
«У
ПРИРОДІ все мудро

продумано і влаштова-

но», - вважав видатний

італійський художник

Леонардо да Вінчі. Але людина, на

жаль, як правило, негативно впливає

на екосистему, що навіть призво-

дить до катастроф.

У свою чергу за неповагу до себе при-

рода відповідає скороченням запасів

води та їжі, захворюваннями та іншими

негараздами. Тому дуже важливо досяг-

нути екологічного балансу та жити у мирі

з навколишнім середовищем. Чи

вдається це сумчанам? Яким видався

минулий рік для обласного центру?  

Згідно доповіді департаменту еко-

логії, паливно-енергетичного комплексу

та природних ресурсів Сумської 

держадміністрації, протягом 2013 року

екологічна ситуація в обласному центрі

дещо покращилася на фоні зниження

виробництва на деяких підприємствах

м.Суми та введення в дію нових способів

очищення атмосферного повітря та

стічних вод.

Зокрема, хоча найбільшого антропо-

генного навантаження серед населених

пунктів Сумської області, як і раніше, за-

знала атмосфера Сум, в яку потрапило

9,86 тис. т викидів забруднюючих речо-

вин від стаціонарних джерел (32,3% ви-

кидів в області), їх динаміка свідчить, що

протягом останніх років обсяги викидів

забруднюючих речовин в атмосферне

повітря знаходяться майже на одному

рівні, що обумовлено стабілізацією ро-

боти промислових підприємств та впро-

вадженню ними природоохоронних за-

ходів. У минулі роки цей показник знахо-

дився на рівні: 2012-й - 10,93, 2011-й -

12,888, 2010-й - 10,3 тис. т. Але однією з

основних проблем міста щодо охорони

атмосферного повітря залишається пи-

тання морально та фізично застарілого

технологічного обладнання промисло-

вих підприємств. За останні роки на

більшості підприємств Сум установки

очистки газу, технологічне обладнання

не оновлювались (кількість обладнання

з терміном експлуатації 40 років і більше

складає понад 70%). 

Серед найбільших забруднювачів ат-

мосферного повітря в Сумах: ТОВ «Су-

митеплоенерго» - валовий викид 

5,2 тис. т, або 17% від загальнооблас-

них викидів, ПАТ «Сумихімпром» - 

2,1 тис. т, або 6,9% (показник зменшив-

ся майже в півтора рази у порівнянні з

2012 р. у зв’язку зі зменшенням вироб-

ництва). Щільність викидів від

стаціонарних джерел у перерахунку на 

1 кв. км в м.Суми становить 67,97 т.

Спостереження за забрудненням атмо-

сферного повітря (вмістом пилу, діокси-

ду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду та

оксиду азоту, аміаку, формальдегіду) у

2013 р. проводились Сумським обла-

сним центром з гідрометеорології на

трьох стаціонарних постах у м.Суми: на

вул.СКД, 26; Харківській, 125; Мета-

лургів, 2. За отриманими даними за-

гальний рівень забруднення атмосфер-

ного повітря за останні роки по деяких

шкідливих речовинах у м.Суми

стабілізувався, але залишається підви-

щеним. Так, середньомісячні концент-

рації пилу та діоксиду азоту в атмосфер-

ному повітрі перевищували санітарні

норми в 1,1-1,4 рази. Інші інгредієнти,

що визначались, нижче або на рівні

санітарних норм. За результатами се-

редньомісячних концентрацій важких

металів та бенз(о)пірену у пробах атмо-

сферного повітря перевищення не

відмічалось. Високих та екстремально

високих рівнів забруднення атмосфер-

ного повітря у м.Суми протягом остан-

нього року не спостерігалось.

Протягом 2013 р. в рамках проведен-

ня природоохоронних заходів

підприємствами виконано понад 20 за-

ходів у сфері охорони атмосферного

повітря на суму більше 8 млн. гривень.

Таким чином, можна сподіватися, що у

2014 році кількість шкідливих викидів у

міське повітря від стаціонарних джерел

ще знизиться.

В той же час викиди забруднюючих

речовин від пересувних джерел значно

перевищують викиди від стаціонарних -

понад 60% від загальних викидів в атмо-

сферне повітря у Сумській області скла-

дали викиди автотранспорту, представ-

лені відпрацьованими газами (після зго-

ряння пального), картерними газами

(суміш пального з парами мастильних

матеріалів) і паливним випаровуванням,

що поступають у повітряне середовище

з паливних баків, карбюратора і систем

живлення двигунів. Місто Суми має

найбільші обсяги викидів забруднюючих

речовин по області як по стаціонарних,

так і по пересувних джерелах викидів.

Радіаційного забруднення повітря не

зафіксовано - радіаційний фон по м.Су-

ми у 2013 р. складав 12 мкР/год, як і в

2012-му.

Що ж до такого важливого ресурсу, як

питна вода, перш за все треба сказати,

що її кількість на території міста невпин-

но зменшується. Так, лише при транс-

портуванні її втрачається 22,53%. Нега-

тивно впливають на ситуацію і шкідливі

викиди підприємств-водокористувачів.

Так, ПАТ «Сумихімпром» скинуло у водні

об’єкти області 2,827 млн. куб. м вико-

ристаної води, у тому числі недостатньо

очищених - 2,221 млн. куб. м, що стано-

вить 78,56% від загального скиду по

цьому підприємству. ПАТ «Су-

михімпром» залишається найбільшим

забруднювачем поверхневих водних

об’єктів в області.

Для зниження кількості втрат питної

води КП «Міськводоканал» м.Суми про-

водило роботи по заміні аварійних діля-

нок вуличних водопровідних мереж та

вводів до житлових будинків довжиною

566,5 п/м, придбано та встановлено 11

приладів обліку води на діючих свердло-

винах водозаборів; проведено реконст-

рукцію приміщення та ремонт насосів

(монтаж випробувального стенду), ви-

конано поточний ремонт та встановлено

на діючих водопровідних колодязях 36

одиниць металевих кришок, замінені на-

сосні агрегати на п’яти свердловинах,

виконано поточний ремонт ка-

налізаційного самопливного колектору

по вулиці Черкаській довжиною 18 п/м,

виконано поточний ремонт та встанов-

лено на діючих каналізаційних колодязях

68 одиниць металевих кришок, придба-

но та встановлено насосне обладнання

на трьох каналізаційних насосних

станціях. Всього підприємством ос-

воєно 1237,098 тис. грн. ПАТ «Су-

михімпром» на ремонт та модернізацію

відповідного обладнання освоєно 2504

тис. грн. По факту скидання стічних вод з

перевищенням нормативів ГДС ПАТ

«Сумихімпром» нараховано збитки на

суму 58623,11 грн. Матеріали передані

до прокуратури. 

Окрім атмосферного повітря та вод-

них ресурсів, екологічною проблемою

м.Суми залишається значна кількість

утворюваних відходів - на Суми й

Сумський район припадає 68,9%

відходів в області. Вирішується це пи-

тання здебільшого за рахунок району.

Майже 95% накопичених відходів нале-

жить ПАТ «Сумихімпром», з них:

залізного купоросу - 1980,791 тис. т,

фосфогіпсу (відходи 4-го класу небез-

пеки) - 12617,385 тис. т., шламу про-

мислових стоків - 14364,675 тис. т.

Залізний купорос частково використо-

вується для виробництва залізоокисних

пігментів, активізатору (дехроматору)

цементу. Крім того, побудована

дослідно-промислова установка з ви-

робництва коагулянтів для систем во-

доочищення, але повністю питання

утилізації залізного купоросу не

вирішене. Найбільшим утворювачем

гальваношламів в області залишається

ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» (м. Су-

ми). На підприємстві відходи галь-

ванічного виробництва зберігаються у

спеціально побудованому централізо-

ваному складі. Станом на 01.01.2014 р.

на підприємстві накопичено 1,511 тис. т

зазначених відходів. Періодично відхо-

ди передаються на утилізацію

спеціалізованим підприємствам, але

обсяги їх утворення значно більші від

обсягів утилізації. Не повністю виріше-

не питання утилізації золошлакової

суміші, що утворюється в результаті

функціонування Сумської ТЕЦ. Золош-

лаконакопичувач на сьогодні вже прак-

тично заповнений. Враховуючи виснов-

ки токсикологічної оцінки та рекомен-

дації щодо поводження з відходами

Сумської ТЕЦ, виданої інститутом

екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя,

прийняте рішення про використання

золошлаку для рекультивації виробле-

ного простору глиняного кар’єру в

с.Верхнє Піщане Сумського району.

Протягом 2013 р. з території золошла-

конакопичувача ТЕЦ до кар’єру було

вивезено 29911,4 т золошлакових

відходів. Але це лише тимчасове

вирішення проблеми поводження з вка-

заними відходами, і через деякий час

знову постане питання їх екологічно

безпечного видалення. 

Таким чином, хоча стан навколишньо-

го середовища у м.Суми відносно непо-

ганий, екологам є над чим працювати...

Дім, в якому ми живем



Щ
ОРОКУ заклади

сфер освіти, куль-

тури, медицини по-

дають до Сумської

міської ради розрахунки

лімітів енергоспоживання,

виходячи з яких в бюджеті

закладаються витрати на

опалення та підігрів води. 

