях, що є ключо-
вими інструментами для просування належного 
управління відходами і зменшення ризику впли-
ву токсичних та небезпечних речовин. 
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Створення системи збору та 
утилізації ртутьвмісних ламп  
в м. Слов’янськ

ГО «Джерело-3000»

08.2018    05.2019

Перевантажені сміттєзвалища і відсутність ме-
ханізмів утилізації та повторного використан-
ня відходів — це загальні й нагальні проблеми 
для кожного великого та малого міста України.

Проект був спрямований на розв’язання про-
блеми централізованого збирання та належ-
ної утилізації небезпечних відходів у домо-
господарствах міста Слов’янська, з акцентом 
на небезпечні відходи 1-го класу – такі як  ртут-
ні лампи.

За підтримки місцевих органів влади у рамках 
проекту було створено ефективну і безпечну 
інфраструктуру для збирання, транспортуван-
ня та утилізації ртутних ламп. У результаті про-
тягом одного року було зібрано та безпечно 
утилізовано 11 000 ламп та 7,16 кг батарейок.

Крім того, була проведена широка кампанія з 
підвищення рівня обізнаності місцевого насе-
лення з метою сприяння безпечній утилізації 
ртутьвмісних ламп та заохочення до викори-
стання енергоефективного освітлення. Майже 
20 волонтерів розповсюдили інформаційні ма-
теріали, щоб залучити понад 10 000 мешканців 
міста до заходів щодо поводження з відходами.

м. Слов’янськ, Донецька область 
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Роман Журба
Молодіжний активіст,  
мешканець міста
Завдяки проекту ПМГ я дізнався, що відповідальне 
поводження з ртутьвмісними відходами є критично 
важливим для нашого довкілля. Зараз у моєму місті є 
належний механізм збирання та утилізації небезпеч-
них відходів. 

Я, моя сім’я і друзі, а також інші мешканці міста достав-
ляємо небезпечні відходи до пунктів збору, де їх без-
печно зберігають і потім транспортують до спеціалізо-
ваних підприємств на утилізацію.

Дуже добре, що наша міська рада підтримала систему 
поводження з небезпечними відходами, яка продов-
жує функціонувати навіть після завершення проекту.
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Марія Када
Волонтерка
Ртутні лампи та більшість батарейок побутового вжит-
ку є шкідливими для довкілля, якщо ми будемо їх не-
правильно утилізувати. Слов’янськ був раніше містом 
без належної системи поводження з відходами.

Я думаю, що цей проект є надзвичайно корисним і 
необхідним для нашої громади, тому я з радістю долу-
чилася до нього та допомагала поширювати потрібну 
інформацію серед місцевих мешканців. Під час моєї 
волонтерської роботи я спілкувалася майже з 500 
мешканцями, і майже всі вони підтримали ініціативу та 
надали позитивні відгуки.

Сподіваюся, що мій крихітний внесок сприяв покра-
щенню якості ґрунтів та води в нашому районі.
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Національний форум 
«Формування програм
поводження з відходами для
об’єднаних територіальних
громад: кращі практики та
проблемні питання»

Національний молодіжний 
центр «Екологічні ініціативи»

08.2018    03.2019

ГЕФ ПМГ підтримала низку ОГС щодо їхньої 
ініціативи організувати національний форум 
і надала свою фінансову, інформаційну та 
технічну допомогу.

Форум проводиться кілька років поспіль, з 
2013 по 2018 роки, та направлений на визна-
чення в Україні проблем і шляхів подолання 
критичної ситуації у сфері поводження з від-
ходами, а також впровадження природоохо-
ронних ініціатив та проектів, сприяння за-
лученню інвестицій та реалізації екологічно 
дружніх рішень, розроблення рекомендацій 
та програм для комплексного розв’язання 
муніципальних і регіональних проблем, спри-
яння співпраці, впровадження засад сталого 
розвитку та кращих світових практик.

У 2018 році форум зібрав більше 300 пред-
ставників органів державної влади та 
місцевого самоврядування, об’єднаних 
територіальних громад, науковців, ОГС, біз-
нес-структур, підприємств-виробників спе-
ціалізованого обладнання та ЗМІ.

