
З
АНАДТО швидке споживання

природних ресурсів та велика

кількість викидів тепла в атмо-

сферу Землі - це спільне лихо,

яке так чи інакше відбивається на всіх

країнах. Тому ще в 2008 році Євро-

пейська комісія започатковувала Уго-

ду мерів для заохочення й підтримки

місцевих органів влади у сферах роз-

робки та реалізації політики сталого

енергетичного розвитку. 

80% споживання енергії та викидів CO2

пов’язані із діяльністю міст. Тому саме від

того, як будуть зберігати тепло та електро-

енергію в містах, залежить можливість

пом’якшення наслідків зміни клімату. Всі

учасники угоди беруть на себе добровільні

зобов’язання підвищувати енергоефек-

тивність та нарощувати використання

відновлювальних джерел енергії на своїх

територіях, щоб таким чином скоротити

власні викиди СО2 щонайменше на 20% до

2020 року. 29 вересня 2015 року до Угоди

мерів приєдналися й Суми. Також наше

місто з травня 2016 року є членом Доб-

ровільного об’єднання органів місцевого

самоврядування - Асоціації «Енергоефек-

тивні міста України». Тому серед ключових

завдань сумської міської влади сьогодні -

підвищення енергоефективності муніци-

пального господарства, впровадження

ефективної системи енергоменеджменту,

зменшення обсягів використання палив-

но-енергетичних ресурсів, скорочення ви-

кидів парникових газів. Як це реалізується

на практиці - нам розповіла начальник

відділу екології, енергозбереження та

розрахунків за енергоносії управління га-

лузей виробничої сфери, екології та енер-

гозбереження департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської

ради СВІТЛАНА МАРТИНЕНКО:

- Для вирішення цих ключових питань

виконавчими органами Сумської міської

ради у співпраці з Проектом USAID

«Муніципальна енергетична реформа в

Україні» розроблено План дій сталого

енергетичного розвитку міста Суми до

2025 року (далі - ПДСЕР), який затвердже-

но рішенням Сумської міської ради від 

28 вересня 2016 року №1089-МР. Головна

мета цього Плану - започаткування сис-

темного підходу до управління енергетич-

ними ресурсами міста, націленого на ста-

лий енергетичний розвиток. ПДСЕР - ком-

плекс стратегічних проектів щодо вдоско-

налення всіх сфер і галузей міста з ураху-

ванням можливих джерел та механізмів їх

фінансування, а також їх впливу на змен-

шення викидів СО2. Передбачається, що

за рахунок упровадження енергоефектив-

них заходів у місті Суми до 2025 року вики-

ди СО2 зменшаться на 26,2 % (134,2 тис. т

СО2), річне споживання енергоресурсів

знизиться на 21,3 % (371,7 тис. МВт*год.).

Також новий підхід дозволить частково

замістити споживання природного газу

поновлюваними та альтернативними дже-

релами енергії на 5,8 % (10,8 млн. м3), ско-

ротити щорічні витрати на споживання

енергоресурсів у секторах, що увійшли до

ПДСЕР, на 344,3 млн. грн. План дій перед-

бачає побудову ефективної моделі 

управління споживанням енергоресурсів

шляхом удосконалення (створення) сис-

теми енергетичного менеджменту згідно

зі стандартом ISO 50001, залучення поза-

бюджетних інвестицій на умовах держав-

но-приватного партнерства, інфор-

маційно-просвітницьку діяльність, впрова-

дження енергозберігаючих заходів та

підвищення енергоефективності в бюд-

жетних, житлових та третинних (ко-

мерційних) будівлях, підвищення енерго-

ефективності при виробництві теплової

енергії, заміщення використання природ-

ного газу поновлювальними та альтерна-

тивними джерелами енергії, підвищення

енергоефективності систем вуличного

освітлення, водопостачання, розширення

маршрутів громадського електротранс-

порту. ПДСЕР охоплює бюджетний сек-

тор міста, в який входять 132 будівлі

міського підпорядкування, 122 будівлі об-

ласного та державного підпорядкування і

1113 багатоповерхових житлових бу-

динків, приєднаних до ЦСТ. Також місту

підпорядковуються комунальні підприєм-

ства, що забезпечують вуличне освітлен-

ня, водопостачання, транспорт. А от на

третинні об’єкти та підприємства тепло-

постачання - приватні структури міська

влада не має прямого впливу. Однак сьо-

годення змушує вирішувати питання ско-

рочення споживання та витрат на ПЕР і в

цих секторах, із цього приводу ведуться

перемови з власниками. 

Зі свого боку міська рада у рамках

співпраці із Проектом USAID «Муніципаль-

на енергетична реформа в Україні» розпо-

чала створення та впровадження системи

енергоменеджменту відповідно до міжна-

родного стандарту ISO 50001 у бюджетних

установах та закладах, що утримуються за

кошти міського бюджету. Передбачено,

що впровадження цього стандарту зумо-

вить зменшення викидів в атмосферу пар-

никових газів та інших впливів на довкілля,

а також знизить витрати на закупівлю

енергоресурсів завдяки систематизова-

ному керуванню ними.

Для впровадження стандарту ство-

рюється команда енергоменеджерів для

бюджетних установ та закладів, розробля-

ються завдання та функції, визначаються

рівні відповідальності працівників за

моніторинг споживання ПЕР. Експертами

Проекту USAID МЕР проведено 6 семінарів

для керівництва міста та працівників бюд-

жетної сфери з метою сертифікації міської

системи енергоменеджменту відповідно

до стандарту ISO 50001. 

У відповідності до розпорядження

міського голови від 05.08.16 р. №230-Р,

вживаються заходи щодо скорочення спо-

живання електроенергії у бюджетних уста-

новах, закладах та на комунальних

підприємствах Сумської міської ради. 

Зокрема розпорядженням передбачено

обов’язкову закупівлю енергоефективних

освітлювальних приладів із класом енер-

гоефективності не нижче «А», якими посту-

пово заміняються лампи розжарювання,

застосування світлодіодних світло-

технічних приладів. 

За 10 місяців 2016 року в бюджетних за-

кладах та установах соціально-культурної

сфери частково були впроваджені заходи

з енергозбереження на суму 13431,421

тис. грн. Так, проведено І етап енергоау-

дитів у ДМШ №1, філіях-бібліотеках

№№4,11. Замінено звичайні освітлю-

вальні прилади на енергоефективні у

кількості 1172 од. (85,45 тис. грн.) та ін. 

У рамках проекту «Покращення енерго-

ефективності в освітніх закладах м. Суми»

виконано термомодернізацію будівель та

модернізацію інженерних мереж ДНЗ

№№ 2, 22, ССШ № 29 на суму 4977,3 тис.

грн., із яких 4301,1 тис. грн - кошти 

НЕФКО; завершується реконструкція сис-

тем опалення з установленням модульних

котелень, що працюють на біомасі в ЗОШ

№11, ДНЗ №27 (вартість - 1481,971 тис.

грн.); виконано модернізацію систем опа-

лення відповідно до рекомендацій за ре-

зультатами експрес-аудитів, проведених у

рамках проекту USAID МЕР, у ЗОШ

№№20, 22, ССШ №9, ДНЗ №№21, 23, 33,

а саме: встановлено обладнання автома-

тичного управління споживанням теплової

енергії (дозволяє регулювати споживання

теплової енергії в залежності від темпера-

тури зовнішнього повітря та графіку пере-

бування людей у будові). Вартість заходу

склала 552,0 тис. грн.

Також проведено конкурси, виставки,

конференції, присвячені питанням пропа-

ганди енергозбереження, підвищенню

мотивації громади до економії в рамках за-

гальноміського свята «Дні сталої енергії у

місті Суми» (вартість - 38,3 тис. грн.).

Протягом 2016 р. USAID МЕР було нада-

но технічну допомогу в розробці поперед-

нього техніко-економічного обґрунтування

проекту «Будівництво міні-ТЕЦ на твердих

побутових відходах м. Суми». Він передба-

чає залучення 334 млн. грн. іноземних інве-

стицій і дозволяє вирішити проблеми

утилізації ТПВ з використанням отриманої

електроенергії для потреб живлення очис-

них споруд, а теплової енергії - для опален-

ня і гарячого водопостачання міста. Було

також підготовлене техзавдання для роз-

робки схеми теплопостачання, проведено

енергоаудит 33 навчальних закладів міста

Суми, підготовлено попереднє техніко-

економічное обґрунтування проекту

«Підвищення енергоефективності в

дошкільних навчальних закладах міста Су-

ми». Звичайно, це лише перші кроки до

енергоефективного розвитку - але вони

вже зроблені. Деякі з проектів вже викону-

ються з залученням міських коштів та

корпорації НЕФКО, інші проекти чекають

на своє втілення - і місто може в будь-яку

хвилину запропонувати інвесторам підго-

товлений до реалізації проект. Вже цієї зи-

ми ми побачимо у витратах на опалення

комунальних закладів зміни, які є результа-

том цих перших кроків і підтвердженням

того, що роботу з підвищення енергоефек-

тивності потрібно продовжувати і надалі. 

Cталий енергетичний розвиток 
міста Суми: перші кроки
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П
РО те, що Псел, Сум-

ка і Стрілка у погано-

му стані, говорять у

Сумах уже давно. І з

кожним роком ситуація лише

погіршується. Але що роби-

ти, аби вивести річки з цього

стану чи для початку хоча б

стабілізувати ситуацію і при-

пинити їх деградацію?

Досі єдиної думки щодо цьо-

го не було. Адже існувало стійке

протистояння між прибічниками

варіанту розкопати та розчисти-

ти і науковцями, котрі пропону-

вали багатоступінчастий мас-

штабний і довготривалий про-

ект, не пов’язаний з розчист-

кою. Десятки років це протисто-

яння то загострювалось, то за-

тухало. А між тим з року в рік з

міського бюджету виділялись

кошти і проводились певні ро-

боти. Стосувались вони в ос-

новному прибирання берегів

Сумки і Псла від сміття та пова-

лених дерев.