Ці ліміти дуже приблизні - ад-

же розрахувати, скільки тепла

насправді буде витрачено на

будівлю, щоб підтримувати в

ній комфортну температуру, не-

просто. Як можна спрогнозува-

ти теплоспоживання будівлі на-

ступного місяця? Як зменшити

витрати на опалення, зеконо-

мивши такі необхідні кошти і

при цьому дотримуючись

санітарно-гігієнічних норм? Про

це - наша розмова з доцентом

кафедри прикладної гідроаеро-

механіки СумДУ Миколою Сот-

ником:

- Система моніторингу тепло-

споживання будівель, розробле-

на спеціалістами групи з прове-

дення енергетичних обстежень

СумДУ, діє в нашому універси-

теті вже третій сезон. У всіх кор-

пусах встановлені автоматичні

лічильники тепла і води (всього

їх 13), оснащені передавальни-

ми пристроями. Через систему

мобільного зв’язку інформація

про теплопостачання зби-

рається в базу даних, якою кори-

стується сервер інформаційної

системи СумДУ, і всі, хто має до-

ступ і знає пароль, можуть зайти

і ознайомитися з потрібними да-

ними: скільки тепла споживає

будівля, приміром, за годину,

скільки вона має споживати при

такій температурі на вулиці (для

цього ми обстежуємо кожну

будівлю і робимо свій прогноз).

Враховуючи, що у базу даних

збираються дані за всі роки,

можна планувати теплоспожи-

вання будівлі на перспективу і

головне - приймати оперативні

рішення щодо подачі тепла. Для

енергоефективності системи

потрібно оснастити будівлі регу-

льованими теплопунктами - щоб

при надходженні зайвого тепла

можна було зменшити його по-

дачу. 

Зараз ми над цим пра-

цюємо. За рахунок корекції

теплопостачання в ручному

режимі та поступового впро-

вадження регульованих теп-

лопунктів держуніверситет за

перший рік зекономив на опа-

ленні 800 тис. грн., за другий -

500 тис. грн. Звичайно, впро-

вадження таких систем було б

дуже вигідним для закладів

системи освіти - і ми надали

свою пропозицію Міністерст-

ву освіти і науки. Експерти її

схвалили, вся справа - у

фінансуванні. А поки що ми

працюємо над пілотним про-

ектом Сумської міськради,

адже наша система розрахо-

вана на сто закладів освіти,

культури й медицини - при-

близно стільки їх в Сумах. 

Всі вони можуть підключитися

до системи моніторингу - і тоді,

наприклад, мер міста зможе сам

переглянути, скільки будівля ви-

користовує тепла і води, скільки

вона повинна використовувати

його насправді, чи правильно роз-

рахований ліміт теплоспоживання

для цієї будівлі, чи доведеться йо-

го змінювати - і наскільки, як може

змінитися ліміт по закладах бюд-

жетної сфери до кінця місяця в

цілому, чи правильно нарахо-

вується плата за тепло, чи отриму-

ють його школи й лікарні на-

справді скільки, як вказано в ра-

хунках... Так само, приміром, ди-

ректор школи зможе подивитися

дані по своїй школі, начальник

відділу охорони здоров’я - дані по

всім закладам сфери охорони

здоров’я і т.д. Відповідно, якщо

заклади будуть оснащені не лише

системою моніторингу, а й регу-

льованими теплопунктами, це

дасть значну економію бюджет-

них коштів. Зараз ми працюємо

над обладнанням лічильниками

тепла і передавальними пристро-

ями п’яти шкіл міста - вони теж бу-

дуть відображатися в нашій сис-

темі. На наступний рік внесли про-

позицію обладнати ще двадцять -

але невідомо, чи виділять на це ко-

шти. В будь-якому разі без кон-

тролю за теплоспоживанням до-

сягти максимальної енергоефек-

тивності бюджетної сфери не-

можливо.  Тобто кошти громади

також будуть витрачатися не-

ефективно...

Руслана Рябініна

П
РО важливість збере-

ження того, що людст-

во отримало від при-

роди, говорять давно -

фактично стільки ж часу,

скільки інтенсивно розви-

вається промисловість. Чому

ж ресурсозбереження саме

зараз вийшло на перший

план? Про це наша розмова з

доцентом кафедри приклад-

ної екології Сумського держав-

ного університету, керівником

Наукового центру прикладних

екологічних досліджень Дмит-

ром Лазненком:

- Сьогодні складно не поміти-

ти, що бізнес розвинених країн

дотримується дуже активної

політики у сфері охорони навко-

лишнього середовища. Компанії

беруть на себе добровільні зо-

бов’язання щодо зниження на-

вантаження на нього, розробля-

ють і виконують плани по їх досяг-

ненню. Навіть ті, які працюють на

території України. Це - впровад-

ження та сертифікація системи

екологічного менеджменту, доб-

ровільні зобов’язання щодо ско-

рочення викидів парникових газів

і т.п. При цьому вони досягають

успіху на ринку в умовах жорсткої

конкуренції і виплачують

співробітникам заробітну плату

набагато вище, ніж на наших

підприємствах. У багатьох наших

співвітчизників виникають питан-

ня: «Чому вони приділяють так

багато уваги екології?», «Як їм це

вдається?».

Спробуємо проаналізувати

мотиви і причини «озеленення»

бізнесу в розвинених країнах. Це і

щира переконаність керівників і

власників компаній в необхідності

дбайливого ставлення до навко-

лишнього середовища і дій в цьо-

му напрямку, і велика соціальна

підтримка таких рішень з боку

звичайних громадян, бізнес-

партнерів, співробітників ком-

паній та інших груп. А головне, що

європейці вже зрозуміли - засто-

сування сучасних методів зни-

ження навантаження на навко-

лишнє середовище є вигідним.

Вигідно купувати енергозберіга-

ючу техніку, зменшувати утво-

рення відходів і одночасно спо-

живання сировини, знижувати

споживання води, економити

інші ресурси. Економія є дуже по-

тужним інструментом підвищен-

ня конкурентоспроможності ком-

панії і, відповідно, мотиваційним

фактором. Окрім того, турбота

про довкілля - це дуже хороше

позиціонування, яке виконує по-

тужну рекламну функцію. А ще

існує дуже багато міжнародних

програм, спрямованих на надан-

ня допомоги компаніям у розвит-

ку їх бізнесу з орієнтиром на

«озеленення». Ці програми но-

сять, як правило, грантовий ха-

рактер. Кращі міжнародні екс-

перти можуть надати істотну до-

помогу в розвитку бізнесу. Таким

чином, можна впевнено стверд-

жувати, що орієнтир на зниження

навантаження на навколишнє се-

редовище є дуже виграшним і

для наших компаній. Єдина по-

правка, що це все добре працює

при грамотному підході і викори-

станні гарного сучасного досвіду

(принципів системи екологічного

менеджменту та методології чис-

того виробництва).

Ресурсозбереження - дуже

багатогранна проблема, і, як пра-

вило, в ній одна складова

чіпляється за іншу. Наприклад,

при генерації енергії з викорис-

танням викопних видів палива

відбувається утворення викидів

парникових газів (переважно

СО2), які обумовлені безпосе-

редньо процесом окислення вуг-

лецю, що входить до складу па-

лива, при його спалюванні. Таким

чином, якщо реалізація будь-яких

заходів призводить до зменшен-

ня споживання палива, це супро-

воджується зменшенням викидів

парникових газів. Таким чином,

зберігається і енергетичний ре-

сурс, і атмосферне повітря - і в

цей же час зменшується кількість

парникових газів, відповідно

відсувається загроза глобально-

го потепління і танення льодо-

виків, які є найбільшими запаса-

ми прісної води на планеті. Таким

чином виняткову актуальність

мають проекти з модернізації ге-

неруючого обладнання.

Подібний ефект зниження ви-

кидів парникових газів дося-

гається і при переході з одного

виду викопного палива на інше.

Ідеальними в цьому плані є про-

екти з генерації енергії з віднов-

люваних джерел, спрямовані на

вироблення енергії (електричної,

теплової) з нульовими викидами

від поновлюваних джерел, таких

як вітер, сонце, геотермальна

енергія. В таких проектах скоро-

чення викидів відбувається за ра-

хунок того, що енергія з нульови-

ми викидами заміщає енергію,

отриману шляхом спалювання

викопного палива.

Екологічний підхід, продумана

стратегія поводження з ресурса-

ми може бути запорукою успіху

підприємства. При цьому важли-

во пам’ятати - заходи «кінця тру-

би», такі як установка фільтрів,

очисних споруд, захоронення

відходів, є збитковими (за

рідкісним винятком). Зате прак-

тично завжди рентабельними є

заходи, спрямовані на поперед-

ження навантаження на навко-

лишнє середовище. Прибут-

ковість таких заходів ґрунтується

на зниженні споживання ре-

сурсів, зниженні витрат, пов’яза-

них з утворенням відходів, ви-

кидів, скидів. Принципова позиція

полягає в тому, що не можна

розділяти питання технології та

охорони навколишнього середо-

вища. Еколог повинен займатися

аналізом технологічних аспектів

виробництва з позиції енерго-,

ресурсозбереження і зниження

навантаження на навколишнє се-

редовище. Це його основне за-

вдання, а питання ведення еко-

логічної документації - вторинне.

Ще я б звернув увагу на те, що

чим гірше йдуть справи на вироб-

ництві, чим вище енерго- і ресур-

сомісткість виробництва, тим

більше потенціал поліпшень і тим

прибутковіше може бути еко-

логічна діяльність. З огляду на те,

що більшість наших підприємств

потребує значної модернізації об-

ладнання, їм в будь-якому разі

потрібно приділяти особливу ува-

гу екологічній складовій виробни-

чого процесу, щоб нове облад-

нання допомагало економити і

власні кошти, і наші спільні ресур-

си, яких при іншому підході про-

сто не вистачить надовго.