Житомирська, Рівненська, Київська, 
Донецька, Запорізька та Херсонська 
області 
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Тетяна Тимочко
Голова ГО «Всеукраїнська  
екологічна ліга»
Всеукраїнська екологічна ліга вже багато років напо-
легливо працює над тим, щоб в Україні були імплемен-
товані всі вимоги законодавства ЄС щодо поводження 
з відходами. Найважливішими кроками забезпечення 
сталого поводження з відходами є розроблення стра-
тегічних документів та впровадження відповідних фі-
нансово-економічних і правових інструментів.

Форум став потужним механізмом для обговорення, 
пошуку належних рішень, лобіювання з метою вдоско-
налення законодавства та практик у цій сфері. Наразі я 
вже можу спостерігати деякі значні досягнення. Форум 
розробив чітку дорожню карту і визначив належні ін-
струменти та механізми, що привело до розроблення 
та внесення змін до десятків законів і законодавчих ак-
тів по поводженню з відходами. Деякі органи місцево-
го самоврядування застосовують найкращі практики 
перероблення та утилізації відходів на місцевому рівні.

Однак це тривалий і складний процес, який вимагає 
постійної уваги та скоординованих дій усіх зацікавле-
них сторін. 
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СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ТА  
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

Соціальна інклюзія є наріжним каменем діяль-
ності ПМГ в Україні з метою просування рівно-
сті, сприяння справедливості та рівного доступу 
шляхом активного залучення жінок, молоді, вну-
трішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю.

На практиці це досягається шляхом надання 
рівних можливостей жінкам і чоловікам брати 
участь, працювати разом і отримувати вигоду від 
результатів проектів, а також шляхом сприяння 
ініціативам під керівництвом жінок для підтрим-
ки розширення можливостей жінок. Вирішення 
екологічних проблем часто вимагає як досвіду 
літніх людей, так і певного інноваційного й дина-
мічного внеску молоді. ПМГ заохочує участь дітей 
та молоді як носіїв майбутніх зобов’язань щодо 
захисту довкілля і сталого розвитку. Програма 
також підтримує проекти, розроблені для осіб з 
інвалідністю і внутрішньо переміщених осіб та 
ними самими.  

Надаючи пріоритет соціальній інклюзії, ПМГ за-
безпечує активну участь вразливих груп у ініціа-
тивах громад, даючи їм змогу реалізовувати свій 
потенціал та покращувати життєзабезпечення, 
і водночас просуває дієві практики охорони до-
вкілля та розвитку, що відображають множинні 
аспекти сталого розвитку. 
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Збереження біорізноманіття 
степового ландшафту з виходом 
гранітів шляхом розвитку 
сільського зеленого велотуризму 
в Запорізькій області 

ГО «Чисте довкілля Запоріжжя»

09.2016    06.2017

Проект був спрямований на охорону незайма-
них степових ландшафтів та залучення місце-
вих громад, людей з обмеженими можливостя-
ми і молоді до розвитку зеленого, сільського та 
велотуризму.

Команда проекту в тісній співпраці зі Спілкою 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму 
в Україні у Запорізькій області, молодіжними ор-
ганізаціями та організаціями осіб з інвалідністю 
розробила два веломаршрути «Мелітополь — 
Кам’яна могила (національний історико-архе-
ологічний заповідник)». Протяжність першого 
еко-маршруту становить 36 км, другого — 47 км.

Проект закупив і передав місцевим організаціям 
трекінгові та тандем-велосипеди. Маршрути були 
обладнані дорожніми знаками, стендами та пар-
ковками для велосипедів. Усі інформаційні мате-
ріали також були розроблені шрифтом Брайля. 
Як результат, щорічно понад 600 молодих людей 
та 120 осіб з обмеженими можливостями можуть 
користуватися еко-маршрутами.

Крім того, в рамках проекту була проведена 
широка інформаційна кампанія, яка включа-
ла велопробіг під час святкування Дня міста, 
прес-конференції та семінари.