Сумчани б’ють тривогу. Лише

в цьому році містянами були

підтримані дві електронні пе-

тиції, що стосуються стану вод-

них об’єктів міста і необхідності

їх розчистки. Але знову ж таки

постало питання: виконувати

днопоглиблювальні роботи чи

ні? Щоб відповісти на нього і

розробити план дій по віднов-

ленню річок обласного центру,

розпорядженням міського голо-

ви Олександра Лисенка у серпні

цього року була створена робо-

ча група. До її складу увійшли

представники міської влади, де-

партаменту екології ОДА, на-

уковці, керівники природоохо-

ронних структур та організацій,

громадськість. Відбулося два

засідання групи. Між прихильни-

ками та противниками ідеї очи-

щення річок не обійшлося без

бурхливих дебатів. 

Що думає 
громадськість?

Один з авторів електронної

петиції ВОЛОДИМИР ГАМОЛІН,

що представляв громадську ор-

ганізацію «За чисті водойми

Сумщини», запропонував очис-

тити озеро Чеха і Псел від мулу,

поглибивши їх дно на 0,5-1 м до

появи піску. На його думку, це

сприятиме розчистці джерел і

загальному наповненню водойм.

Також він запропонував визначи-

тись зі складуванням добутого

мулу, що має родючі власти-

вості, для його використання в

озелененні міста. На думку сум-

чанина, з коштів на благоустрій

річок частину слід направити на

ремонт земснаряду, який знахо-

диться на балансі КП «Шляхрем-

буд», з подальшим його викори-

станням у роботі по очищенню

водойм. Окрім того, В.Гамолін

вважає за потрібне впорядкува-

ти скидання рівня води

Низівської ГЕС для недопущення

зменшення рівня води у Пслі. 

Пропозицію зробити ревізію

зливової каналізації в місті та

проводити очистку дощових

вод, що нині напряму потрапля-

ють у ріки, висловив автор ще

однієї електронної петиції 

ВАДИМ ЛЕБЕДИНЕЦЬ. Також він

вважає, що потрібно зробити

дієвим рішення міськради від

13.08.2015 №4690 «Про введен-

ня тимчасових обмежень сто-

совно порядку руху маломірних

(малих) суден (плавзасобів) на

водних об’єктах міста Суми» і

посилити відповідальність за йо-

го порушення. Адже моторки та

водні скутери піднімають чималу

хвилю, яка розмиває береги, і це

ще більше замулює річку, при-

водить до її обміління.

- Окрім того, я думаю, що слід

обмежити і підводне мисливст-

во з аквалангами, - каже В.Ле-

бединець. - Надто багато риби

вбивають аквалангісти. А її і так

залишилось обмаль. Власне, то-

му й потрібно зариблювати наші

водойми. Такий досвід є, навіть і

на Сумщині, і його треба викори-

стовувати для збільшення

кількості мешканців водойм. 

Відповідаючи на питання - ко-

пати чи не копати? - В.Лебеди-

нець сказав: «Я живу біля Псла і

бачу, як його стан з кожним ро-

ком погіршується. Потрібно роз-

робити комплексний проект по

відродженню річки на деся-

тиріччя вперед і рухатись за

наміченим планом. Уже нічого не

робити не можна!»

Хоча б зберегти!

- Сумнівів немає, що треба

щось робити, - заявила заступ-

ник начальника облуправління

водних ресурсів ОЛЕНА ВАКАР-

ЧУК, - але що саме і в якому по-

рядку, аби не погіршити ситу-

ацію і ще більше не нашкодити?

Знаєте, з минулого століття

стільки було понароблювано - і

осушували береги, і випрямляли

русла, і перегороджували їх

греблями, і забудовували пой-

ми, і забирали у річок прибе-

режні смуги, - що треба нарешті

припинити насильство над при-

родою і робити кроки, прислуха-

ючись до думки науковців, що

базується на конкретних

дослідженнях. Вкрай необхідно,

перш ніж братись до якихось дій,

провести наукові дослідження

екологічного стану всіх водних

об’єктів як міста, так і області.

Власне, проблема Псла вихо-

дить за межі міста, і тут, мабуть,

варто залучити кошти обласного

і районних бюджетів. Річки нині

зарегульовані, маловодні, не

мають можливості виходити на

пойми і повноцінно самоочища-

тись. Простими рішеннями такі

складні проблеми не вирішиш,

одним махом все зроблене де-

сятиліттями не виправиш.

Хотілось би, звісно, відродити

ріки до первісного стану, але

нині - хоча б зберегти їх. І пер-

шою у цій справі повинна бути

наукова думка, а тоді вже інже-

нерна. Але не навпаки. У на-

уковців є досвід, вони спирають-

ся на зарубіжні приклади відрод-

ження водойм. Наприклад, у тій

же Польщі. Наші науковці часто

виїжджають в експедиції, на кон-

ференції. Вони зможуть з цим

впоратись. І діяти треба не

фрагментарно, висмикуючи

проблеми, а за чітким планом і

крок за кроком. Тоді буде ре-

зультат.

Замулюються - 
треба чистити...

- Науковці, серед яких, на

жаль, немає жодного гідролога і

гідрогеолога,  пропонують нічо-

го не робити на Пслі. Мовляв,

річка сама відрегулює всі проце-

си, - каже директор Сумської

філії Державного регіонального

проектно-вишукувального

інституту «Дніпродіпроводгосп»

ВАСИЛЬ ПОЛІЩУК. - Але

погіршення відбувається бук-

вально на наших очах! Причина-

ми цього є розорювання водо-

охоронних і прибережних смуг,

наявність ерозійних процесів в

межах водозбору, а також змен-

шення атмосферних опадів, що

негативно вплинуло на існуван-

ня джерел, які живлять річки в

меженний період. Раз Псел і

Сумка замулюються, і ми, на

жаль, не можемо на це вплину-

ти, оскільки прибережні смуги 

р. Сумки і р. Стрілки надані в

приватну власність і розорюють-

ся до самого русла, - це озна-

чає, що їх треба чистити. Очист-

ку річок слід виконувати мето-

дом відновлення плес і перекатів

і ні в якому випадку не спрямля-

ти русла. Іншого виходу немає.

Інститутом розроблений

техніко-економічний розрахунок

по розчистці Псла від Ба-

ранівського мосту, де річка

практично перестала існувати, і

до залізничного мосту, який пе-

редбачає покращення гідро-

логічного режиму на даній

ділянці. Проект з покращення

гідрологічного режиму, що здо-

був підтримку фахівців інституту

гідробіології Дніпропетровсько-

го університету. Паралельно бу-

де добуватись ґрунт із дна Псла,

який піде на підсипку території

нового мікрорайону, що зво-

диться навпроти колишньої

Зарічної адміністрації. То що ж

тут поганого? Перш ніж пропо-

нувати цей проект, ми зробили

усі розрахунки у відповідності з

діючими нормативними доку-

ментами, але він досі не прой-

шов експертизу. Науковці від

гідробіології кажуть, що ділянки

Псла, де раніше добувався пісок

для намиву існуючих нині мікро-

районів, фактично позбавлені

життя. А я з цим не згоден. По-

моєму, там все нормально. Річка

велика, повноводна, виглядає

чудово. У нас немає можливості

зробити її такою по всьому мар-

шруту протікання, то хай хоч у

Сумах вона належно виглядає.

На Полтавщині, Дніпропетров-

щині, Київщині днопоглиблю-

вальні роботи проводять, а у нас

науковці кафедри екології 

СумДУ і зоології педагогічного

університету кажуть, що цього

робити не можна... 

Хочемо ріки 
чи мертві канави?

- Перш ніж пускати річку «під

ніж», тобто бульдозер чи зем-

снаряд, слід запитати себе: чого

ми хочемо досягти своїми

діями? - говорить кандидат

біологічних наук, гідробіолог,

доцент кафедри прикладної еко-

логії СумДУ ТЕТЯНА КУЗЬМІНА. -

Якщо ми хочемо лише на деякий

час збільшити глибину і ширину

русла та позбавитися водних

рослин - тоді копати. Але така

мета і такі засоби не мають нічо-

го спільного з покращенням ста-

ну річок. Вони є антиекологічни-

ми! Якщо хочемо, щоб річки ста-

ли чистими, повноводними, ба-

гатими на рибу, естетично при-

вабливими, потрібні інші підхо-

ди, які уже довели свою ефек-

тивність. Методи відновлення

річок, їх ревіталізації (оживлен-

ня) останніми роками впровад-

жуються в США, в країнах Євро-

пи і Азії. Спочатку фахівці оціню-

ють стан екосистеми річки, 

визначають ступінь відхилення

від норми її біологічних, гідро-

морфологічних та хімічних по-

казників. Далі розробляються

проекти покрокового, поступо-

вого повернення річки до нор-

мального стану, включаючи

відновлення проточності,

ліквідацію джерел забруднення,

створення умов, придатних для

існування і розмноження риб та

інших водних організмів. Така

робота вимагає коштів, команди

фахівців (гідробіологів, гідро-

логів, ботаніків, зоологів), ба-

жання і волі громади та влади

докорінно змінити ситуацію. 

Чи можливо це зараз? Навряд

чи. Надто глибоко в свідомості

громадян вкоренився зв’язок

між поняттями «брудна річка» -

«чистити». Роботу слід починати

із заміни цього ланцюжка в

свідомості людей на інший:

«брудна річка» - «припинити 

Сумські водні артерії: 
спеціальна комісія розробила дорожню карту, рухаючись  

Річка Псел
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забруднювати» - «звернутися до
фахівців і розробити програму
заходів із відновлення». Навіть
зараз, коли стан річок викликає
все більше незадоволення гро-
мади, мало хто ставить питання:
«Що ми зробили неправильно?»,
«Як ми довели річки до такого
стану?» Без чесної відповіді на
нього немає шансу нічого зміни-
ти на краще. Треба чесно визна-
ти, що ми забрали воду у річок
Сумки і Стрілки. Вода Сумки за-
брана цілим ланцюгом ставків та
Косівщинським водосховищем.
Через ці ставки і водосховище
частина води, що мала б напов-
нювати Сумку, втрачається
внаслідок випаровування, а час-
тина - поповнює запаси ґрунто-
вих вод і призводить до підви-
щення їх рівня (результат - ми
отримали маловодну річку і
підтоплення міських вулиць!).
Аналогічна ситуація на Стрілці.
Вода Стрілки наповнює ставки
рибгоспу... Береги річок забудо-
вані, замощені плиткою чи ас-
фальтом або розкопані під горо-
ди просто до урізу води. А між
тим - все це порушення Водного
кодексу України, на які не зважа-
ють ні влада, ні громада.