Підготував Ярослав Берест 

Перший крок до енергоефективності
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В
СІ ми прагнемо, щоб місто Су-

ми було комфортним та за-

тишним. Баланс такого ком-

форту створює гармонійне

розміщення в обласному центрі

різних функціональних зон - промис-

лової, житлової та ландшафтно-рек-

реаційної. Наскільки зараз збалансо-

ване це поєднання, як спинити на-

ступ на природу людини та промис-

ловості та розвивати місцеві зелені

куточки, - розмовляємо з заступни-

ком начальника управління архітек-

тури департаменту містобудування

та земельних відносин Сумської

міської ради Ольгою Бондаренко: 

- Місто Суми розвивається за
спеціально розробленими документами -
генпланом розвитку та планом зонуван-
ня, в котрих окрему увагу приділено зеле-
ним насадженням різного призначення.
Так, Р-1 - це ландшафтно-рекреаційна

зона нашого міста, яка складається з
об’єктів заповідного фонду. Ці території
мають  жорсткий режим використання,
регламентуються природоохоронним за-
конодавством і мають планове зонуван-
ня. Пріоритетні засоби використання та-
ких зон - відпочинок, тут вітсутнє ко-
мерційне та житлове будівництво. Тобто
основна ціль - максимальне збереження
територій в їх первісному вигляді з мож-
ливим благоустроєм. Прикладом таких
зон є місцеві парки Басівський, Вере-
тенівський. До речі, для Басівського пар-
ку навіть розроблена проектна докумен-
тація з благоустрою. Річ тільки у втіленні
гарного проекту у життя. Згідно докумен-
тації, в парку визначені функціональні зо-
ни для відпочинку дітей молодшого віку,
спортмайданчики, місце відпочинку біля
водойми, розпланована мережа стежок,
установка лав, урн, інформаційних щитів,
вхідних знаків. Вважаю, дуже важливо
інформувати людей про статус тієї чи
іншої території. Бо часто наші городяни
приїздять до прекрасного заповідного
лісу не відпочивати, а, на жаль, видобува-
ти пісок...

Об’єкти  природно-заповідного фонду
можна використовувати як озеленені те-
риторії, учбово-туристичні екологічні сте-
жини, водно-оздоровчі комплекси та
будівлі для науково-дослідницьких цілей
з питань навколишнього середовища. 

Р-2 - рекреаційні зони активного

відпочинку - можуть бути використані

під культурно-розважальні будівлі. В нас
таких зон аж... дві. Це частина території
дитячого парку «Казка» та частина парку
ім.Кожедуба. Така зона вважається зеле-
ною, але її переважне використання - під
стадіони, фізкультурні майданчики, чов-
нові станції, яхт-клуби, спортзали, басей-
ни, санаторії-профілакторії, готелі, місця
короткочасного відпочинку, водно-оздо-
ровчі комплекси, пляжі, малі архітектурні
форми, тобто будівлі спортивного та роз-
важального призначення.  

Р-3 та Р3С - зони, які переважно не

передбачають ніякого антропогенного

навантаження. Зона Р3 домінує по всьо-
му місту. До неї відносяться всі сквери, а їх
у Сумах близько тридцяти - СКД, «50 років
Перемоги», «Дружба», «Садко», «Героїв
Сталінграду», К.Зеленко, «Пам’яті жертв
Голодомору» та інші. Місто офіційно виз-
начило та закріпило їх межі, сквери Сум
мають землевпорядну документацію. Така
робота велася ще з 2007 року. До зони Р3
відносяться і зелені території поблизу жи-
лих масивів, але на них немає розробленої
технічної документації.

Р3С - це санітарно-захисні смуги та

зони спецпризначення - озеленення
різноманітних непридатних земель (ярів,
схилів, зелених зон уздовж водних
об’єктів та вулиць). Р4 - зони обмеже-

ного користування: садові, дачні ділян-
ки, спортивні майданчики, малі архітек-
турні форми. 

За генпланом площа існуючих зеле-
них насаджень у Сумах складає близько
150 гектарів, але нормативно її потрібно
збільшувати щонайменше вдвічі. За ра-
хунок чого? Наприклад, за рахунок до-
даткового озеленення територій уздовж

водних об’єктів - Псла, Сумки, озера Че-
ха. До речі, для сумського озера вже
зроблена документація, визначені його
охоронні межі. Зараз головна наша мета -
максимально озеленити та облаштувати
територію навколо водойми. Всі ко-
мерційні інтереси потрібно перенести за
межі прибережної захисної смуги. Адже
за законом тут не може бути ко-
мерційного використання, але на сьо-
годні підприємці працюють прямо в за-
хисній смузі, яка для Чешки закінчується
біля тротуару, що проходить уздовж
проїзної частини вул.Д.Коротченка. Із
боку 12-го мікрорайону вона простягну-
лася до нової дороги. Взагалі ситуацію
навколо озера потрібно повернути в
інше русло - переважати повинен не ко-
мерційний інтерес, а бажання людей об-
лагородити навколишнє середовище.
Сьогодні ми активно почали займати
прибережні зони озера, які повинні ви-
конувати функцію рекреації. В результаті
в цьому році через перенасиченість ко-
мерцією берега Чешки із боку вул.Д.Ко-
ротченка відпочиваючі почали зміщува-
тися до більш крутого та дикого проти-
лежного боку водойми, де ще не ступала
нога підприємця. Замість унікального
трав’яного покриття, особливого кліма-
ту на берегу з боку об’їзного шляху ми
здобули бізнес-проект. Але все ж таки
навколо озера потрібно розвивати
тільки ландшафтну тему, а ніяк не забу-
дову, хоча й малими архітектурними
формами.

Так, особливої уваги потребує

пам’ятка природи, яка розташована

над озером з боку вул.Замостянської.

Це десять дубів, деяким з них випов-

нилося по 150-200 років. Обласні еко-

логи рекомендують не тільки зберег-

ти ці дуби, а й розширити територію

пам’ятки. Це крутий берег озера, який

потрібно укріпляти. І лісхоз при не-

обхідності навіть готовий надати для

цього посадковий матеріал. Є мож-

ливість зробити над Чешкою видовий

майданчик з прекрасним видом на

озеро та місто. А на самому майдан-

чику - вікові дуби та сосни. 

Другий варіант збільшення у місті зе-
лених насаджень - за рахунок громадсь-
ких об’єктів, які повинні мати в структурі
своєї території  відсоток озеленення. Біля
ресторанів, бібліотек, офісів, торгових
об’єктів озеленення повинно бути не
менше 40% від усієї ділянки. На жаль, по-
ки що місцеві громадські об’єкти  макси-

мально намагаються не поступатися зе-
лені, забудовувати всю ділянку, а еле-
менти благоустрою розміщувати на
міській території. 

Взагалі за українським законодавст-
вом всі забудовані території повинні
мати свій відсоток озеленення. Так, для
житлових районів (Курський, 9-12-й
мікрорайони та інші) це не менше 20%
від усієї території. Тобто на одну люди-
ну повинно припадати шість квадратних
метрів зелених насаджень. Ділянки
шкіл - теж ресурс, за рахунок якого мож-
на наростити кількість зелених насад-
жень і довести відсоток рекреації до 45-
50. Ні в якому разі не можна допускати
зменшення територій учбових закладів,
бо воно, як правило, відбувається за ра-
хунок саме зеленої території. Наприклад,
частину скверу біля 12-ї школи зараз
зайняв павільйон з продажу квітів. Зараз
таке вже заборонено. Документацією
визначені межі учбових закладів. Тому їм
залишається тільки нарощувати кількість
зелених насаджень.  

Благоустрій скверів - ще один із за-
собів розвитку сумських рекреаційних
зон. Їх межі вже визначені, річ тільки у
фінансуванні та облагородженні. Напри-
клад, сквер «Дружба» - в дуже гарному
стані. Але сквер на вул.Ковпака більше
схожий на дикий ліс. Хоча ця територія
теж має відповідний статус. Потребує
благоустрою і славнозвісна живописна
Дуровщина, тут вкрай необхідні стежки
та освітлення. Один з проектів на стадії
благоустрою зеленої території - Бузко-
вий сквер уздовж річки Сумки.
Змінюється і частково стає парком за-
вдяки ініціативі місцевих жителів вулиця
Кринична. На жаль, таких яскравих
ініціатив більше немає.  

Вважаю, що взагалі стан нашого

міста на совісті кожного його жите-

ля. Якщо є кафе, а біля нього не зе-

лені насадження, квітники та газо-

ни, а парковка - це рішення власни-

ка. Газони у дворах, зайняті маши-

нами, відсутність квітників, нових

дерев та кущів - на совісті меш-

канців будинків. Наступний рік буде

для Сум ювілейним, тож хотілося б

запропонувати сумчанам прийняти

участь в оригінальній акції «Мій по-

дарунок рідному місту» - щоб кож-

ний городянин зробив обласному

центру свій, хоча б і маленький, зе-

лений подарунок. 

Підготувала Олена Карпенко

´Мій подарунок рідному містуª
Стан зелених зон, що оточують сумчан, - на совісті кожного жителя обласного центру
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Як зберегти різноманіття птахів і тварин в умовах міського середовища?

Я
К і навколишнє середовище в

цілому, водойми обласного

центру та Сумщини нині зна-

ходяться під значним антро-

погенним пресом. 

Як зберегти їх? Як зробити так, щоб

негативний вплив руйнівної діяльності

людини був якомога меншим? Про це ве-

демо бесіду із провідним інженером

відділу водних ресурсів обласного 

управління водних ресурсів Віктором

Осипенком та заступником начальника

цього ж відділу Світланою Афанасієвою.

За словами В.Осипенка, найбільшою

загрозою для водойм обласного центру є

наступ забудовників, котрі буквально

відхоплюють шматки прибережної смуги.