Мелітопольський район, Запорізька область
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Наталія Сурманідзе
Член Українського товариства 
сліпих,  Мелітопольське УВП УТОС
Веломаршрут «Мелітополь – Кам’яна могила» — це 
перший веломаршрут у нашій області та, безумовно, 
єдиний в Україні для людей з порушеннями зору!

Завдяки проекту я отримала неймовірний досвід їзди 
на тандем-велосипеді як другий велосипедист і чудо-
ву можливість пізнати унікальну природу та культуру 
свого району. Маршрутні зупинки включали садиби 
сільського зеленого туризму, рекреаційні зони на при-
родоохоронних територіях та археологічний заповід-
ник. Це так прекрасно — побувати в тих місцях і трохи 
подихати свіжим повітрям!

Маршрути були затверджені Мелітопольською район-
ною державною адміністрацією та додані до списку 
туристичних напрямків району. Я хочу закликати не 
лише місцевих мешканців, а всіх українців та іноземців 
скористатися цією чудовою можливістю.
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Модернізація системи опалення 
будівлі дитячого літнього 
табору в громаді, що приймає 
ВПО у Кремінському районі 
Луганської області

ГO «Екомрія»

09.2016    06.2017

Збройний конфлікт на сході України, що три-
ває, спричинив величезний локальний еко-
номічний колапс і суспільну кризу, що впли-
нули на мільйони людей, які проживають у 
зоні конфлікту або поблизу нього. Протягом 
більше п’яти років понад 1 414 000 людей 
були зареєстровані як внутрішньо перемі-
щені особи (ВПО), змушені шукати нові або 
тимчасові домівки.

Ініціатива була спрямована на модернізацію 
системи опалення у Дитячому реабілітацій- 
но-оздоровчому таборі «Мрія», який тим-
часово розміщує ВПО з 2014 року. Оскільки 
регіон багатий на деревину та деревні відхо-
ди, було вирішено встановити два котли, які 
працюють на біомасі, що дало змогу скоро-
тити викиди парникових газів на 68 тонн за 
опалювальний сезон та значно заощадити 
на вартості палива.

У результаті цього проект сприяв покращен-
ню житлових умов для більш як 200 ВПО, у 
тому числі дітей, і водночас продемонстру-
вав переваги альтернативних джерел енер-
гії, зокрема місцевих рішень стосовно де-
ревних відходів.

м. Кремінна, Луганська область
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Марія Кононова
Дитина, мешканка табору
З початку військових дій на сході України у 2014 році, 
ми переїхали до табору, який став нашою домівкою. 
Важко було звикнути до нового місця, особливо в хо-
лодну пору року, оскільки система опалення була не-
стабільною. Ми не сприймали це місце як затишний 
дім. Після встановлення нового опалювального облад-
нання наше життя стало комфортнішим, а навколишня 
атмосфера стала буквально теплішою. Тепер мені на-
багато простіше назвати це місце «домівкою».

Я також дізналася про численні переваги альтерна-
тивних джерел енергії. Тепер я знаю, що вони можуть 
допомогти скоротити викиди парникових газів і змен-
шити споживання викопного палива, тим самим збері-
гаючи нашу планету, наші гроші та здоров’я.
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Генадій Кременчуцький
Оператор котельні
Я радий, що застарілі газові котли були замінені двома 
сучасними котлами, що працюють на біомасі. Приємно 
експлуатувати та обслуговувати нове обладнання!

До того ж оновлення обладнання було необхідне для 
забезпечення безпеки мешканців табору. Вкрай важ-
ливо було замінити старі котли, перш ніж вони вийшли 
б з ладу, що могло зробити приміщення непридатним 
місцем для розміщення людей у зимовий час. Я думаю, 
що це загальна проблема для сотень, навіть тисяч гро-
мадських будівель. Отже, нам просто пощастило отри-
мати таку допомогу.
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Запровадження кращих практик 
та розвиток спроможності дітей 
і молоді в напрямі боротьби 
з глобальними екологічними 
викликами через створення 
Центру сталого розвитку

ГО «Поліський край»

08.2018    08.2019

У рамках проекту було створено Центр стало-
го розвитку для підвищення рівня обізнаності 
населення та розвитку спроможності дітей і 
молоді втілювати принципи сталого розвитку і 
тим самим сприяти досягненню Цілей сталого 
розвитку.