Ґрунт, пісок, продукти руйну-
вання твердих покриттів, сміття -
весь бруд з поверхні землі без-
перешкодно суне в річку. І в цій
ситуації в Сумах продовжується
забудова прибережних захис-
них смуг на Сумці і Пслі! Як
наслідок, ми отримаємо ще
брудніші річки і нові підтоплені
будівлі. Якщо вирішення про-
блем із водосховищем, ставка-
ми і вже існуючими будівлями на
берегах - справа непроста, то
припинити нову забудову бе-
регів, не розкопувати їх під горо-
ди і не нищити на них рос-
линність, яка слугує захистом
для річок від змиву ґрунту і по-
трапляння сміття, - цілком ре-
альний і безплатний захід захис-
ту річок, який залежить лише від
волі і бажання влади і громадян.

Що ж до питання, з якого по-
чалася розмова - копати чи не
копати, - прогноз такий: копання
(поглиблення і розширення рус-
ла) призведе до уповільнення
течії і інтенсифікації відкладання
наносів, які надходять у річку.
Слід враховувати, що накопичен-
ню наносів і замуленню сприяє
наявність таких гідроспоруд, як
на Сумці, - гідроспоруда під мос-
том на пр. Шевченка, а на Пслі -
гребля Низівської ГЕС. Слід зва-
жати й на те, що кількість води у
річках від такого прочищення не
збільшується, а її якість
погіршується. Такі дії є не очи-
щенням річок, а їх нищенням, пе-
ретворенням на мертві канави з
брудною водою. Очищення річок
(самоочищення) відбувається

завдяки течії і життєдіяльності
організмів, які їх населяють. 

Реальне покращення стану
річок може бути досягнуто через
такі дії: на першому етапі - змен-
шення кількості забруднюючих
речовин, що надходять до річок,
шляхом приведення у належний
стан прибережних захисних
смуг, розбудови дощової ка-
налізації для відведення дощо-
вих і снігових талих вод, належ-
ного очищення усього об’єму
господарсько-побутових і про-
мислових стічних вод, які скида-
ються у наші річки, ліквідації не-
великих гідроспоруд, таких як на
Сумці під мостом на пр. Шевчен-
ка. На другому етапі необхідна
розробка і поступове втілення
комплексного проекту, метою
якого має бути доведення річок
до доброго або відмінного стану
за екологічними нормативами
якості. Саме такий підхід узгод-
жується з нещодавно прийнятим
Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо впроваджен-
ня інтегрованих підходів в уп-
равлінні водними ресурсами за
басейновим принципом», яким
вносяться відповідні поправки до
Водного кодексу України.

Отже приймати рішення «ко-
пати чи не копати» слід у залеж-
ності від того, що ми хочемо збе-
регти - річки чи свій спосіб життя
і господарювання, який їх зни-
щує. І те, і те разом - не вихо-
дить. Будемо і далі мати те, що
маємо.

Що робить місто 
для збереження

річок?
Завідувач сектором екології

відділу екології, енергозбере-
ження та розрахунків за енерго-
носії управління галузей вироб-
ничої сфери, екології та енергоз-
береження департаменту
фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міськради МАРИНА
ДРАНІЧЕНКО розповіла, що за
2011-2015 роки з фонду охорони
навколишнього природного се-
редовища міста Суми було вико-
ристано майже 1,4 млн. грн. на
заходи із санітарного прибиран-
ня та благоустрою прибережних
смуг водних об’єктів та видален-
ня аварійних дерев і порослі.
Протягом 9 місяців 2016 року за-
безпечено прибирання прибе-
режної смуги річки Псел в районі
її протікання по місту на площі
майже 27 га та прибережної зони
Сумки. Вартість виконаних робіт
склала понад 135 тис. грн. За-
безпечено вивезення сміття з
контейнерів в районі прибереж-
ної смуги Псла (провулок Пляж-
ний) та озера Чеха на майже 90
тис. грн. У прибережній смузі

Псла спиляно 30 сухостійних де-
рев, здійснено обрізку 22 дерев
на суму більше 33 тис. грн. 

У 2017 році на заходи із
поліпшення екологічного стану
водних об’єктів запропоновано
використати з міського бюджету
1,2 млн. грн. (880 тис. з них - з
фонду охорони навколишнього
природного середовища міста
Суми). 100 тис. із названої суми
планується направити на роз-
роблення проекту відновлення
та підтримки сприятливого
гідрологічного режиму та
санітарного стану річок Сумка і
Попадька в межах Сум, 780 тис.
грн. - на благоустрій у прибе-
режних смугах річок Псел, Сум-
ка, Стрілка, озера Чеха та ін.
водних об’єктів.

Окремо М.Драніченко зупи-
нилась на такій проблемі, як
розростання яру в районі вул.
Тополянської. З нього і довко-
лишньої території дощі вимива-
ють значну частину ґрунту, який
потрапляє у Псел і замулює йо-
го. Отож потрібно облаштувати
систему водовідведення та про-
вести роботи по рекультивації
яру. У нинішньому році за кошти
міського бюджету (126 тис. грн.)
на цей об’єкт розробляється
проектно-технічна докумен-
тація.   

На стан річок впливає і стан
мереж водовідведення та очис-
них споруд міста. Тому у 2015
році в Сумах розпочато реконст-
рукцію каналізаційного напірно-
го колектора від діючої камери
№19 на вул. Д.Коротченка до ка-
мери №31 на вул. Криничній. Ці
роботи розпочались за кошти
Держфонду регіонального роз-
витку (більше 19 млн. грн.). У
міському бюджеті на 2016 рік на
продовження цих робіт заплано-
вано 21 млн. грн. У 2017 році в
рамках Комплексної програми
охорони навколишнього при-
родного середовища м. Суми на
2016-2018 роки буде продовже-
но реконструкцію. На це перед-
бачається 10 млн. грн. 

Міську владу дуже непокоїть
те, що кожного року у річку Псел
скидається близько 14,3 млн.
куб. м недостатньо очищених
стічних вод (фіксується переви-
щення у 3 рази по ортофосфа-
там). Відповідно до держ-
статзвітності про використання
води за 2015 рік до поверхневих
водних об’єктів м. Суми скинуто
15,29 млн. куб. м стічних вод, з
них забруднених (недостатньо
очищених) - 14,22 млн. куб. м. В
межах Сум здійснюють скид за-
бруднених стічних вод до Псла
ПАТ «Сумихімпром» (1,771 млн.
куб. м) та КП «Міськводоканал»
(12,44 млн. куб. м). КП «Міськво-
доканал» виконує поточні заходи
з підтримання стану очисних спо-

руд, але екологічно безпечніши-
ми вони стануть лише після ком-
плексної реконструкції. У 2016
році за кошти міського бюджету
запланована реконструкція пев-
них технологічних вузлів та об-
ладнання міських очисних споруд
(встановлення решіток у гра-
бельній) на суму більше 1,3 млн.
грн. У 2017 році - на продовження
цих робіт буде виділено 715 тис.
грн., а також - на розробку про-
ектно-кошторисної документації
реконструкції міських очисних
споруд - 2 млн. грн.

Спочатку вирішили 
звернутися до

фахівців
Підвів риску у процесі пошуку

шляхів відродження річок облас-
ного центру секретар робочої
групи, начальник відділу благо-
устрою управління комунально-
го господарства та благоустрою
департаменту інфраструктури
міста РОМАН РЯБОКОНЬ:

- В ході досить бурхливого
обговорення комісія напрацю-
вала сім основних напрямків ро-
боти, що стануть своєрідною до-
рожньою картою, яку ми пла-
нуємо втілювати в життя.

Щодо Псла - силами тільки
міської влади привести його в
належний стан неможливо. Тому
було вирішено звернутися до
управління водних ресурсів об-
ласті з проханням замовити
комплексне наукове досліджен-
ня по відтворенню сприятливого
гідрологічного режиму і прове-
денню ревіталізації Псла від вхо-
ду його в область до виходу за
кошти обласного бюджету в
рамках Регіональної цільової
програми розвитку водного гос-
подарства та екологічного оздо-
ровлення басейну річки Дніпро у
Сумській області на період до
2021 року. Ця програма нині за-
морожена. Але її цілком можна
повернути до життя, відкоригу-
вавши. Науковці розроблять за-
ходи, і місто зможе взяти на се-
бе сумську частину Псла, а реш-
ту робіт стосовно інших ділянок
можна виконувати за рахунок
обласного і місцевих бюджетів. 

Щодо проблеми з моторними
водохідними суднами, рішення

міської влади з обмеження їх пе-
ресування є, але, на жаль, воно
не виконується. У нас немає
віжелів впливу на власників су-
ден. Цим повинна займатися ко-
лишня Річморінспекція. Отож бу-
демо звертатися в цю структуру
з приводу виконання рішення по
водному транспорту, аби карали
тих, хто його не виконує, бо у
міської влади немає повнова-
жень накладати штрафи.

Стосовно Сумки, було
вирішено звернутися до фахівців
СумДУ з проханням розглянути
можливість проведення науково-
го дослідження і розробки ком-
плексних заходів щодо повер-
нення річки до життя. Проектом
міського бюджету на 2017 р. вже
заплановано реалізацію заходу
«Розробка науково-дослідної
продукції «Наукове обґрунтуван-
ня покращення екологічного ста-
ну р.Сумки в межах м. Суми»
(160 тис. грн.). 

Також робоча група виріши-
ла, що необхідно провести
інвентаризацію системи зливо-
вої каналізації і налагодити очи-
щення дощової води перед її по-
паданням у водойми. Причому
мова йде про інвентаризацію
усіх труб, які виведені у водні
об’єкти міста. На вул. Холод-
ногірській є очисні споруди зли-
вових стоків. Якби прийняти цей
об’єкт у комунальну власність,
його можна було б реконструю-
вати і запустити. Це було б пер-
шим реальним кроком... 