Кожному з них хочеться жити на березі

річки чи озера... Але якщо, приміром,

вздовж озера Чеха міськрада офіційно

встановила передбачену законодавст-

вом прибережну захисну смугу у 50

метрів, то забудовникам хочеш - не хо-

чеш доводиться з цим рахуватись. А от

інші водні об’єкти, що примикають до

міста, фактично залишаються беззахи-

сними. Це стосується Косівщинського

водосховища, Голубих озер, інших гідро-

кар’єрів, які знаходяться на лівому березі

Псла в районі вулиці Черепіна. Біля озера

Чеха складніше порушувати встановлену

прибережну смугу, бо це відразу стає

відомо і викликає осуд громадськості. А

де немає чітко встановленої смуги, там і

захист прибережної території проблема-

тичний.

Питання про розробку проекту земле-

устрою для встановлення прибережної

захисної зони Косівщинського водосхо-

вища піднімається уже давно. І з року в

рік у бюджеті Сумського району не зна-

ходиться на це коштів. Чому? Очевидно,

ті, хто приймає рішення, не вбачають в

тому прямої вигоди. Якби цей чи інший

водний об’єкт здавався в оренду, то

після проекту землеустрою укладався б

договір і виникла б можливість отриму-

вати кошти за його оренду. Зараз же

потрібно просто вкладати бюджетні

гроші у справу, яка напряму не приведе

до поповнення міської скарбниці, та ще й

зобов’яже не допускати, щоб хтось вліз у

прибережну смугу з будівництвом... То-

му поки що затрати плюс турботи у

свідомості місцевих керівників перева-

жають екологічні принципи. 

Що стосується водойм області, за

словами В.Осипенка, нині спеціалістів

дуже турбує стан малих річок. За своєю

природою вони мають дуже нестабільні

водні режими. На Сумщині 60% всього

стоку таких річок припадає десь на півто-

ра місяці весняного паводку. Якби не си-

стеми гідроспоруд на них, більшість цих

водойм влітку просто висохла б, особли-

во враховуючи загальне посушення

клімату. Приміром, у нинішньому році

рівень весняного паводку взагалі був

найнижчим за майже 150 років спосте-

режень. А паводок минулого року був

близьким до середнього показника, але

лише за рахунок аномальних опадів 20-

22 березня 2013 року, коли за три дні ви-

пала майже місячна норма опадів, що

теж ненормально. 

Отож за таких умов малі річки Сумщи-

ни можна зберегти лише за рахунок

ритмічної роботи гідроспоруд. Це ціле

господарство, яке потребує постійного

догляду і зусиль водників, котрі нині пра-

цюють у дуже складних економічних умо-

вах. Однак на Сумщині трапляються дуже

неприємні факти, коли механізми, якими

регулюється робота шлюзів, просто роз-

крадають на метал. Люди не розуміють,

якої великої шкоди зрештою завдають

природі. 

А якої величезної шкоди водним

об’єктам області завдають викиди у річки

неочищених стоків! Як відзначила Світла-

на Афанасієва, забруднені стічні води по-

трапляють у водойми через те, що очисні

споруди працюють не в тому режимі,

який забезпечував би повне очищення.

Найбільші об’єми стічних вод нині припа-

дають на Сумський водоканал. Близько

16 млн. кубометрів недостатньо очище-

них стічних вод скидається у Псел за рік. У

них зафіксовано перевищення вмісту фо-

сфатів та інших забруднюючих речовин,

бо діючі очисні споруди не можуть пере-

робити усіх стоків. Вони давно потребу-

ють реконструкції і модернізації. Адже

мало того, що не справляються з

об’ємом стоків, - вони ще й технологічно

не здатні затримувати фосфати, що

містяться у сучасній побутовій хімії. За

словами С.Афанасієвої, для цього мають

бути побудовані окремі установки. Тобто

у Сумах слід докорінно змінювати техно-

логію очистки стічних вод. А це досить до-

роговартісний проект... Поза комуналь-

ною сферою є ще й підприємства, які

скидають у водойми області недостатньо

очищені стоки. Якщо взяти, наприклад

ПАО «Сумихімпром», то тут досить пере-

дова біологічна очистка, а от інші системи

очистки кульгають. 

Словом, люди досить негативно впли-

вають на водойми. До уже названих про-

блем можна додати й сміттєзвалища на

берегах річок. Щоб антропогенний тиск

на водні об’єкти був не таким агресив-

ним, слід більше коштів вкладати у еко-

логічні проекти та посилити карний ас-

пект екологічного законодавства. А ще -

підвищувати рівень екологічного мислен-

ня і населення, і чиновників. 

Олена Вовченко 

В
ИЯВЛЯЄТЬСЯ, у нас в облас-

ному центрі мешкає близько

100 видів птахів та 26 видів

ссавців. Про це розповів

кандидат біологічних наук, доцент

кафедри зоології Сумського 

педуніверситету ім.Макаренка Ігор

Мерзлікін.

- Коли людина починає будувати

місто, - розповів Ігор Романович, - части-

на тварин та птахів залишає територію.

Частина терпить сусідство з людиною,

якщо є умови для проживання. Частина

дуже добре себе почуває, розмножую-

чись, бо завдяки людині має багато їжі.

Трапляються і деякі види, що навіть

підтягуються до людини з навколишньо-

го середовища. Взагалі-то, чим менше

обжите середовище, чим більше незай-

маних природних куточків, тим багатшим

буде міське біорізноманіття. 

В нашому обласному центрі є зелені

куточки - парки, сквери, кладовища, не-

угіддя, береги річок, де можна зустріти

лісові види. Але як їм вижити? Візьмемо

міський парк ім.Кожедуба. Там видно пе-

рехожих метрів за 50-100, бо практично

немає кущів підросту. А між тим у кущах

гніздиться і розшукує собі здобич багато

птахів. Кущі важливі не тільки для птахів

як місце для їх проживання, а й для лю-

дей. Людина втомлюється від собі

подібних, їй хочеться побути на самоті. А

у парку все проглядається. Отож кущі

служили б своєрідною ширмою. Окрім

того, у посушливі періоди кущі гальмува-

ли б пориви гарячого вітру, що призво-

дило б до меншого висушування ґрунту,

більшого зволоження і формування

сприятливого мікроклімату. Як зазначив

науковець, зараз є дуже багато різних

кущів, але чомусь в Сумах на них не звер-

тають уваги... А вони невибагливі, досить

різноманітні -додали б обласному цент-

ру не лише краси та шарму, а й користі...

На жаль, зникають у місті і ті птахи, які

гніздяться на землі - жайворонок польо-

вий, соловейко, вівсянка звичайна, щев-

рик лісовий та інші. Чому? Бо люди часто

турбують їх, руйнують гнізда. А коти та со-

баки ловлять молодняк і дорослих птахів.

Меншає і мешканців дуплистих дерев -

синиць, повзиків, шпаків, мухоловок. Ад-

же в Сумах все більше стає молодих на-

саджень, і їм просто ніде селитись. 

За словами І.Мерзлікіна, в обласному

центрі до місцин з досить великим

біорізноманіттям відноситься озеро Че-

ха. З десяток років тому в очеретах во-

дойми гніздилось до 60 видів птахів. Те-

пер їх менше, бо люди невблаганно на-

ступають на озеро, забудовуючи береги.

Але все ж таки тут мешкає колонія марти-

на (озерної чайки) із 80 пар, гніздиться

до десятка пар диких качок, є водяні ку-

рочки, лиски, навіть раз гніздився такий

хижак, як лунь очеретяний, і вивів трьох

пташенят. Зрештою, там багато не тільки

птахів, але й ссавців. Якщо їх не пе-

реслідувати, вони дуже толерантно став-

ляться до людини. 

Ігор Романович дуже шкодує, що за-

раз пропала мода на шпаківні. В окремих

школах їх ще виготовляють, але мало. І

це сильно відобразилось на популяції

дуплогніздних птахів. Без наявності дуп-

ла вони не можуть розмножуватись і за-

лишаються без пари. Це велика пробле-

ма для птахів, масштаб якої городяни не

можуть собі уявити. 

За таких обставин виживають ті, хто

проявляє найбільшу пластичність у при-

стосуванні до міських умов. Наприклад,

синиця велика теж дуплогніздна, але мо-

же поселитись у тріщині в стіні. Ще птахи

гніздяться у металевих трубах, залізаючи

через дірки, або у футбольних воротах, де

перекладини з боків не запаяні. Так посе-

литись можуть горобці, кам’янки зви-

чайні. Мало того, багато птахів використо-

вують для будівництва гнізд різні ганчірки,

целофан, волосінь, дріт. А, наприклад,

серпокрилець (стриж чорний) чи міські

ластівки в’ють гнізда прямо на багатопо-

верхівках. Граки, галки та сірі ворони

відносяться до видів, для яких сусідство з

людиною сприятливе, бо вони отримують

багато їжі (на звалищах, у сміттєвих кон-

тейнерах). Є і такі птахи, які зустрічаються

тільки в населених пунктах - горлиця са-

дова, горихвістка чорна, галка, горобець

хатній та інші. 

Що стосується ссавців, то їх, за слова-

ми І.Мерзлікіна, в Сумах біля 26 видів. Це

їжак білочеревий, кріт, бурозубки і біло-

зубки (землерийки), п’ять видів кажанів,

куниця кам’яна, ласка, тхір чорний, а інко-

ли навіть видра. У Пслі в районі парку

ім.Кожедуба водяться бобри. В парк

забігають зайці. І.Мерзлікін згадав, як ко-

лись на Чешці, де зараз побудований

центр «Лавина», довгий час жив заєць,

якого він навіть фотографував, бо той хо-

див по берегах озера серед білого дня. Та-

кож на території міста зустрічаються білка,

миші - польова, крихітка, лісова, уральська

та хатня, пацюк сірий, полівки руда, водя-

на і звичайна, ондатра. Раніше на окраїнах

Сум мешкали звичайний хом’як і сірий

хом’ячок, а тепер вони стали рідкісними,

занесені у Червону книгу і зникли з тери-

торії міста.