Центр розташований у приміщенні Сновидо-
вицької загальноосвітньої школи, він демон-
струє для громади переваги сучасних еколо-
гічних рішень, включаючи енергоефективне 
обладнання, агроекологічні практики, методи 
поводження з відходами та екологічного мо-
ніторингу. В цілому всі реалізовані заходи до-
помогли скоротити викиди парникових газів 
майже на 30 тонн за рік, переробляти щорічно 
понад три тонни відходів та забезпечити стале 
управління шкільним садом і прилеглими те-
риторіями.  

Крім того, Центр зорієнтований на обмін знан-
нями, розбудову мереж і партнерств. Він обслу-
говує чотири сусідні сільські громади, регуляр-
но організовує тренінги та навчальні поїздки за 
участю майже 2500 членів громади на рік.

с. Сновидовичі, Рокитнівський район, 
Рівненська область
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Оксана Старуха
Вчителька біології та екології у 
Сновидовицькій ЗОШ І-ІІІ ст.
Незважаючи на те, що ми живемо у віддаленому райо-
ні, ми завжди намагаємося відповідати сучасним тен-
денціям і давати нашим дітям хороші знання. Очевид-
но, що освіта в інтересах сталого розвитку є ключовим 
пріоритетом, оскільки вона формує розуміння ниніш-
ніх екологічних проблем та їх потенційних рішень.

З моменту створення Центру в 2018 році ми отрима-
ли багато нових можливостей та інструментів. Тепер я 
можу використовувати інтерактивне обладнання або 
агроекологічну ділянку для свого навчального курсу. 
Дітям простіше розуміти і вчитися, коли вони можуть 
перевірити, випробувати і дослідити переваги.

Центр також слугує соціальною, культурною та мере-
жевою платформою для майже 600 дітей, що, ймовір-
но, надихне їх на нові творчі ініціативи та рішення.

90 91



Дарина Лопуга 
Студентка 1-го курсу за 
спеціальністю «Екологія» 
Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України
Я виросла у маленькому селі, навчалася у сільській 
школі й успадкувала любов до природи від своїх вчи-
телів. Пам’ятаю, як постійно брала участь у різних еко-
логічних акціях та заходах, що проводились у школі. У 
той час я дізналася про ряд глобальних екологічних 
проблем та важливість їх вирішення. Ось так я й ви-
рішила стати екологом. Тому я вдячна Центру сталого 
розвитку, оскільки він допоміг мені зробити вирішаль-
ний вибір щодо своєї майбутньої професії.

Враховуючи свій досвід, я переконана, що освіта в ін-
тересах сталого розвитку є надзвичайно важливою 
для майбутніх екологічних змін. Діти та молодь — це 
ті, хто у майбутньому будуть виробляти й ухвалювати  
рішення, вони повинні дбати про нашу планету.
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Супутні переваги доступу до 
низьковуглецевої енергетики 
для людей з обмеженими 
можливостями в Центрі 
соціальної реабілітації

ГО «Асоціація сільського 
розвитку»

08.2018    06.2019

Ініціатива була спрямована на просування 
низьковуглецевих  енергетичних рішень, 
щоб забезпечити значні вигоди для людей з 
особливими потребами.

У рамках проекту було встановлено 36 со-
нячних фотоелектричних модулів, що забез-
печують економне за витратами постачання  
електроенергії до прального блоку КУ «Ра-
домишльський психоневрологічний інтер-
нат», а на  території інтернату — зовнішнє 
світлодіодне освітлення. Ці заходи привели 
до економії електроенергії – 9550 кВт/г за 
рік і зменшили щорічні витрати установи на 
електроенергію на1 026 625 грн.

Місцеві органи влади, представники гро-
мади, навчальні заклади та ЗМІ підтримали 
проект і послугували корисними каналами 
просування переваг сонячної енергії для 
громад та приватних користувачів.