Треба попрацювати і з КП
«Міськводоканал». Коли праців-
ники КП роблять промивання
труб водопостачання, то іржа і
всі хімікати скидаються в річку, а
повинні скидатися в каналізацію. 

Ще один із напрямків роботи
щодо відродження Сумки - звер-
нутися до екологічної інспекції з
проханням провести перевірки
правомірності користування зе-
мельними ділянками в природо-
охоронних зонах.

Ну а Стрілка для міста, на
жаль, практично втрачена. Про-
позиції науковців цікаві і слушні,
але чи здійсненні?.. Тут, певно,
своє слово повинна сказати гро-
мада Сум.

Олена Вовченко 

деградація триває?
за якою місто спробує врятувати свої річки
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Річка Сумка
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екологічні проблеми

в світі набули статусу

глобальних. Але про-

ведений аналіз екологічної

ситуації, що склалась у Су-

мах за минулий рік, дозво-

ляє зробити висновок, що

вона є стабільною і суттєво

не змінилася.

Менше дихаємо 
газами авто? 

Протягом 2015 р. в атмо-
сферне повітря м. Суми від усіх
джерел забруднення було вики-
нуто 15670,9 т шкідливих речо-
вин, в тому числі від стаціонар-
них - 6487,9 т, від пересувних -
9183,0 т, з них від автотранспор-
ту - 9042,7 т.  

Динаміка викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел
свідчить, що протягом останніх
років обсяги викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне
повітря зменшуються, що обу-
мовлено зниженням обсягів ви-
робництва промислових
підприємств та впровадженням
ними природоохоронних за-
ходів, які забезпечують утри-
мання валових показників. Так, у
2011 р. обсяги викидів забруд-
нюючих речовин від усіх джерел
забруднення становили 24628,4
т, у тому числі від стаціонарних -
12888,1 т, від пересувних -

11740,3 т, з них від автотранс-
порту - 11558,2 т.  Тобто забруд-
нюючих речовин зараз вики-
дається в атмосферне повітря
майже у два рази менше, ніж
п’ять років тому.  

За даними Сумського облас-
ного центру з гідрометеорології
загальний рівень забруднення
атмосферного повітря за ос-
танні роки по деяких шкідливих
речовинах у Сумах стабілізував-
ся, але залишається підвище-
ним. Спостереження за вмістом
пилу, діоксиду сірки, оксиду вуг-
лецю, діоксиду та оксиду азоту,
аміаку, формальдегіду проводи-
лись щоденно на трьох
стаціонарних постах. Середнь-
омісячні концентрації в атмо-
сферному повітрі перевищували
саннорми по пилу у 1,2-1,5 рази,
діоксиду азоту у 1,4-1,7 рази,
формальдегіду - у 1,1-1,2 рази.
Відмічалось перевищення мак-
симально разових ГДК вмісту
пилу у серпні та вересні у 1,2 ра-
зи та вмісту оксиду вуглецю у
травні та серпні в 1,2 рази.
Радіаційний фон у 2015 р. скла-
дав 12 мкР/год. 

Націлені 
на модернізацію

Щоб покращити стан атмо-
сферного повітря в Сумах,
місцеві підприємства модернізу-
ють своє обладнання. Так, за
2015 рік в ПАТ «Сумихімпром»

проведений ремонт корпусу вен-
тилятора, газоходу системи га-
зоочистки газів, що відходять від
прожарювальної печі, системи
газоочистки випарного апарату
та ін. - на 355 тис. грн. У ТОВ «Су-
митеплоенерго» виконано ре-
жимну наладку 51 котла на 27 ко-
тельних, проведено лабораторні
дослідження по визначенню
вмісту забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі в місцях
розміщення відходів ТЕЦ, цеху
теплових мереж та котелень,
проведено контроль нормативів
ГДВ на джерелах викидів цеху
теплових мереж та котелень. У
ПАТ «Сумське НВО» проведено
ремонт витяжної вентиляції із
заміною повітроводу установок
очистки газу від дробіметної ка-
мери цеху № 22 та ін. - на 2366
тис. грн. 

Відходи: утворення 
випереджає утилізацію

Відходів I-IV класів небезпеки
у 2015 р. по м. Суми утворилось
512468,6 т, з них I класу небезпе-
ки - 34,6 т, II класу небезпеки -
167,7 т, III класу небезпеки -
99699,8 т, IV класу небезпеки -
412566,5 т, у тому числі відходів
від економічної діяльності
підприємств та організацій -
478064,4 т, з них I класу небезпе-
ки 34,6 т, II класу небезпеки -
167,7 т,  III класу небезпеки -
99699,8 т, IV класу небезпеки -

378162,3 т та відходів, утворених
від домогосподарств - 34404,2 т.

У порівнянні з 2011 р. кількість
вироблених відходів дещо зни-
зилась. П’ять років тому відходів
I-IV класів у м. Суми було утворе-
но 699392,8 т. 

Найбільша кількість відходів
утворюється на хімічних та маши-
нобудівних підприємствах. Май-
же 95 % із них належить ПАТ «Су-
михімпром»: станом на 1.01.2016
р. тут накопичено залізного купо-
росу - 2064,106 тис. т, фос-
фогіпсу (відходи 4-го класу не-
безпеки) - 15654,109 тис. т, шла-
му промислових стоків -
14459,918 тис. т. Залізний купо-
рос частково використовується
для виробництва залізоокисних
пігментів, активізатору цементу.
Крім того, побудована дослідно-
промислова установка з вироб-
ництва коагулянтів для систем
водоочищення, але повністю пи-
тання утилізації залізного купоро-
су не вирішене. 

Найбільшим утворювачем
гальваношламів в області зали-
шається ПАТ «Сумське НВО».
Відходи гальванічного вироб-
ництва зберігаються у спеціаль-
но побудованому складі. Станом
на 01.01.2016 р. на підприємстві
їх було накопичено 1,378 тис. т.
Періодично їх передають на
утилізацію спеціалізованим
підприємствам, але обсяги ут-
ворення значно більші від об-
сягів утилізації. 

Не повністю вирішене питан-
ня й утилізації золошлакової
суміші, що утворюється Сумсь-
кою ТЕЦ. Золошлаконакопичу-
вач на сьогодні вже практично
заповнений. Тому, враховуючи
висновки токсикологічної оцінки,
прийняте рішення про викорис-
тання золошлаку для рекульти-
вації глиняного кар’єру в с.
В.Піщане Сумського району. 

Актуальною проблемою зали-
шається і поводження з тверди-
ми побутовими відходами, обся-
ги накопичення яких щорічно
зростають. Але тут Сумам є чим
похвалитися - міський полігон
ТПВ визнаний найкращим в Ук-
раїні, також в місті почала пра-
цювати  сортувальна лінія.

Із доповіді департаменту екології

та охорони природних ресурсів

Сумської ОДА та головного

управління статистики в Сумській

області у 2015 році

В
ИСОКА вартість при-

родного газу та

політична залежність

нашої країни від цього

джерела енергії зумовили не-

обхідність пошуку нових аль-

тернатив, серед яких основ-

не місце займають відновлю-

вані джерела енергії, викори-

стання яких допомагає змен-

шити витрати на опалення. 

Головне місце серед таких
джерел енергії займає біомаса. У
Люксембургу, на Кіпрі та в
Ірландії частка біомаси серед
відновлюваних джерел переви-
щує 30%, у країнах Балтії, Угор-
щині, Польщі та Фінляндії сягає
95%. В Україні ж 98% всієї енергії,
що виробляється з відновлюва-
них джерел, складає чиста
енергія вітру, сонця та води, част-
ка біомаси становить лише
близько 2%... 

Найбільш поширені види
біомаси, які використовують в Ук-
раїні - солома, стебла кукурудзи,
соняшника, лушпиння, деревина,
відходи тваринництва та
птахівництва, трав’яна біомаса
(енергетична верба, сорго).
Потрібно розуміти, що мова йде
не лише про використання
біомаси як палива у вигляді дров,
брикетів, пелетів, тюків, а й про

біогаз - продукт анаеробної пе-
реробки біомаси у вигляді гною.
Біогазові установки виконують
також роль очисних споруд, бо
перероблюють органічні відходи
у нейтральні мінеральні продук-
ти. Наприклад, технологія мета-
нового зброджування гною до-
зволяє отримувати біогаз і усуває
бактеріальне, хімічне забруднен-
ня ґрунту, води, повітря, що
відбувається у накопичувачах
гною. При цьому виробляються
високоякісні добрива, білково-
вітамінні кормові добавки, тому
вона є безвідходною. Крім того,
використання альтернативного
джерела енергії - біогазу - не по-
рушує баланс СО2 в атмосфері та
усуває виділення метану. 

Зараз в Україні реалізується
ряд широко розрекламованих
проектів щодо переходу на твер-
де біопаливо замість природного
газу. В тому числі і в Сумській об-
ласті з’являються котельні, що
працюють на соломі або на дере-
вині. Чи є це кроком вперед і
наскільки економічно вигідно?
Раніше солома використовува-
лася як підстилка для рогатої ху-
доби і поверталася на поля в
складі органічних добрив.
Подрібнена деревина викорис-
товувалася для виробництва
ДСП. Чи переважить користь від

їх спалення в котлах відсутність
органічних добрив та сировини
для будівництва меблевої про-
мисловості? Доки такі проекти є
пілотними, проблем не виникає.
Але чи не перетворяться нові ко-
тельні на екологічну пастку, коли
їх стане занадто багато? Чи на-
довго вистачить лісів, якщо пус-
кати їх на паливо, і чи справді це є
прогресом? 