Більшість проблем ссавців такі ж, як і у

птахів. Знищується середовище їх меш-

кання. Відбувається збіднення чи знищен-

ня кормової бази (наприклад, видрам

складно знайти достатньо риби). Досить

часто люди винищують видр, бобрів, он-

датр, тхорів, куниць на шапки та коміри.

Дрібних тварин знищують ті ж коти та со-

баки.

- Розповідаю це все, - підсумував

І.Мерзлікін, - аби сумчани розуміли, що

поряд з ними у їх рідному місті живуть пта-

хи та тварини, для яких це місто теж рідне.

Тож варто толерантно ставитись до таких

сусідів, поважаючи і їх право на існування.

Олена Пахолюк

Сумські водойми - подарунок природи чи відстійники?
Експерти вважають: зменшити антропогенний тиск на водні обíєкти допоможе тільки посилення карного законодавства

Наші крилаті й чотирилапі сусіди
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Учні школи №22 на власному прикладі формують правила енергозбереження

С
ПРАВЖНЯ гордість Сумської
ССШ №2 - шкільний еко-
логічний музей «Джерельце».
Як розповіла учитель біології

Ірина Коваленко, він був створений у
1986 році. 

Зараз у музеї 75 стендів, які об’єднані у
9 розділів: «Сучасна наука про довкілля»,
«Життя екосистем», «Екологічна ситуація
в Україні та Сумській області», «Правові
засади природокористування», «Приро-
доохоронні об’єкти, розташовані на тери-
торії України та Сумської області» та ін.

Крім того, у музеї зберігаються творчі
роботи учнів. Це більш як 50 рефератів на
природоохоронну тематику. Матеріали

музею постійно оновлюються, і зараз три-
ває переоформлення більшої частини ек-
спозиції. Це будуть сучасні пластикові
стенди із оновленою інформацією. У музеї
працює рада, до складу якої входять вчи-
телі та учні, створено дві групи екскурсо-
водів. Це учні 8-го та 11-го класу. Екскурсії
проводяться для різних вікових груп. Та-
кож при музеї працює екологічна дружи-
на. До складу дружини входять чотири за-
гони - «Лелеченята» (учні початкової лан-
ки), «Флора», «Фауна» (учні середньої
ланки) та «Юний еколог» (старші класи).

У школі уже кілька років працює
шкільне наукове товариство «Паростки
надії», яким керує вчитель біології, гео-
графії, природознавства та екології Окса-
на Кобзар. До речі, О.Кобзар опікується і
вищеназваною екологічною стежиною,
яка проходить навколо школи, а кінцева її
зупинка - пам’ятка природи місцевого
значення «Липова алея» на вул.Петро-
павлівській. Юні екологи не лише вивча-
ють стан алеї, але й допомагають догля-
дати за нею, прибирати, впорядковувати.

У секцію екології шкільного наукового
товариства, що має назву «Липки», вхо-
дять старшокласники, які під
керівництвом О.Кобзар готують різно-
манітні екопроекти. Наприклад, у мину-
лому навчальному році вони підготували
проект «Вірний друг і страждалець міста»,

що піднімав проблему безпритульних
тварин. В його рамках у школі була про-
ведена акція, в ході якої учні зібрали 
420 грн. та необхідні речі для допомоги
собакам із центру перетримки товарист-
ва захисту тварин. 

Ще юні екологи у співпраці з
фахівцями СумДУ, котрі надали шу-
момір, вивчали шумове забруднення
обласного центру. Проводились
дослідження рівня шуму і в приміщен-
нях, і на вулиці, і на дорозі, причому в
різні періоди доби і в різні дні тижня. А
також - в школі, на уроці, на перерві.
Отримані дані порівнювались із сан-
нормами щодо рівня шуму. Юні
дослідники прийшли до висновку, що
шумове забруднення Сум за останній
час дуже зросло. На проїжджих части-
нах деяких доріг воно взагалі досягає
критичної межі. Щоб знизити це на-
вантаження, у обласному центрі слід
більше висаджувати дерев та кущів,
встановлювати у приміщеннях сучасні
добре ізольовані вікна.

В рамках проекту також було зроблено
велику кількість практичних робіт. Напри-
клад, дізнались, скільки води витікає з
крана, що протікає, скільки грошей мож-
на зекономити, якщо вимикати зайві лам-

почки та електроприлади, якщо утеплити
вікна і т.д. «Ми навіть самі не очікували та-
кої економії, - зазначила О.Кобзар. - У
проекті порівнювався тиждень економно-
го споживання води та неекономного.
Вийшло 0,6 кубометри економії. Це
близько 700 грн. на рік. Тоді ми пробува-
ли закривати і не закривати батарею
шторою. У другому випадку температура
біля неї підвищувалась на 2 градуси. А у
будинках, що утеплені пінопластом, тем-
пература підвищується від 3 до 9 градусів
в залежності від виду будови і розміщен-
ня квартири. Також перевірили, наскільки
звичайне ущільнення вікон хоча б поро-
лоном підвищує загальну температуру в
квартирі (на 5 градусів). Ці дії є доволі
ефективними, і вони повинні сьогодні бу-
ти зразком для кожного. Ми плануємо по-
ширювати цю інформацію серед учнів
школи та їх батьків».

На завершення вчителі школи №2 за-
пропонували всім сумчанам провести
акцію по утепленню вікон на сходових
клітинах своїх будинків, а також вхідних
дверей. «Не дамо теплу з наших домівок
виходити в холодну зимову круговерть!
Будьмо ощадливими господарями свого
дому і своєї країни!» - закликали сумчан
педагоги. 

Олена Вовченко

У
СУМСЬКІЙ загальноосвітній
школі №22 до створення еко-
логічних проектів залучають
учнів починаючи з восьмого

класу. Як розповіла керівник про-
ектів Світлана Мільченко, теми оби-
рають самі школярі. 

До того ж не буває такого, щоб учні
підготували екопроект, провели відповідні
заходи і забули. До цих тем, а вони, як пра-
вило, дуже актуальні для обласного цент-
ру, діти знову повертаються, звертаючи
увагу на інші аспекти. Таким чином, юні
екологи 22-ї школи працюють над проек-
тами кілька років. Якщо теми повторюють-
ся, то зібраний раніше матеріал викорис-
товується для порівняння з сучасним ста-
ном, аби зрозуміти динаміку процесу. 

Кожен екопроект має кінцевий резуль-
тат. Це або стенд, або розкладка, або
композиція у кабінеті екології, яким
завідує С.Мільченко. Окрім того, у 22-й
школі намагаються, щоб проекти учнів
пішли, так би мовити, за межі школи і бра-
ли участь у конкурсах природоохоронного
спрямування. Наприклад, у 2012 році про-
ект з енергозбереження «Заощадження -
альтернатива марнотратству» переміг у
міському та обласному етапах Міжнарод-
ного конкурсу молодіжних проектів
«Енергія і середовище - 2012» у номінації
«Інформування суспільства». Одна з його
авторів захищала його у Києві. 

Традиційно в Сумах проходить міський
екологічний конгрес «Краса землі в твоїх
руках». Їх було уже чотири. Останній - у ми-
нулому навчальному році. І в кожному з них
юні дослідники природного середовища
22-ї школи брали участь і були відзначені.

Останній раз старшокласники знову обра-
ли тему вивчення ТПВ у обласному центрі.
Ці дослідження вони розпочали у 2008-
2009 роках. Але якщо тоді діти збирали
інформацію про місто в цілому, то зараз зу-
пинились на Курському мікрорайоні. На
першому етапі проекту школярі збирали
інформацію про збір та утилізацію побуто-
вих відходів. Юні дослідники вивчали, які
підприємства в Сумах займаються цим, які
машини використовують, скільки контей-
нерів на майданчиках і т.д. Далі приділили
увагу проблемам небезпечного сміття -
люмінесцентним лампам, батарейкам,
термометрам. Друга частина була прак-
тичною. Коли учні готували проект, то
помітили, що будь-яка інформація про ут-
ворення та утилізацію ТПВ підкріплюється
нормами, або кількістю сміття, яке вироб-
ляється однією людиною за рік. Отож було
цікаво перевірити ці цифри.

- Ми нашою невеличкою командою
протягом семи днів збирали у своїх
родинах сміття, - розповіла
С.Мільченко, - аби зважити його і про-
аналізувати склад. Щоденні данні
підрахували і вивели середню цифру
утворення ТПВ за рік та його складу.
Розуміємо, що цей експеримент був
не зовсім чистим, бо у нормах
відходів подається, наприклад, скло
(пляшки), а його за тиждень експери-
менту не викинула жодна із наших ро-
дин. Однак ми зробили висновок, що
у офіційних нормативах дещо зави-
щені цифри. За результатами нашого
дослідження одна людина утворює
близько 140 кг ТПВ за рік, а у статис-
тичних даних значиться 250. 

У ході проекту школярі обстежували і
стан контейнерних майданчиків біля 30 бу-
динків Курського мікрорайону. Вони
обійшли з фотоапаратом місця стихійних
звалищ і порівняли досліджувану ними си-
туацію з 2009 роком. На жаль, нічого не
змінилось... Паралельно з цими досліджен-
нями у школі проводилась роз’яснювальна
робота серед учнів. Мова йшла, наприклад,
про шкідливість спалювання сухого листя
та сміття, про необхідність після відпочинку
на природі забирати з собою відходи і т.д. В
рамках цього проекту у школі відбулася ви-
ставка поробок «Друге життя непотрібним
речам». Діти також виготовили еколистівки
та буклети, які роздали учням і вчителям
школи. Результатом проекту став фотозвіт,
колаж-композиція про небезпечне сміття, а
також, звісно, отримані школярами еко-
знання. 