м. Радомишль, Житомирська область
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Ольга Ігнатова
Колишній директор  
КУ «Радомишльський психо-
неврологічний інтернат», почесна 
жителька міста Радомишля
ПМГ надає неймовірні можливості для покращення 
життєзабезпечення людей та охорони довкілля, що є 
життєво важливим для кожної громади, установи та 
кожної людини. У КУ «Радомишльський психоневро-
логічний інтернат» зараз перебувають 220 жінок з 
інвалідністю, і він потребує капітальної модернізації. 
Встановлена сонячна енергетична система допомагає 
зменшити споживання енергії та заощадити кошти на 
інші потреби інтернату. Встановлене зовнішнє світло-
діодне освітлення значно покращує умови праці та 
життя персоналу і пацієнтів, оскільки раніше не було 
ніякого освітлення по периметру території.

Проект ПМГ став каталізатором сталих змін у нашій 
громаді, а інтернат тепер є чудовим прикладом аль-
тернативних енергетичних рішень для виробництва 
електроенергії, що їх можна легко реплікувати в інших 
будівлях та громадах по всій Україні.
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Любов Бурякова
Працівниця прального блоку 
Я працюю у пральні КУ «Радомишльський психоневро-
логічний інтернат», яка зазнає сильних навантажень, 
бо обслуговуємо велику кількість пацієнтів. Раніше ми 
споживали багато енергії, і це, очевидно, потребувало 
термінових заходів з підвищення енергоефективності.

Встановлені сонячні фотоелектричні модулі забезпе-
чують живлення пральних машин, що дає нам змо-
гу зменшити споживання електроенергії з обласної 
енергомережі. Використання альтернативної енергії 
також збільшує наші операційні можливості та продук-
тивність і, зрештою, полегшує мою роботу.
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Центр безпеки і розвитку  
громад

ГО «Екологічне диво»

08.2018    05.2019

Кожна людина хоче жити у безпечному сере- 
довищі в усіх його вимірах. Глобальні еколо-
гічні проблеми, їх взаємозв’язок з національ-
ними стратегіями та планами дій, інструменти 
та нові можливості на місцевому рівні, визна-
чення дорожньої карти дій для кожного члена 
громади, простір для обговорень та прийняття 
рішень – такі вектори діяльності визначив для 
себе новостворений Центр безпеки та розвит-
ку громади в місті Ірпінь.

Поштовхом для створення Центру став успіш-
ний досвід співпраці громади, місцевої поліції 
та влади в грантовій програмі проекту ЄС «Під-
тримка реформи поліції в Україні».

У співпраці з Ірпінською міською радою та міс-
цевими ОГС було облаштовано приміщення 
центру, впроваджено ряд інфраструктурних 
ініціатив та розроблено інтерактивні інстру-
менти (гра, посібник) з підвищення обізнаності 
щодо Цілей сталого розвитку. Крім того, підго-
товлено більше 40 тренерів та започатковано  
Простір сталого розвитку у форматі ярмарку 
знань. З початку роботи більше 2500 жителів 
міста взяти участь у інформаційних заходах 
Центру. 

м. Ірпінь, Київська область 
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Олександра Бойко
Вчителька початкових класів 
Ірпінської школи художнього 
профілю імені Антона Макаренка
У квітні 2019 року учні та педагоги нашої школи, на базі 
якої створено Центр, брали участь у Просторі сталого 
розвитку. На заході мені цікавим був досвід представ-
ників з інших регіонів, які мають досвід об’єднання у 
мережі, залучення до діяльності різних учасників від 
фермерів до науковців, беруть участь в національних 
та міжнародних заходах та презентують там свій дос-
від. 

«Наразі більшість членів громади знайомі з пробле-
мою утилізації батарейок. Раніше вони викидали ба-
тарейки разом зі сміттям. Наслідки цього ми будемо 
мати ще багато років поспіль у вигляді забрудненої 
води та ґрунту», – це один із прикладів, який наводять 
мої учні, за результатами спільних занять та діяльності 
Центру. І це дуже важливо систематизувати екологічні 
проблеми, бачити причини, наслідки та шляхи їх подо-
лання спільними діями у своїй громаді. 
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Андрій Колесник 
Учень 10 класу Ірпінського 
навчально-виховного об’єднання 
«Ірпінський  ліцей інноваційних 
технологій»
На сьогодні надзвичайно важливо крокувати в ногу з 
часом. У цьому плані Ірпінь — це молоде і перспектив-
не місто, яке швидко розвивається та потребує актив-
ної молоді зі свіжими ідеями.