На думку фахівців в цій сфері,
щоб забезпечити надійність теп-
лопостачання при використанні
біомаси, необхідно мати дублю-
ючі потужності на традиційних ви-
дах енергоресурсів. Крім того, для
виробництва тієї ж кількості тепло-
вої енергії, що й при використанні
природного газу, біомаси треба
спалити за об’ємом у два рази
більше. Тобто сьогодні фор-
мується нова концепція викорис-
тання природного газу в
комбінації із відновлюваними
джерелами енергії. Але для цього
треба вкласти значні кошти, які,
звісно, знижують економічний
ефект такого кроку. До того ж, як
розказали нам в департаменті
екології Сумської ОДА, на кож-
ний котел, згідно зі ст.11 ЗУ «Про
охорону атмосферного повітря»,
потрібно отримати дозвіл на за-
бруднення природного середо-
вища. Такий дозвіл видається

обласними державними адміні-
страціями (щодо об’єктів 2-ї або
3-ї групи) та Мінприроди України
(щодо об’єктів 1-ї групи) за по-
годженням з центральним орга-
ном виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері
санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення (Держ-
санепідслужба України та її тери-
торіальні органи).

Чи варто Сумам іти саме цим
шляхом? Можливо, краще було б
звернути увагу на досвід євро-
пейських країн у галузі вироб-
ництва і використання біогазу?
Цей шлях не несе таких еко-
логічних ризиків, як спалювання
деревини та органічних решток.
При цьому вони теж можуть
утилізуватися як сировина для
виробництва газу - і як побічний
продукт давати добрива. Саме
для Сум установки з вироб-
ництва біогазу не є чимось диво-
вижним. Місцеве машинобудівне
об’єднання працює над розроб-
кою і впровадженням таких уста-
новок з 1959 року. За проектом
СНВО і донецького Українського
наукового центру технічної еко-
логії (УкрНТЕК) у Харківській об-
ласті (с. Н.-Мажарове) до 2013
року будувалася установка
«Біогаз 5-61С». Її продуктивність
за вихідною сировиною - 50 т/до-

бу. Одержуваний біогаз має ви-
користовуватися для вироб-
ництва 640 Гкал/рік теплової
енергії, тверда фракція - як ор-
ганічне добриво, а рідкі стоки -
для зрошення. Однак у кінці 2013
року будівництво було припине-
но у зв’язку з недостатнім фінан-
суванням. І на сьогодні вироб-
ництво біогазу в Україні зали-
шається на стадії пілотних про-
ектів. Хоча в переліку можливос-
тей ПАТ «СНВО» є також ком-
плекси з утилізації газу на поліго-
нах захоронення твердих побуто-
вих відходів. Їх призначення - збір
і підготовка газу, що утворюється
на звалищах, його подальша
осушка і очищення від діоксиду
вуглецю і, нарешті, подача спо-
живачеві. До того ж
підприємство може виготовляти
установки різної продуктивності і
комплектувати їх системами очи-
щення біогазу від сірководню та
отримання вуглекислоти. Така
продукція сумчан зацікавила
навіть США. У 2002 році установ-
ка зі збору та підготовки газу з
полігонів ТПВ була введена в ек-
сплуатацію в місті Мобіл (штат
Алабама). Можливо, сумчанам
теж варто було б скористатися
розробками місцевих фахівців і
дати машинобудівникам роботу,
якої вони так потребують?

Екологічний діагноз обласного центру

Регрес чи інноваційні технології?
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Н
А початку вересня

2016 року компанія

«А-Муссон» запус-

тила в Сумах сорту-

вальну лінію твердих побу-

тових відходів. Ця подія ду-

же важлива для міста, ад-

же нова лінія дозволить

знизити навантаження на

сміттєвий полігон в 

с. В.Бобрик, допоможе по-

довжити його роботу.

- Це вже друга наша спроба

організувати роздільний збір

сміття в Сумах, - розповідає ди-

ректор ТОВ «А-Муссон» Олексій

Олійник. - У 2012 році ми спро-

бували встановити контейнери-

сітки: сині - для збору скла,

жовті - для пластикових пляшок,

зелені - для паперу та картону.

Але, на жаль, тоді ця справа не

пішла, можливо, тому, що ми не

знайшли порозуміння з міською

владою, і через кілька місяців цю

програму довелося згорнути.

Сподіваємося, що цього разу та-

кого не відбудеться і в перспек-

тиві в Сумах буде впроваджений

повний цикл переробки сміття.

Перший етап програми - вже за-

вершено.

У Сумах ми встановили близь-

ко 20 пластикових контейнерів-

дзвіночків, призначених для су-

хого сміття - пластика, скла, па-

перу, близько 250 сіткових кон-

тейнерів для пляшок. Для обслу-

говування «дзвіночків» закупле-

ний спеціальний сміт-тєвоз. Він

під’їжджає, піднімає контейнер,

дно розкривається, сміття ви-

вантажується, і контейнер ста-

виться на місце. Потім все зібра-

не сміття із «дзвіночків», із сітко-

вих контейнерів завозиться на

наш майданчик. Тут спеціальний

маніпулятор подає сміття в бун-

кер на сортувальну лінію. У бун-

кері знаходиться 20 робочих

столів, і за кожним з них відбира-

ються декілька фракцій вторин-

ної сировини - ПЕТ-пляшки, кар-

тон, поліетилен, скло, бляшані

банки. Все це збирається в нако-

пичувальні контейнери. Вже на

першій стадії впровадження на-

шого проекту ми стали вивозити

на полігон на 20-30% менше

сміття.

- У місті щорічно накопи-

чується близько 60 тисяч

тонн відходів. Як довго ще

прослужить полігон в 

с. В.Бобрик?

- Полігон існує з серпня 2007

року. За цей час 10 га землі,

відведених для захоронення

твердих побутових відходів, вже

майже заповнені, - розповідає

Сергій Ситник, директор КП

«Сумижилкомсервіс», яке об-

слуговує полігон. - Перший кот-

лован закрили ще 4 роки тому,

другий - заповнений сміттям на

85%. Щоб послабити наванта-

ження на навколишнє середови-

ще, в тому числі зменшити утво-

рення фільтрату, біогазів, попе-

редити самозаймання сміття та

утворення неприємного запаху,

як тільки котлован наповнюється

сміттям на 2,5 м, проводиться

його пересипання грунтом. Але

незважаючи на ці роботи, в

2015-му рівень проектної потуж-

ності полігону було вичерпано.

Міська влада почала працювати

над виділенням додаткових 10 га

землі під третю чергу. В кінці

жовтня сесія сільради с. В.Боб-

рик надала згоду на відведення

землі. Почались роботи щодо

проекту землевідведення. Потім

черга за проектом для

будівництва полігону, експерти-

зою, і тільки після цього буде

можливо починати будівельні

роботи. Всі ці нешвидкі проце-

дури займуть від шести місяців

до року. Щоб збільшити термін

роботи полігону ще хоча б на рік,

КП посилює і збільшує його

стінки. На ці роботи виділено

2,943 млн. грн. З 2018 року поч-

неться рекультивація існуючого

полігону. А будівництво нового,

за попередніми розрахунками,

обійдеться Сумам не менш ніж у

40 млн. грн.

- Чи не боїтесь ви повторен-

ня ситуації зі львівським

полігоном?

- Ні. Полігон у Бобрику набага-

то менший за обсягами та рівнем

небезпеки від Грибовицького,

який, по суті, є звалищем. Небез-

пека пожеж - в рази нижче. До

речі, сумський полігон визнаний

кращим в Україні за екологічною

та пожежною безпекою.

Куди подіти 
люмінесцентну лампу?

- А як збираються і утилізу-

ються небезпечні побутові

відходи і що до них відно-

ситься?

- До небезпечних відходів

відноситься дуже багато речей -

від звичайних батарейок та

люмінесцентних ламп до

відпрацьованих нафтопродуктів

(моторних, індустріальних масел

та їх сумішей), шлаків, що

містять цинк, мідь, - продовжує

розмову Дмитро Наталуха,

керівник ТОВ НВП «Екостан-

дарт». - Поводження з відходами

регламентує ст.17 Закону Ук-

раїни «Про відходи». Відповідно

до неї суб’єкти господарювання

повинні здавати відходи

спеціалізованим організаціям,

що мають ліцензію Міністерства

екології. В Сумах цією діяльністю

займається наше підприємство.

- А що робити з перегорілою

люмінесцентною або енер-

гозберігаючою лампою, які

відносяться до першого кла-

су небезпечних відходів? 

- Якщо це сталося на

підприємстві, то укладається

договір з нами або іншою ор-

ганізацією, що займаються

утилізацією промислових

відходів. Підприємство платить

кошти (6,5 грн. за утилізацію

кожної лампи), ми їх забираємо

та передаємо для подальшої

переробки. А фізичні особи ви-

мушені викидати їх на смітник

або, якщо це дуже свідома лю-

дина, принести нам. Ми, хоча й

не повинні брати лампи безко-

штовно, розуміємо, що в іншо-

му випадку їх викинуть у бак, -

тому приймаємо. 

Про недоліки законодавства в

цій сфері ми говоримо вже не

один рік, але безрезультатно.

Чому б уряду не використати

європейський досвід, де кошти

на утилізацію подібних побуто-

вих товарів входять у вартість?

Наприклад, коштує лампа 5

євро, виробник додає до них ще

1 євро за її утилізацію. Ви в мага-

зині купуєте лампу за 6 євро, а

коли вона перегоріла - віддаєте

її в пункт збору, або в той же ма-

газин, якщо там є така послуга. У

нас про це багато говорять, але

мало що роблять.

Ми, наскільки можемо, допо-

магаємо місту. Не так давно

Сумський муніципалітет прово-

див Дні сталої енергії. В рамках

цієї програми ми місяць безкош-

товно приймали лампи. Правда,

сумчани принесли усього 50

штук.

З батарейками - справа

простіша. Вони чомусь не відне-

сені до небезпечних відходів,

хоч і містять різні важкі метали,

які навіть в невеликій кількості

можуть заподіяти шкоду. Одна

пальчикова батарейка, викинута

в землю, забруднює важкими

металами близько 20 квадрат-

них метрів! На жаль,

підприємства батарейки не зда-

ють, бо не зобов’язані це роби-

ти. А от до сумчан ми завжди

звертаємось: не викидайте їх у

смітник, а віднесіть до спеціаль-

них контейнерів, які є в торго-

вельних мережах!

Небезпечні відходи - 
не під контролем?

Існує проблема й з відпрацьо-

ваними автомобільними акуму-

ляторами. Куди їх подіти власни-

ку автомобіля? Найчастіше про-

дають за копійки або здають у

металобрухт. Там зливають на

землю електроліт, а потім про-

дають далі, на переробне

підприємство. 