Вони доволі прості, але життєві і ре-
альні для виконання. 

Наприклад, купуй менше зайвих то-
варів, створюй якомога менше сміття
(наприклад, не купуй постійно
поліетиленових пакетів, а використо-
вуй торбинки з тканини, або хоча б
кілька разів ті ж целофанові пакети).
Здавлюй спеціальні пакети з-під соку
чи інших продуктів, бо вони заповню-
ють сміттєві контейнери, що призво-
дить до перевозки повітря. Тобто це
зайва прогонка спецавто, зайве паль-
не. Сортуй сміття, здавай вторсиро-
вину у спеціальні пункти і т.д. 

За словами С.Мільченко, окрім усього
цього, школярі вивчали проблеми пер-
воцвітів, птахів, готували проекти щодо

збереження ялинок та електроенергії. І
щоразу робили висновки, що саме вони
можуть здійснити для вирішення певної
проблеми. Наприклад, коли вивчали
імовірні шляхи енергозбереження, то
підібрали правила, за допомогою яких
можна заощаджувати електроенергію. 

Наприклад, чайник не обов’язково
заливати повністю; у будинках, де два
ліфта, треба викликати один; пральну
машину краще заповнювати повністю,
щоб не використовувати зайвий раз
електрику; необхідно вимикати
комп’ютери, телевізори з мережі, щоб
вони не перебували в режимі очікуван-
ня, так як все одно витрачається елек-
троенергія. Збереження тепла у квар-
тирі - фольга за батареєю, щоб тепло
ішло в кімнату; короткі штори, щоб ба-
тареї були відкриті; заміна вікон і две-
рей на пластикові; килим на долівці,
щоб знизу не тягло холодом...

Так за допомогою досліджень, аналізу,
практичних навичок учні 22-ї школи ося-
гають екологію як невід’ємну частину гар-
монійного, економного та ефективного
проживання. 

Олена Пахолюк

Давайте вчитись економії!
Вчителі й учні школи №2 знають, як платити менше не тільки за тепло, а й за воду

Шкільні екознання - в життя



«М
ІЙ дім - моя фортеця» -
чуємо ми з дитинст-
ва. Так хочеться хоча
б у власному будинку

чи квартирі відчувати себе безпеч-
но! Але як зробити свою домівку са-
ме такою?

Якій технології 
віддати перевагу?

Для багатьох із нас домашній затишок

пов’язаний із теплом. В наш час для утеп-

лення оселі використовуються найрізно-

манітніші будівельні матеріали, і

більшість господарів у прагненні зробити

із власного помешкання цукерку просто

забувають про екологічну безпеку. Однак

це питання досить актуальне, оскільки су-

часні утеплювачі виготовляються на ос-

нові складних хімічних сполук, що містять

токсичні елементи та домішки важких ме-

талів. І те, що використовується для

зовнішнього утеплення промислових

будівель, може зовсім не підходити для

житлових приміщень.

- Мова йде про пінопластові компо-

зиційні матеріали, до яких слід відносити-

ся з пересторогою, - розповідає Павло

Макаренко, головний спеціаліст головно-

го управління Держсанепідслужби в

Сумській області.  

Так, з 2005-2007 років в Сумах стало

популярним утеплення будинків рідким

(заливним) пінопластом. Воно полягає у

тому, що через просвердлені отвори

рідким пінопластом заповнюється

повітряний прошарок між внутрішньою

несучою стіною і зовнішньою - з облицю-

вальної цегли. Це так звана колодязна

кладка, якою ще з дідівських часів зводи-

ли будинки. Ось тут якраз і підстерігає не-

безпека: а якщо виконавець робіт наплу-

тав з пропорціями чи об’ємами компо-

нентів?! Тоді рідкий пінопласт не застигне

ніколи! А це означає, що небезпечні речо-

вини разом з водою просочать стіни бу-

динку і попадуть в атмосферу закритого

простору приміщення. Тобто фенол, фор-

мальдегід, стирол, а на одному із етапів і

аміак будуть отруювати житло і разом з

ним його мешканців! Найстрашніше - цей

процес неконтрольований і невідво-

ротній! Ніхто не може його проаналізувати

і сказати, коли все скінчиться.

«Мені довелося бути свідком у справі,

яка розглядалася в суді цілих 7 років, -

продовжує Павло Вадимович. - Ще в

2005-му при утепленні будинку саме

рідким пінопластом виконавцем була по-

рушена технологія виробництва заливки.

Тобто пропорції компонентів не були вит-

римані, в результаті чого гранично допус-

тима концентрація формальдегіду в по-

мешканні була перевищена в 130-200

разів! Цей показник ми зафіксували на 

5-й день після проведення робіт. Уяв-

ляєте, який викид летючих речовин був

при заливці?! А там мешкали дві сім’ї, од-

на з яких - молоде подружжя. Між тим,

формальдегід негативно впливає ще й на

генетичний матеріал і репродуктивні ор-

гани. Врешті-решт суд проти будівельної

фірми позивач виграв (хоча сума компен-

сації повністю не була задоволена), проте

можна уявити, чого це йому коштувало!

На яких будматеріалах для утеплення

слід зупинити увагу? Однозначно, як ре-

комендує спеціаліст, для цього найкраще

підходять плити зовнішнього утеплення,

які виготовлені на виробництві, де перед-

бачений не тільки технологічний процес,

а й відповідний контроль. Споживачеві не

завадить затребувати у продавця (чи на-

давача послуг) сертифікат заводу-виго-

товлювача та висновок Державної 

санепідекспертизи, який підтверджує

безпеку товару.

Екологічне оздоблення
внутрішніх стін

Стіни займають основну площу на-

шого житла, тому важливим є питання -

що ж саме з ними можна зробити під

час ремонту? Найчастіше власники ста-

рих квартир чи будинків стикаються з

необхідністю їх вирівняти. І вже потім

задумуються, яким же матеріалом їх по-

кривати.

- Паперові шпалери - одне з найпоши-

реніших обробних покриттів. Вони най-

доступніші за ціною та екологічно чисті.

Головною перевагою є те, що їх можна

легко та часто змінювати. «Ідеальні

варіант для спальні, де людина прово-

дить третину свого часу, - саме паперові

шпалери, - пояснює Павло Макаренко. -

Вони, на відміну від вінілових, добре про-

пускають повітря, що створює в найго-

ловнішій кімнаті нашого помешкання

комфортну атмосферу для сну. В дитячій

кімнаті також місце паперовим шпале-

рам, тоді як в передпокої або у вітальні

можна використати модні флизелинові.

Виняток складають хіба що кухня та ванна

кімната, де взагалі через підвищену во-

логість повітря і перепади температури

від шпалер краще відмовитися. Також ви-

сокий рівень екобезпеки мають текс-

тильні і рослинні шпалери, виготовлені на

основі природних рослинних матеріалів,

які не оброблені хімікатами. Ці різновиди

шпалер вирізняються зносостійкістю, во-

ни не вигоряють на сонці і не містять

шкідливих речовин. Існують ще

спеціальні шпалери під фарбування. Во-

ни багатошарові, міцні, мають високу

щільність, оскільки виготовлені з особли-

во важкого волокнистого паперу».

Шпалери необхідно клеїти на правиль-

ний клей, інакше весь ефект буде втраче-

ний. Згадайте, наші бабусі та дідусі (і

навіть батьки) варили клей самі і отриму-

вали абсолютно екологічно чистий про-

дукт. Але домашній клей підійде не для

всіх шпалер. В спеціалізованих будівель-

них магазинах можна знайти клей з по-

значкою «екологічний» (у його складі - на-

туральні інгредієнти рослинного або тва-

ринного походження).

Як вибрати якісні шпалери? Правило

те ж саме: запитуйте висновок Державної

санепідекспертизи. А також уважно чи-

тайте інструкцію по застосуванню і все,

що написано дрібним шрифтом (адже ки-

тайські шпалери інколи камуфлюються

під відомих виробників). «Не було жодно-

го випадку, щоб ми забракували біло-

руські шпалери, - згадує головний

спеціаліст. - А ось китайського вироб-

ництва - разів з чотири було. До прикла-

ду: на шпалерах, що миються, задекла-

рована стійкість до миття. Це означає, що

вони повинні бути вкриті спеціальною

плівкою, яка перешкоджає виділенню

шкідливих елементів фарби в повітря.

Проте на практиці вона не відповідала

дійсності - людина після миття шпалер

відчувала неприємний запах. Тут іще

завжди треба читати інструкцію, де вка-

зано, чим саме можна мити. Зазвичай -

теплою водою без мила, аж ніяк не мию-

чими засобами, які здатні руйнувати тон-

кий покрив шпалер. Також звертайте ува-

гу на дату виготовлення - шпалери, так як

і будматеріали, меблі, покриття для

підлоги, повинні з місяць побути на

складі, перш ніж потрапити в торгівельну

мережу. За цей час має завершитись

полімеризація, отже остаточно буде при-

пинений процес міграції хімічних сполук в

оточуюче середовище».

Найбезпечніші матеріали 
для стелі і підлоги

Що не кажіть, але побілка - це найкра-

щий для здоров’я спосіб обробки стельо-

вої поверхні, це покриття завжди буде

«дихати». Матеріал для побілки виготов-

ляється з природної сировини (крейда,

вапно), так що ніяких неприємних впливів

на людину тут не буде. Звичайно, при до-

триманні однієї умови - раз на 1-2 роки

побілку необхідно оновлювати. Проте

цей бабусин метод досить напористо

витісняють сучасні матеріли.

Наприклад, натяжна стеля, яка

відмінно підходить для втілення

найсміливіших дизайнерських задумок.