Звичайно, ідея використання немоторизованого тран-
спорту не нова, але задум створення безпечної та до-
ступної велосипедної інфраструктури відіграє важливу 
роль у просуванні екологічно дружнього способу жит-
тя та підтримці комфортних умов життя та дозвілля.

Я вважаю, що безпечний і сталий спосіб життя слід 
підтримувати всюди: у транспорті, у школі, у сім’ях, на 
вулиці, під час подорожей тощо. Ми повинні жити так, 
щоб забезпечити добре майбутнє для життя людини на 
цій планеті. Ось чому світові лідери ухвалили Цілі ста-
лого розвитку, що їх необхідно досягти до 2030 року, і 
кожна держава та громада сприяють цьому. Це те, про 
що я дізнався під час участі у заходах Центру!

104 105



Сонячна енергія для підтримки 
розвитку громади

ГО «Енергозберігаючі 
технології»

11.2017    09.2018

Ініціатива була зосереджена на просуванні 
енергоефективності та альтернативних дже-
рел енергії і  продемонструвала переваги 
сонячної енергії для місцевої громади.

Проект надав допомогу Центру комплекс- 
ної реабілітації для осіб з інвалідністю Ме-
літопольської міської ради Запорізької об-
ласті. Цей соціальний заклад був обраний з 
метою підтримки щорічно понад 360 осіб з 
тимчасовою та постійною інвалідністю, а та-
кож сприяння інклюзивній освіті для дітей. 
Сонячна електростанція потужністю 5 кВт 
та 336 світлодіодних ламп були встановлені 
для забезпечення стабільного і економного 
за витратами  внутрішнього та зовнішньо-
го освітлення в Центрі реабілітації. Це дало 
змогу скоротити викиди парникових газів на 
48 тонн щороку та заощадити 62 000 грн на 
рік для інших потреб громади. 

Крім того, проект був зорієнтований на роз-
будову дієвих партнерств для більш широ-
кого впливу. Місцеві органи влади і Фонд 
П.Порошенка підтримали та масштабували 
ініціативу. У результаті Центр реабілітації 
було реконструйовано та перетворено на 
сучасну будівлю з нульовим рівнем викидів, 
що надає якісні соціальні послуги.

м. Мелітополь, Запорізька область 
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Сергій Логвін
Пацієнт Центру комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю 
Мелітопольської міської ради 
Запорізької області
Центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю — це дуже необхідна установа для забез-
печення результативної реабілітації багатьох людей з 
обмеженими можливостями в нашій області.

Після хвороби мені потрібна постійна багатоцільова 
реабілітація, тому мені дуже пощастило отримати до-
ступ до реабілітаційних послуг у своєму рідному місті.

Проект ПМГ надав цінну допомогу Центру реабіліта-
ції, установивши сонячну електростанцію та організу-
вавши інформаційну кампанію, що дало екологічні та 
економічні вигоди і сприяло покращенню доступу до 
медичних послуг для тих, хто їх потребує.
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Юлія Астаф’єва   
Пацієнтка Центру комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю 
Мелітопольської міської ради 
Запорізької області
Центр реабілітації — це місце, де ми можемо отримати 
необхідні медичні послуги та прекрасний догляд, щоб 
відчувати себе як вдома. Для деяких людей це навіть 
краще, ніж їхня домівка. Центр регулярно організо-
вує якісь цікаві та захопливі заходи. Кілька років тому 
він також став платформою інклюзивної освіти для ді-
тей з обмеженими можливостями. Але, як і будь-якій 
державній установі, йому постійно бракує належного 
фінансування. Отже, будь-яка підтримка є важливою, 
особливо коли вона дає можливість зменшити витра-
ти і забезпечує множинні переваги. 