- Така ж ситуація практично

по кожному виду небезпечних

відходів. Відстежити їх долю,

навіть на підприємстві, дуже

важко, - розповідає Ірина Каш-

пур, заступник начальника Дер-

жавної екологічної інспекції

Сумської області. - Хоча Закон

«Про відходи» і зобов`язує

суб`єктів господарювання за-

безпечувати повне збирання,

належне зберігання та недопу-

щення знищення та псування

відходів, для утилізації яких існу-

ють технології, далеко не всі це

виконують. 

Ми здійснюємо контроль за

кількістю небезпечних відходів.

Перш за все первинний облік

небезпечних відходів на

підприємстві. Для цього скла-

дається форма №1-ВТ, але, на

жаль, вона малоінформативна.

Раніше вимагали від підпри-

ємств довільну форму обліку,

облік вівся постійно і був до-

стовірним. Тепер строки визна-

чаються самим суб’єктом госпо-

дарювання (навіть раз на рік), а

форму взагалі можна заповнити,

написавши цифри зі стелі. Дру-

гий спосіб контролю - реєстрові

картки, але вони є тільки на

підприємствах, які включені до

реєстру утворення та оброблен-

ня відходів. І третій - щорічна

статистична звітність по відхо-

дах. Порівнюючи усі дані, мож-

ливо виявити їх невідповідність і

вивести підприємство на чисту

воду, але відповідальність за

виявлені порушення мізерна: за

порушення ведення первинно-

го обліку - від 51 до 85 грн.

штрафу.

У нас дуже ліберальне зако-

нодавство по відношенню до

порушення правил поводження

з відходами: максимальний

штраф - 1700 грн., але це не та

сума, яка може вплинути на

свідомість керівника підприєм-

ства. Потрібні серйозні зміни,

бо наслідки можуть бути катаст-

рофічні. 

Зараз готується закон щодо

лібералізації державного кон-

тролю, який пройшов друге чи-

тання. В ньому пропонується

підприємства з високим ступе-

нем ризику перевіряти не

частіше, ніж раз на два роки (за-

раз - раз на рік). До чого це може

привезти, думаю, ви вже зро-

зуміли...

Вікторія Ростоцька

Наш полігон ТПВ - кращий в Україні!
А от з небезпечними побутовими відходами країна ще тільки думає, що робити...

2

1. Магазин Compservice: вул. Харківська, 22; 

вул. Набережна р. Стрілки, 46. 

2. Торговельні мережі: Watsons; «АТБ-Маркет».

3. Центральна бібліотека Сумської міської централізованої

бібліотечної системи (вул. Кооперативна, 6).

4. Бібліотека-філія № 9  (вул. Набережна р. Стрілки, 46).

Адреси пунктів прийому батарейок у Сумах:

Сортувальна лінія, м.Суми
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Щ
ОРОКУ епідемія

грипу охоплює

країну. Медики на-

зивають вакцинацію

найкращим захистом проти

грипу і його ускладнень та за-

кликають робити щеплення.

Більшість українців все ж таки

вагаються: чи треба?

- Необхідно! - переконана об-
ласний инфекціоніст Ірина
Троцька. - Вакцинація проти
грипу - це єдиний засіб спе-
цифічної профілактики грипу.
Тому що всі інші засоби не є спе-
цифічними і запобігти захворю-
ванню не в змозі. Розрекламо-
вані противірусні препарати не
мають доказової бази по
зміцненню імунітету. Це треба
чітко розуміти. Їх використання
дуже часто є неефективним. На
вірус грипу також не діють ан-
тибіотики. Що стосується ефек-
тивності вакцинації, то навіть як-
що щеплена людина захворіє на
грип, перебіг захворювання, як
правило, буде набагато легший,
а ризик виникнення ускладнень -
мінімальний.

Вакцинуватися потрібно в
першу чергу людям, які нале-
жать до груп ризику: представ-

никам сфери послуг, медикам,
освітянам, а також людям похи-
лого віку (старше 65 років),
дітям до трьох років, вагітним,
людям із хронічними захворю-
ваннями легенів та серцево-су-
динної системи, хворим на
діабет. У них перебіг грипу мо-
же бути важким та залишати
серйозні наслідки. Іншим вер-
ствам населення щеплення та-
кож не завадить. 

За даними МОЗ, в епідсезоні
2015-2016 рр. на грип та ГРВІ
перехворіло 15% населення
країни. В Україні було за-
реєстровано 5,8 млн. випадків
захворювань,  що на 12,1%

більше попереднього сезону.
259 тис. осіб (4,5% загальної
кількості хворих) було госпіталі-
зовано. У 391 підтверджений ле-
тальний результат (серед них -  5
дітей). До речі, ніхто з померлих
не був щеплений проти грипу. В
минулому епідемічному сезоні
вакциновано проти грипу
близько 130 тис. осіб, що стано-
вить 0,33% усього населення Ук-
раїни.

В цьому епідсезоні циркулю-
ють три штами грипу: А (H1N1) -
«Каліфорнія», А (H3N2) - «Гон-
конг» і один типу В - «Брісбен».
Каліфорнійський грип нам вже
знайомий, починаючи з пандемії

2009 року, а гонконгський
з’явився в 2014 році.

- У минулому сезоні основні
неприємності були пов’язані са-
ме з каліфорнійським грипом
(або свинячим, як його ще нази-
вають), - продовжує І.Троцька. -
Всі 13 випадків смерті по області
якраз і були викликані вірусом
H1N1. Однак у цьому сезоні вже
фіксується циркуляція грипу А
(H3N2). Крім недавно померло-
го 13-річного хлопчика в Сумах,
в області штам грипу «Гонконг»
виділено ще у кількох хворих. По
суті, він менш небезпечний, ніж
каліфорнійський. Однак прогно-
зи, як поведе себе «Гонконг»,
непередбачувані. Відомо, що
чутливі до вірусу діти.

За словами І.Троцької, в Ук-
раїні зареєстровано всього лише
дві вакцини: французька «Вакси-
грип Спліт» (на сьогодні завезе-
но 100 тис. доз) і корейська «Джі
Сі Флю» (5 тис. доз). Зазвичай в
минулі роки до початку епідсезо-
ну їх було від трьох до п’яти. Вак-
цинація проти грипу не включена
у перелік державних програм,
тому завезення та реєстрацію
вакцин здійснюють виробники та
дистриб’ютори. В сумських ап-
теках вакцина почала з’являтися

тільки минулого тижня
(орієнтовна вартість препарату -
від 170 грн.) До кінця року МОЗ
обіцяє можливі нові надходжен-
ня, які в регіонах з’являться в
січні. Та чи не запізно вакцинува-
тися в розпал епідемії? 

- Краще всього зробити

щеплення в жовтні-листопаді,

ще до початку епідеміологіч-

ного сезону, - уточнює облас-

ний інфекціоніст. - Імунітет

формується протягом перших

двох тижнів після вакцинації,

що забезпечує тривалість за-

хисту людини від інфекції на 6

місяців. Цього якраз вистачає

на сезон. В епідемію теж мож-

на робити щеплення, але під

«прикриттям» противірусних

препаратів (активних віднос-

но вірусів грипу типу А і В) -

приміром,  приймати два

тижні «Таміфлю». Медпраців-

ників це не стосується, вони

вакцинуються тільки в пере-

депідемічний сезон. Перед

вакцинацією обов’язково тре-

ба пройти медогляд у лікаря в

поліклініці за місцем прожи-

вання.

Ніна Демідова

К
ОЖЕН з нас хоча б раз

у житті скаржився на

працівників гідроме-

теорологічної служ-

би. Звісно, неприємно тяга-

ти із собою парасольку со-

нячного дня чи мокнути під

дощем, бо прочитав у про-

гнозі «буде ясно, опадів не

очікується». 

Але ми забуваємо, що проро-
кують прогноз звичайні люди, а
не володарі циклонів. До речі,
ми пропонуємо привітати їх із
професійним святом, Днем
гідрометеорологів, яке відзна-
чали 19 листопада. Але святку-
вання скінчилося, і настали ро-
бочі будні - вітри, циклони,
снігопади, ожеледиці, морози...
Поспілкувавшись із Юрієм Лит-
виновим, завідувачем сектором
метеопрогнозу Сумського об-
ласного центру з гідрометеоро-
логії, ми дізналися, як працюють
українські гідрометеорологи і
яку погоду очікувати сумчанам
найближчого часу.

Зараз синоптики прогнозу-
ють погоду за допомогою чи-
сельних методів, так званих
прогностичних моделей. Це
програма на суперкомп’ютері, в
яку заносяться початкові дані.

Наприклад, температура, атмо-
сферний тиск, вологість
повітря... А далі за допомогою
рівнянь термодинаміки розра-
ховують, як ці показники зміню-
ватимуться через певний
проміжок часу. Технологія скла-
дання прогнозу зараз, у
порівнянні з минулими роками,
простіша. Раніше уся інфор-
мація наносилася на паперові
носії, карту погоди, а потім ро-
бився аналіз. Зараз усе це ро-
бить машина, потрібно тільки
правильно проаналізувати от-
римані дані, внести свої корек-
тиви й зауваження при не-
обхідності, і скласти прогноз.
Існує багато прогностичних мо-
делей - основна глобальна,
регіональна для регіонів світу,
національна - усі вони працю-
ють на одних і тих же рівняннях
термодинаміки, тільки викорис-
товуються різні обчислювальні
потужності. Сьогодні є мож-
ливість скласти прогноз, який
можна використати у певних
оперативних цілях тільки на
найближчі 14 діб. Вірогідність
здійснення прогнозу погоди на
перші три доби складає при-
близно 90-95%, на наступні чо-
тири-сім діб - 70%, а решта
днів - лише тенденція.

- Є прогнози, які складаються
на місяць, їх робить відділ дов-
гострокових прогнозів  ук-
раїнського Гідрометцентру. Але
цей прогноз містить усього ли-
ше дві цифри: середньомісячну
температуру повітря і кількість
опадів за місяць, - розповідає
Ю.Литвинов. - Судячи з тих да-
них, які ми маємо сьогодні, на
цьому тижні на Сумщину прийде
циклон з північного заходу, з
Балтики, який принесе опади у
вигляді мокрого снігу. Темпера-
тура трохи підвищиться - вночі
буде від нуля до п’яти градусів
морозу, а вдень - слабкий плюс.