Але оскільки цей матеріал виготовлений

на основі ПВХ (полівінілхлориду), він мо-

же бути небезпечним для нашого здо-

ров’я. «Полімерні та композитні ма-

теріали не шкідливі, якщо вони зроблені з

дотриманням усіх стандартів і мають еко-

логічні сертифікати, - пояснює Павло Ма-

каренко. - Навряд чи дешевий аналог на-

тяжних стель буде якісним. Однак і цим

часто користуються недобросовісні на-

давачі послуг, поширюючи контрафактну

продукцію за завищеними цінами. 

Розпізнати її можна по сильному спе-

цифічному хімічному запаху, який виділя-

ють речовини, що входять до складу

плівки. Вони токсичні, і перебувати дов-

гий час у приміщенні, де встановлені такі

натяжні стелі, ніяк не можна! Щоправда,

запах запаху різниця. Адже пахнуть і шпа-

лери, і фарба, і ламінат, та й деревина,

оброблена, наприклад, антисептиками.

Справа в тому, що тільки через певний

час запах вивітриться і проблема зникне.

При високій концентрації синтетичні ре-

човини стають причинами багатьох за-

хворювань - від банальної алергії до аст-

ми і злоякісних пухлин. Плівку ПВХ не вар-

то використовувати для житлових

приміщень - спальні, вітальні, дитячої

кімнати. Кращим рішенням для цих

кімнат стане просте фарбування стелі во-

доемульсійною фарбою. Характеристики

цього матеріалу дозволяють назвати йо-

го найбільш екологічно безпечним для

вашого будинку. Облицювальний плас-

тик також краще використовувати тільки у

ванній та інших приміщеннях, де ви про-

водите мінімум свого часу».

Одним з кращих підлогових по-
криттів, звичайно, є паркетна дошка
або звичайна стругана обрізна до-
шка. Обидва ці матеріали повністю
натуральні і відрізняються високим
рівнем екобезпеки, завдяки чому
можуть використовуватися в будь-
якій кімнаті вашої оселі. Але віддав-
ши перевагу подібному підлоговому
покриттю, як рекомендує спеціаліст,
необхідно акуратно вибирати лак або
фарбу для їх обробки, уважно вив-
чивши інформацію, зазначену на
етикетці.

До лінолеуму, якому надають перевагу

через дешевизну і практичність, треба

підходити обережно. Якщо лінолеум

виділяє сильний і різкий неприємний за-

пах, це може говорити про низьку якість

матеріалу і про великий вміст в лінолеумі

шкідливих, а іноді й небезпечних для жит-

тя людини добавок. Якісний синтетичний,

а тим більше натуральний лінолеум пах-

нути нічим не повинен. Найнебезпеч-

ніший різновид виготовляються на основі

поліхлорвінілових сполук. Багато вироб-

ників лінолеуму вже замінили ПВХ на гуму

і інші матеріали.

«Відмовтеся від лінолеуму на ко-
ристь ламінату, а ще краще, звичай-
но, паркету, - радить Павло Макарен-
ко. - Це той випадок, коли не варто
економити, особливо якщо ви стели-
те підлоги в дитячій або спальні. Ков-
ролін не має високого рівня еко-
логічної небезпеки, але в деяких ви-
падках може стати джерелом
алергічних реакцій. Якщо ви хочете
постелити ковролін з натурального
ворсу, варто ретельно доглядати за
ним, інакше він стане притулком для
мільярдів мікрокліщів. Керамічна
плитка - ще один безпечний матеріал,
що виготовляється без застосування
шкідливих хімікатів. Якщо ви задума-
ли екологічний ремонт квартири, да-
ний матеріал відмінно підійде для
кухні, ванної, передпокою».

Загалом, все залежить від якості сиро-

вини. Екологічність будматеріалів можна

визначити за маркуванням:

• Е1 - повністю безпечні будівельні
матеріали для дитячої і будь-якої
іншої кімнати.

• Е2 - підходить для кухні, ванної,
коридорів.

• Е3 - не підходить для житлових
приміщень, застосовується для об-
робки техприміщень.

Варто пам’ятати: екологічні будівельні

матеріали - це не просто данина моді, а

можливість захистити себе і своїх близь-

ких від важких наслідків контакту з небез-

печними хімікатами, а значить - зберегти

здоров’я!

Ліза Павлова

Ідеальний та безпечний дім
Як створити в своїй оселі справжній оазис екології?
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П
РИЙШЛИ справжні зимові
холоди, і здається, що в
оселі невідомо звідки з’яв-
ляються протяги, батареї

гріють, але недостатньо, стіни й
підлога крижані. Що робити? Як
вберегти тепло у власних помеш-
каннях? Адже зима цього року
обіцяє перевірити українців на
ощадливість.

Тепло, як відомо, виходить з квартир і

не повертається. А якщо і повертається,

то у вигляді послуг з теплопостачання, за

які ми сплачуємо великі гроші.

Сподіваємося, що наші поради допомо-

жуть вам в умовах економії блакитного

палива не замерзнути в квартирі взимку

та зекономити кошти.

І батарея краще 
грітиме кімнату 

Головне джерело опалення в наших

домівках - радіатори. Але в чималій

кількості будинків, особливо збудованих

за радянських часів, залишились чавунні

батареї. Вони, звичайно, мають свої пе-

реваги в довговічності, але наявні і «діри»

енергоефективності.

У чавунних приладах більш низька теп-

лова інерція. Тоді як сучасні радіатори з

інших металів (зокрема алюмінієві) ма-

ють високу теплову інерцію - швидко

прогріваються і добре віддають тепло.

Щоб підвищити тепловіддачу будь-

якої батареї, потрібно за нею встановити

тепловідбивний екран. В цьому випадку

тепло не буде марно використовуватися

на підігрів стін будинку. В якості такого

екрану можна використовувати пінофол

(спінена основа з одностороннім фольгу-

ванням), звичайну фольгу або пофарбо-

ваний сріблянкою лист фанери. Найеко-

номнішим є екран, обидва боки якого

вкриті фольгою: він віддзеркалює тепло,

яке випромінює радіатор, і спрямовує йо-

го назад у кімнату. 

Екран кріпиться за батареєю на двосто-

ронній скотч або притискається де-

рев’яними рейками. Він встановлюється

між радіатором і підвіконною стінкою та-

ким чином, щоб відбиваюча поверхня була

розвернута у бік радіатора. Тепловідбивач

повинен бути трохи більший за батарею, а

зазор між ними - не менше 3 см.

Дослідження показали, що завдяки та-

кому підходу можна підвищити темпера-

туру повітря на 2° С. Тепловіддача зросте

до 20%, а витрати на опалення змен-

шаться до 4%.

Інший теплозберігаючий прийом -

колір радіатора. Батарея, пофарбована в

темний колір, віддає на 5-10% тепла

більше, ніж пофарбована світлою фар-

бою. Доведено, що темно-коричневий

колір найкраще віддає тепло. Проте шар

фарби не повинен бути занадто товстим,

це негативно позначиться на її теп-

ловіддачі. До речі, фарбування радіаторів

масляними фарбами знижує тепловідда-

чу на 8-13%.

Також не слід перекривати батареї

одягом, меблями або шторами - це зни-

жує ефективність їх обігріву. Декоративні

панелі на батареях забирають до 20%

тепла кімнати. Тому, якщо у квартирі хо-

лодно, краще обійтися без декору. А як-

що ви лише будуєтесь чи робите ремонт,

слід подумати про те, щоб не ховати ба-

тарею в нішу.

Вікна та двері: 
закупорюємо щілини

Майже 30% всього тепла виходить з

оселі через шпарини у дверях та вікнах.

Елементарні заходи теплоізоляції допо-

можуть підвищити кімнатну температуру

на 3-4° С. В житлах українців вже давно

прийшла мода на так звані євровікна. Як-

що ви плануєте осучаснити ними свою

домівку - бажано встановити вікна з

подвійним або потрійним склінням, що

зменшить втрати тепла до 50%.

Коли ж немає змоги поміняти старі

вікна на пластикові, треба їх хоча б утеп-

лити. Найдешевше - поролоном. Утеплю-

вати вікна поролоном на клейкій основі

зручно і просто. Він підійде і для де-

рев’яних, і для пластикових вікон. При не

надто інтенсивному відкриванні-закри-

ванні вікон такий утеплювач протри-

мається всю зиму. Щоправда, є у цього

матеріалу і свої недоліки. Скажімо, він не

врятує від великих шпарин, а через

здатність вбирати вологу з часом втрачає

свою герметичність.

Щілини між рамою і склом усуне

силікон: якщо дме з-під скла у дерев’яній

віконній рамі, можна застосувати силіко-

новий герметик. За допомогою монтаж-

ного пістолета ним потрібно заповнити

щілину між склом і віконною рамою. Цей

засіб допомагає герметично закупорити

щілини. Проте силіконовий герметик не

буде достатньо ефективним, якщо про-

блема саме в рамі, тим паче, що вікна час

від часу треба буде відчиняти.

Використання віконної замазки - пе-

ревірений багатьма поколіннями спосіб

утеплення. Навесні можна просто відкри-

ти віконні рами і зішкребти її. Такий утеп-

лювач не вбирає вологи, не втрачає

щільності за сезон, але завдає клопоту як

при нанесенні, так і при зніманні. Крім то-

го, не завжди дозволяє вільно відчиняти

вікна - все залежить від місця утеплення. 

Прогумований ущільнювач - най-

надійніший і довговічний спосіб утеплен-

ня та герметизації. Він буває трьох

профілів, залежно від розмірів щілин: «E»

(від 2 до 3,5 мм) підійде для пластикових

вікон, «D» (від 3 до 8 мм) - більш щільний,

таким краще утеплювати дерев’яні вікна,

«P» (від 3 до 5,5 мм) підійде як для пласти-

кових, так і для дерев’яних вікон.