Я вважаю, що таку ініціативу слід реплікувати у кожно-
му малому і великому місті по всій Україні.
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Енергія природи

Всеукраїнська дитяча спілка 
«Екологічна варта»

11.2017    07.2018

У рамках проекту створено Центр кращих 
практик збалансованого розвитку в Україні 
з метою просування та впровадження Цілей 
сталого розвитку.

Центр заохочує практичне застосування еколо-
гічних принципів, що базуються на гармонійно-
му співіснуванні людини та природи. Твердопа-
ливний котел для більш «зеленого» опалення та 
енергоефективні вікна були встановлені разом 
із сонячними панелями та енергоощадними 
лампочками для зменшення витрат на електро-
енергію. Було закладено ділянку органічного 
землеробства та плантацію енергетичної вер-
би, щоб продемонструвати, як це може сприяти 
поліпшенню управління земельними ресурса-
ми, продовольчій безпеці та використанню від-
новлюваної енергії. Було організовано розділь-
не збирання побутових відходів і застосовані 
принципи «зеленого офісу».

Ці заходи забезпечують успішне функціонуван-
ня Центру та сприяють його співпраці з урядо-
вими організаціями, органами місцевого само-
врядування, численними НГО та навчальними 
закладами, тим самим надаючи можливість 
охопити різні цільові групи та підвищити рівень 
обізнаності на місцевому, регіональному та на-
ціональному рівнях.

с. Виграїв, Корсунь-Шевченківський район, 
Черкаська область
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Олена Пащенко
Координатор Центру кращих 
практик збалансованого  
розвитку в Україні
Центр був створений у селі Виграїв у приміщенні сіль-
ської школи, збудованої у 1914 році. Модернізація ста-
рої будівлі включала сучасні «зелені» технології у по-
єднанні зі збереженням її ідентичності та історичних 
елементів. Крім того, було запроваджено низку еко-
логічно дружніх моделей, щоб забезпечити ефективне 
використання природних ресурсів та продемонстру-
вати це для всіх відвідувачів.

За більше ніж 20 років діяльності нашої організації 
створена потужна мережа, яка охоплює всі адміністра-
тивні регіони України, тому Центр став дієвим інстру-
ментом для наших освітніх заходів. Вони включають 
тренінги, спеціальні заходи та семінари для різних 
цільових груп, у тому числі дітей, молоді, освітян, уря-
довців, представників бізнесу та громадських активіс-
тів. Особливу увагу ми приділяємо формуванню еко-
логічної свідомості дітей та молоді. У 2019 році Центр 
відвідали майже 2500 осіб з усієї України.
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ПЛАНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Уже понад 10 років ПМГ в Україні підтримує про-
екти на рівні громади і надає можливість людям 
робити свій внесок у досягнення глобальних еко-
логічних цілей. Кожна ініціатива має своїх героїв 
зі своїми історіями, що змінили їхнє життя, і ця 
книга розкриває лише крихітну частину з них.

ПМГ подає приклад, сприяє взаємній довірі та від-
даності, створює сприятливе середовище для гро-
мадянського суспільства та місцевих громад. Але 
ще багато чого потрібно зробити, оскільки Програ-
ма продовжує формувати, тестувати та впровад-
жувати інноваційні рішення; вона масштабує свої 
найкращі практики через вплив на політику, ре-
плікацію, розбудову партнерств та інші механізми.

Спираючись на набутий досвід та винесені уроки, 
ПМГ в Україні має на меті посилювати свою стра-
тегічну спрямованість, сприяти більш інтегрова-
ному підходу та зміцнювати партнерські відноси-
ни шляхом тісної співпраці з урядами, місцевими 
органами влади, ОГС та приватним сектором.

Зосереджуючи увагу на потребах людей, Програ-
ма й надалі слугуватиме ключовим механізмом 
для імплементації положень глобальних еколо-
гічних договорів, протоколів і конвенцій на міс-
цевому рівні та забезпечуватиме сталий розвиток 
шляхом розширення можливостей громадянсь-
кого суспільства та місцевих громад. 
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