Прогноз на листопад Сумсь-
кий гідрометцентр отримав у
кінці жовтня. Тоді цифри, опади і
температура були в межах нор-
ми, але тільки опадів на цей час
уже випало більше норми. По
температурі, на думку Юрія Іва-
новича, тенденція така, що вона
буде нижча за норму, тому що
зазвичай у третій декаді листо-
пада у нас середньодобові тем-
ператури повітря переходять
через нуль у бік зниження, і це
вважається початком метеоро-
логічної зими. Цього року сніжна
зима прийшла на тиждень
раніше. На грудень ще про-
гнозів немає.

Метеоспостереження в Су-

мах ведеться з 1944 року.

Щодо мінімальної темпера-

тури, яка відзначалася по об-

ласті (-36 градусів у лютому),

то остання найхолодніша

аномальна зима за ці роки

була у 1983-му. А пригадуєте

теплі зими двохтисячних? За

70 років спостережень саме

тоді найтепліші температури

доходили до 9-10 градусів

вище нуля у січні, але останні

роки сніговий покрив взимку

доволі стійкий.

- У глобальному плані темпе-
ратура повітря росте, і говорити
про зими складно, - говорить
Ю.Литвинов. - У північних
регіонах півкулі це помітно - та-
нуть льодовики, зменшується
площа крижаного покриву,
Північно-Льодовикового океа-
ну...  Взагалі на території Ук-
раїни глобальне потепління
видніше на півночі. Якщо при-
вести статистику останніх
річних температур, то темпера-
тура там підвищилася від 0,5 до
1 градуса, на півдні таких змін
немає. У зв’язку з глобальним
потеплінням на території Ук-
раїни і відповідно Сумської об-
ласті дуже різко збільшилася

кількість небезпечних явищ:
сильні зливи влітку, випадання
великого граду, шквали, ожеле-
диці, налипання мокрого снігу...
Причому у 2-3 рази у порівнянні
з погодними умовами, які були
15 років  тому. До нас зачастили
південні циклони з Балкан, Чор-
ного моря, а вони можуть при-
нести лихо. Йде перебудова
клімату, він міняється, і погода
стає більш екстремальною... 

Ірина Білик

Щеплення: аргументи на користь життя

Примхлива погода: що нас чекає у 2017-му?

У грудні ще не пізно вакцинуватися від трьох штамів грипу, які обіцяють нам в цьому сезоні

Чому Суми останнім часом потерпають то від зливових дощів, то від граду, то від шквальних вітрів
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П
’ЯТЬ довгих років

працівники Сумського

міського центру еко-

лого-натуралістичної

творчості учнівської молоді

(ЦЕНТУМ) чекали на цю

подію - і нарешті дочекались. 

Нещодавно була введена в
експлуатацію нова теплиця, яка
знаходиться на території центру.
Вона будувалась за кошти
міського фонду охорони навко-
лишнього середовища. Це озна-
чає, що колекція рідкісних екзо-
тичних і кімнатних рослин, яка
створювалася протягом більш
ніж 30 років педагогами кількох
поколінь, врятована! Адже час-
тина її перебувала в аварійній
теплиці ССШ №17 і могла про-
сто не витримати ще однієї зи-
ми, не дочекавшись завершення
будівництва нової теплиці, яку
обіцяли здати ще до 2013 року. 

- Сьогодні наша колекція на-
раховує близько 620 видів рос-
лин, - розповідає завідувач
відділом квітникарства ЦЕНТУ-
Ма Віта Акіменко. - Основу її
складають кактуси, їх 350 видів.

Цій унікальній групі рослин
потрібні особливі умови. Части-
ну колекції, рятуючи особливо
цінні екземпляри, ми раніше пе-
ревезли з аварійної теплиці
ССШ №17 до навчальних
кабінетів ЦЕНТУМа. Тут облад-
нали спеціальний стелаж біля
вікна і навіть зробили підсвічу-
вання. Але, виявилося, і в цих
умовах їм мало світла. На какту-
си світло повинно потрапляти з
усіх боків. Крім того, вони потре-
бують певної температури:
взимку від 12 до 15 градусів ви-
ще нуля, влітку до +300С, але без
перепадів. Досягти цього можна
лише у закритому грунті. При не-
стачі освітлення і тепла кактуси
втрачають декоративний ви-
гляд, набувають неправильної
форми, перестають квітнути. Всі
ці умови може забезпечити
тільки теплиця, яка все будува-
лась і будувалась. 

Крім кактусів, у нашій
унікальній колекції є й інші суку-
лентні рослини (це рослини, які
накопичують вологу і поживні
речовини в листках і стеблах, на-
приклад, алое) - близько 100

видів, рослини тропіків і суб-
тропіків - до 170 видів.

Тепер всі тривоги позаду.
Нині працівники ЦЕНТУМа у
приємних клопотах. Вони обжи-
вають, обладнують, обставля-
ють нову теплицю. За словами
В.Акіменко, тут встановлено
опалювальний електричний ко-
тел, що дозволяє підтримувати
необхідні 12-15 градусів тепла (а
в аварійній теплиці було до
+70С!). Окрім цього, у новій теп-
лиці є вода, каналізація і навіть
туалетна кімната. 

- Плануємо на середніх сте-
лажах теплиці розмістити
постійну колекцію кактусів, а з
боків буде землесуміш, де ми з
вихованцями вирощуватимемо
з насіння розсаду декоративних
однорічних квітів, яку потім виса-
джуватимемо на клумбах закла-
ду, - поділилась планами
В.Акіменко. - Також у теплиці
розмістимо і деякі тропічні рос-
лини. Решта рослин тропіків і
субтропіків будуть прикрашати
навчальні кабінети ЦЕНТУМа.
Головне, що ми влаштували как-
туси і тепер спокійні за їх долю.

Крім того, у теплиці буде прово-
дитись живцювання пеларгонії
зональної та укривної хризанте-
ми для їх подальшого висаджу-
вання на клумби. 

- Діти дуже люблять відвіду-
вати теплицю. Із задоволенням
доглядають за рослинами, про-
водять досліди, - сказала дирек-
тор ЦЕНТУМа Людмила Харла-
мова. - Адже школярів приваб-
лює саме практична робота, а
розмови їм не дуже цікаві. Їм
важливо полити, розпушити, са-
мим виростити рослину. На

гуртках кактусівництва і квітни-
карства діти зможуть побачити
всю колекцію кактусів, отримати
практичні навички по розмно-
женню рослин та догляду за
ними. Одночасно в теплиці мо-
жуть займатись 15 вихованців.
Тепер наш центр може відроди-
ти цей цікавий напрям роботи,
що через аварійність старої теп-
лиці не міг розвиватись по-
вноцінно. Тепер у нас нарешті є
нова теплиця!

Олена Вовченко

Щ
ороку Українське

товариство охоро-

ни птахів оголошує

природоохоронну

акцію «Птах року». І кожного

разу головним героєм цієї

всеукраїнської акції стає

інша пташка. 

Наприклад, у минулому році
це був лелека білий, а в
нинішньому - повзик звичайний,
який доволі часто зустрічається
на Сумщині, в тому числі на око-
лицях міста Суми, особливо в
районі приватної забудови, у
парках і скверах. 

Саме цій маленькій сіро-бла-
китній з чорною смугою біля очей
пташці, яка має особливість по-
ведінки - повзе по дереву зверху
вниз головою по спіралі, збира-
ючи з кори дерева комах, і була
присвячена акція «Птах року -
2016». А нещодавно у Сумському
міському центрі еколого-нату-
ралістичної творчості учнівської
молоді (ЦЕНТУМ) відбулося
підведення підсумків міського
етапу акції, що тривала з березня
по жовтень. 

Як розповіла методист цент-
ру Валентина Нікуліна, участь у
ній взяли пошукові загони 17 на-

вчальних закладів міста. Робота
юних оцінювалась у трьох
номінаціях: звіти про проведену
природоохоронну роботу, ма-
люнки та літературні твори про
повзика звичайного. Найкращі
звіти подали вихованці гуртків
«Біолайф» (ССШ №10, керівник
Оксана Зимогляд) та «Знавці
природи» з ЦЕНТУМа (керівник
Олена Бондар), а також восьми-
класниця ЗОШ №6 Дарина
Панікаренко (керівник Анна
Єфіменко). Їм і було присуджено
призові місця. У звітах містились
дані про дослідницьку роботу з
вивчення ареалу розповсюд-
ження повзика в нашій місце-
вості. Окрім того, була інфор-
мація про виступи агітбригад,
свята, уроки та виховні години,
присвячені зимуючим птахам (в
тому числі і повзику), вікторини,
виступи старшокласників перед
молодшими учнями і т.д. Окре-
мо відзначались результати
опитувань місцевого населення
та заповнення рекомендованої
Українським товариством охо-
рони птахів стандартної анкети
стосовно того, де, коли, у якій
кількості спостерігали повзика. 

- Такі опитування дуже важ-
ливі, - пояснила В.Нікуліна. - Як і
щорічні Міжнародні дні спосте-
реження за птахами та Великий

зимовий облік птахів, коли ми
запрошуємо дітей та дорослих
до участі в орнітологічних акціях
з виходами в природу і спосте-
реженнями за птахами. Далі
інформація про те, яких птахів і
коли бачили на певній території,
передається Товариству охоро-
ни птахів для аналізу і узагаль-
нень фахівців. Саме вони, спи-
раючись на ці дані в межах
країни, роблять висновки про

зміни ареалів та міграції птахів,
терміни їх відльотів і прильотів та
інше. Навіть у нашій місцевості
близько 40 років тому був дещо
інший склад птахів. Такі виснов-
ки зробили вчені на основі деся-
тилітніх спостережень. 

Із 23 літературних творів,
представлених на підсумковий
етап акції «Птах року - 2016»,
журі відзначило роботи семи-

класниці ЗОШ №12 Анни
Шуйської (керівник Юлія Рудик),
котра здобула перше місце, а
також дев’ятикласниці ССШ №7
Олени Білоцерківської (керівник
Світлана Щербак) та учнів 4-х
класів ССШ №2 (керівник Окса-
на Губаренко). Вони відповідно
здобули друге і третє місця, най-
краще описавши у прозовій та
віршованій формі повзика зви-
чайного. 

Із 19 малюнків журі визнало
найкращою роботу десятиклас-
ниці ЗОШ №4 Марини Ігнатко
(керівник Ірина Лазуткіна). Дру-
ге та третє місця відповідно здо-
були малюнки десятикласниці
ССШ №7 школи Анни Бондарен-
ко (керівник Юлія Дерев’янко) та
четверокласниці ССШ №2 Дар’ї
Кузнецової (керівник Оксана Гу-
баренко). 

- Такі акції направлені на те,
щоб популяризувати інфор-
мацію про місцеві види птахів, -
підкреслила директор ЦЕНТУМу
Людмила Харламова. - У нас в
місті взимку зустрічається понад
40 видів птахів, а влітку - ще
більше. На прикладі того ж по-
взика ми вчимо дітей, як охоро-
няти і берегти природу. Тоді і
ставлення до неї зовсім інше... 

Олена Пахолюк

Унікальна колекція врятована!

Такий незвичайний повзик звичайний
Саме він став у цьому році героєм всеукраїнської природоохоронної акції ´Птах рокуª

В Сумському міському центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
нарешті запрацювала теплиця для сукулентів



Й
ОГО легко впізнати по

яскраво розмальова-

них стінах. Різно-

барвні квіти і тварини

на білих стінах на влаштова-

ний власниками День ма-

люнку малювали діти, донь-

ка власників з подругами,

сама господиня... 

Коли заходиш у двір, то важко
повірити, що у минулому це
місце було стайнею. 

- Як у вас виникла ідея ство-

рити контактний зоопарк? -

запитали ми у власниці зоо-

парку Світлани Богдан.

- Почалася війна, Майдан...
Ми з чоловіком весь час біля те-
левізора. Дуже важко пережива-
ли, і щоб якось відволіктися,
вирішили зробити що-небудь
хороше. Я проектувала, працю-
вала архітектором і на останній
роботі займалася саме зоопар-
ками, океанаріями... Звідси ця
ідея. Великі міста мають дуже
багато зоопарків у торгових цен-
трах, але ж всім нам потрібно со-
нечко. Наприклад, у кроликів під
сонячним промінням на вухах 
утворюються вітаміни, вони їх
злизують і не хворіють. Так само
кізкам, щоб була гарна шерсть,
потрібно сонце. Також ми враху-
вали, що у нас невелике місто,
знімати торгову площу буде ду-
же дорого, плюс збільшиться
вартість обслуговування. Тоді
ми пішли порадитись із ко-
лишнім директором «Зеленбу-
да» Сергієм Прокопенко, і він за-
пропонував нам взяти в оренду
цю стайню, за що ми дуже
вдячні. Ми вставили скло у вікна,
побудували грубку, привели все
до ладу... 

У Сумах це єдиний контакт-
ний зоопарк. Господарі Юрій
та Світлана Богдан познайоми-
ли нас з його мешканцями. Це
чорний нахабний кабанчик Да-
рунок (продавець його подару-
вав, коли дізнався, що це для
контактного зоопарку). Ще є
лелека Буслик із поламаним
крилом (птаха принесли вете-
ринари на початку вересня, а
їм нещасного віддали меш-
канці Нижньої Сироватки). А
онде індокачки, декоративні
курки бентамки (дві курки та

курчата), дві неслухняні нутрії
Йожка та Пуфа, чотири білих
голуба-пави (трьох купили, од-
ного подарували, у руки поки
ще не даються), багато кро-
ликів і кроленят, безрогий пол-
тавський козлик Яша (подару-
вали). Є карликовий баранчик
Шон та вівця Пуш (купили у
полтавському розпліднику),
камерунські кози Зоя і Гаврю-
ша. А сліпого яструба Таку (по-
льовий лунь, занесений до
Червоної Книги) сумчанам по-
дарували у полтавському
розпліднику. Усі мають ветери-
нарні паспорти. У кожного
мешканця - свій винятковий
характер і своя життєва історія.

- Буває прокидаєшся з пога-
ним настроєм, - розповідає Юрій
Богдан, - приходиш сюди, потім
приходять дітлахи, починають
сміятися, радіти, ти бачиш усе,
заряджаєшся позитивом і навіть
іти звідси не хочеться!

Окрім постійних мешканців, у
подвір’ї жили й тимчасові гості.

У цьому році одну з черепашок
зоопарку на зимування забрав
до себе хлопчик-відвідувач, а
болотяних місцевих черепах
господарі нагодували і випусти-
ли у річку, ще коли було тепло,
щоб вони акліматизувалися. 

- У цьому році нам принесли
маленького філіна. - Розповідає
Світлана. - Взагалі злетків не
можна підбирати, адже на землі
їх ще догодовують батьки, але
люди вже утримували його у се-
бе три дні, тому назад відносити
було пізно. Ми годували його пе-
репілками. І самі тоді вперше їх
спробували. Щоб не приручати,
не тримали його у клітці. А коли
вирішили, що він уже достатньо
дорослий, то відчинили вікно, і
через три дні Філя у нього ви-
летів по-англійськи. Сподіва-
юсь, із ним усе добре.

У майбутньому власники бу-
дуть обзаводитися тими твари-
нами, які зможуть добре витри-

мати зиму. Світлана і Юрій хо-
чуть придбати єнота з поні, але
поки що на них не вистачає
фінансів. Та й теперешні меш-
канці забезпечують їм досить ку-
медні клопоти.

- Пам’ятаю, як наш Яша за
футболістами ганявся. Я на дея-
кий час випустила його на вули-
цю, а там хлопці грали у футбол.
Яша одразу до них! Вони, тікаю-
чи, запитують: «Чого це він, мо-
же, їсти хоче?» А я відказую: «Ні,
він женитися хоче». І футболісти
бігали не за м’ячем, а від Яшки -
вражень вистачило на цілий
день. Наші нутрії тікають до
сусідів їсти траву, доводиться
ходити забирати. Одна з них
мовчазна, а інша кричить, навіть

коли цупить у кабанчика їжу. Ле-
лека теж з характером: ми
даємо йому м’ясо і рибу, кидаю-
чи у відро з водою. Якщо не ки-
нути їжу у воду, він сам несе її
мити. Тут кожен день якісь ку-
медні, смішні випадки. Сьогодні
бачила, як наш гладенький ка-
банчик підстрибнув, злякавшись
чоловіка, який неочікувано
чхнув. 

- Звідки ви стільки знаєте

про утримування тварин? 

- У мене бабуся у селі, наше
покоління завжди було ближче
до сільського господарства. До
нас діти зараз приходять і ка-
жуть: «Боже, я їх ніколи не бачи-
ла!» Ось хлопчик прийшов і ка-
же на овечок: «Мамо, диви -
бізони!»

Реакція відвідувачів різно-
манітна, та й сама малеча різна.
Зазвичай кожного місяця груп-
ками приходять діти з сімей пе-

реселенців, з АТО, діти-сироти,
із Будинку малютки. Світлана і
Юрій нещодавно влаштували їм
свято з пікніком. Буває, діти сто-
ять і до сліз бояться тварин, а,
буває, й за вуха від кудлатих не
відтягнеш. 

- До нас ціле літо ходив хлоп-
чик-аутист Гоша. Він спочатку
стояв за парканом, потім потро-
ху почав заходити і під кінець
вже зовсім нікого не боявся. Він
не може ще виразити свої почут-
тя словами, але зліпив з плас-
тиліну маленьких Пушу і Шона,
це його улюбленці.

Багато небайдужих людей
приносять їжу для тварин, зали-
шають її біля входу. Тих грошей,
які власники мають з відвіду-
вачів (дорослим вхід коштує 15
грн; дітям - 10 грн.), влітку вис-
тачає на утримання тварин, бо
влітку набагато більше відвіду-
вачів, а ось взимку ситуація
погіршується. 

- Багато людей чомусь дума-
ють, що ми не працюємо взим-
ку. Це не так. Якщо негода і зо-
опарк зачинений для відвіду-
вачів, ми приходимо сюди два
рази на день - годуємо всіх,
прибираємо, на це ми витра-
чаємо приблизно чотири годи-
ни. Якщо ж це день відвідувань,
то узимку ми працюємо при-
близно з дев’ятої до третьої, а
влітку - з дев’ятої до сьомої, бу-
ває й до восьмої затри-
муємось. Тоді ввечері, коли ка-
банчик Дарунок хоче їсти, він
іде до дверей і вимагає впусти-
ти його до ласощів, а за ним
уже йдуть усі інші.

Зараз, коли погана погода,
господарі займаються благоуст-
роєм, слідкують за фізичним
станом тварин. «Зою, напри-
клад, час посадити на дієту, ад-

же в неї, здається, ожиріння», -
сміється Світлана. Їжу купують
на ринку. Технічну воду, щоб, на-
приклад, помити тварин, беруть

у річці Псел, а питну - замовля-
ють або беруть із колонки чи ко-
лодязя. У зоопарку не проведе-
на вода і немає електрики - на
жаль, поки не вдалося вирішити
ці проблеми.

- Які у вас плани на май-

бутнє?

- У нас зараз є ідея, ми пода-
ли проект на Британську раду,
на грант, щоб зробити програму
анімалотерпії с психологом. Як-
що ми не отримаємо грошей від
гранту, то будемо намагатися
досягти цього своїми силами.
Ми хочемо поїхати в парк
Фельдмана (Харківська область)
і у них перейняти досвід, адже
там це на дуже високому рівні. У
нас є бажання працювати, але
поки що мало коштів. Ми не
скаржимося, нехай десь чогось
не вистачає, головне - це задо-
волення, яке тут отримуєш. Ба-
чите, он Яша висунув ніс -
посміхається.

Ірина Білик
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´Диви - бізони!ª у ´Бабусиному подвірíїª
Ось уже два роки сумчан радує незвичайний контактний зоопарк у парку Кожедуба 