Також на вікна можна встановити теп-

лозберігаючу плівку, яка пропускає світло

всередину приміщення, але не випускає з

нього інфрачервоного випромінювання,

зберігаючи таким чином тепло. Така

плівка має дві сторони, одна - з метале-

вим блиском, друга - ні. При наклеюванні

на скло обов’язково необхідно простежи-

ти, щоб вона «дивилася» на вулицю саме

металевою стороною, інакше ефекту не

буде. Наклеювати її слід на рами,

закріплюючи скотчем. Така річ підходить

для будь-яких вікон.

Пам’ятайте: взимку через скло у вікні

втрачається від 10-14 % тепла. Закривай-

те його на ніч короткими шторами - збе-

режете в кімнаті тепло!

Можна також додатково утеплити двері.

Підійде мінвата, пінопласт, пінополістирол.

Пласти кріпляться до полотна монтажною

піною, клеєм або рідкими цвяхами. Якщо ж

ви вирішили поміняти вхідні двері, то (якщо

є можливість) старі теж збережіть, тобто у

вас буде двоє дверей, між якими утво-

рюється теплоізолююча повітряна про-

кладка. Тепловтрати при утепленні вхідних

дверей знизяться на 1,5%.

Заощадити тепло значною мірою можна

за рахунок заскленого балкону. З одного

боку, ви запобігаєте потраплянню холодно-

го повітря до вас у квартиру, а з другого -

відтоку теплого повітря назовні. Крім того,

це також покращення вашого комфорту!

Утеплення будинку

До речі, близько 25% тепла житло втра-

чає через погано утеплений дах або гори-

ще, особливо в приватних будинках. Для

господарів останніх існує великий простір

дій по утепленню власного житла. Утепли-

ти дах можна спеціальними ізоляційними

матеріалами. Товщина ізоляції горищних

приміщень повинна бути не меншою 25 см.

Третину тепла (близько 33%) будинок

втрачає саме через неправильно теп-

лоізольовані стіни. Досить розповсюдже-

ним серед жителів багатоповерхівок ста-

ло утеплення фасаду частини будинку, де

знаходиться найпрохолодніша кімната.

Пінопласт, мінеральна вата та інші ма-

теріали допоможуть краще ізолювати від

холоду зовнішню частину квартири.

Щоправда, цей глобальний за своїм

характером задум зручніше всього ре-

алізувати під час капітального ремонту

вашої квартири. Сьогодні на ринку пред-

ставлений широкий вибір ізоляційних ма-

теріалів на будь-який смак. Проте, якщо

ви сумніваєтесь у власній компетенції в

цьому питанні, краще порадитись зі

спеціалістами, які допоможуть вам

підібрати те, що більше всього підходить

саме для вашої квартири. Чим холодніші

стіни, вікна, двері, тим тепліше повинно

бути повітря в приміщенні для того, щоб

ви не відчували дискомфорту. Якщо

внутрішня температура стін тільки 13°С,

то навіть при температурі 22°С в

приміщенні вам буде холодно і ви будете

скаржитися на протяг.

А ось поліпшити внутрішню ізоляцію
стін вашого житла (пенопластові пли-
ти, дерев’яні панелі, алюмінієва
фольга, гіпсокартон, товсті текстильні
покриття) можна й самотужки. Пере-
ваги: це - найдоступніший і найдешев-
ший спосіб. Цю роботу можна прово-
дити поетапно (спочатку ніші за бата-
реями, потім холодні кути, стеля).
Внутрішня ізоляція не піддається
впливу погоди, ізольовані зсередини
приміщення швидко нагріваються.

Якщо утеплити стіни поки що немає

можливості, можна спробувати хоча б

трохи зменшити втрати дорогоцінного

тепла. Наприклад, біля найхолоднішої

стіни в кімнаті поставити шафу. А ось ста-

вити меблі (наприклад, диван) біля бата-

реї не варто - в цьому випадку пору-

шується повітрообмін. 

Підлога: потрібна допомога?

Повністю герметизувавши своє по-

мешкання, не слід забувати про підлогу.

Ефективною є система опалення «тепла

підлога», адже вона допомагає зберегти

тепло навіть при наявності килима. Якщо

ви не хочете витрачати кошти на додат-

кові системи прогріву підлоги, то слід по-

думати, які матеріали краще тримають її

тепло.

Найпростіший і найбільш доступний

варіант - лінолеум на повстяній (войлок)

основі. Але ні в якому разі не можна його

приклеювати до підлоги, інакше він втра-

тить теплоізоляційні властивості. Є і інші

варіанти, наприклад сизаль. Це килимове

покриття з натуральних волокон.

Пам’ятайте: в будь-якому разі цементна

підлога набагато холодніша, ніж встеле-

на, наприклад, дошкою, ламінатом або

ДСП. «Тримай голову в холоді, а ноги в

теплі», - говорить народне прислів’я. І не

даремно. Адже людина почуває себе

найбільше комфортно, коли температура

на підлозі на кілька градусів вище, ніж

температура повітря під стелею.

Ліза Павлова

Як зберегти тепло в оселі?
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Д
ИТЯЧИЙ незалежний
екоцентр «Романтик»
працює в Сумах вже
майже 20 років. 

А почалося все, як розповіла
незмінний керівник центру Тетя-
на Булат, з маленької групки
дітей, що відвідували станцію
юннатів. Група буда дуже друж-
ною, і діти, які виросли з дитячих
гуртків, не хотіли розлучатися.
Тому і замислилися над тим, як
продовжити спільну справу. Так
народилася ідея створити неве-
лику організацію, яка б займала-
ся вивченням навколишнього
світу, відпочинком і спілкуван-
ням на природі. 

На одній із педагогічних кон-
ференцій Тетяна В’ячеславівна
познайомилася з колегою з Хар-
кова, яка розповіла про неза-
лежні недержавні дитячі ор-
ганізації. І перший статут «Ро-
мантика» був скопійований з до-
кумента харківської організації.

Потім зареєстрували новий,
розширений, вже сумський ста-
тут. За словами Тетяни В’яче-
славівни, основним напрямом
діяльності екоцентру є еко-
логічна освіта та виховання
учнівської молоді. 

У 2000 році у Т.Булат з’явився
новий проект - створення неве-
личкого осередку для молодших
дітей - «Зелений ліцей». 

- У ліцей я набираю дітей з 
2-го класу і веду їх до 11-го, - роз-
повіла Тетяна В’ячеславівна. -
Якось я запропонувала дітям
створити власну газету. Їм ця
ідея сподобалася, і ми стали ви-
пускати дитячу екологічну газету
«Зеленка». Я бачу, наскільки це
складно. Адже діти не завжди
вміють висловлювати свої дум-
ки, вони зараз мало читають.
Однак ми не здаємось. Видали
вже 10 номерів. В наших випус-
ках - екокалендар, розповіді про
тварин у розділі «Живий куто-
чок», новини ліцею. 

Взагалі діяльність «Романти-
ка» визначається тривалими
проектами. Більше 10 років
підряд екологи проводять екс-
педиції-моніторинги в заказник
«Могрицький» на Крас-
нопільщині. Вони збирали ма-
теріал про удодів, про рослини з
Червоної книги України, разом із
науковцями вивчали найдавніші
скам’янілості тварин у крейдя-
них відкладеннях. Стали тра-
диційними і еколого-краєзнавчі
експедиції, наприклад, «Чарівне
слово - чарівній природі Сумши-
ни» - з вивчення біографії та
творчої спадщини уродженця
Білопілля поета Олександра
Олеся. 

А ще вихованці «Зеленого
ліцею» та екоцентру «Роман-
тик» відроджують старовин-
ний плодовий сад у селі Ва-
калівщина (Сумський район),
закладений 113 років тому за
наказом сумського купця
Ліщинського. Старі дерева
вироджуються і гинуть. А ко-
лишні та нинішні ліцеїсти
щорічно збираються в цьому
селі і висаджують по 10-15
дерев, закладаючи новий
сад. Там же діти займаються
вивченням біології під час
весняно-польової практики.
Різновіковий загін юних еко-
логів тиждень живе в наметах
у старому саду Ліщинського
саме в період, коли квітнуть
яблуні... Це неймовірна кар-
тина і неймовірні враження.
До Вакалівщини група «ро-

мантиків» приїздить не тільки
весною, а й восени. Навесні
саджають закуплені в Жито-
мирському розпліднику яб-
луні, груші, абрикоси, кизил,
а восени вкривають молоді
деревця на зиму. 

А ще екоцентр у рамках
Всесвітньої акції «Година Землі»
проводить міське дійство і за-
прошує до участі в ньому всіх
сумчан. Година Землі - це один
день наприкінці березня, коли на
годину треба вимкнути світло. «У
такий спосіб, - пояснила Т.Бу-
лат, - привертається увага до
проблем зміни клімату, а також
дозвілля та єднання. Міська
акція починається вдень в центрі
Сум. Ми організовуємо вистав-
ку, роздаємо листівки (на зво-
роті наш символ акції - білий
ведмідь у вигляді оригамі), роз-
повідаємо про глобальні зміни
клімату. А ввечері, коли

освітлення в центрі вимикається
(ми спеціально подаємо на це
заявку), ми танцюємо під бара-
бани, милуємося фаєр-шоу і
свічками на центральній площі і
викладаємо «60». Це 60 хвилин,
коли земля відпочиває від енер-
гетичного навантаження. Це час,
коли людина повинна замисли-
тися, чи може вона прожити без
комп’ютера і телевізора хоча б
годину... Ми пропонуємо погу-
ляти на свіжому повітрі, загли-
битись у себе або вдома, при
свічках, організувати романтич-
ну вечерю, можливо, відвідати
кафе, поспілкуватися, згадати
щось гарне. Крім цього, в рамках
акції проводимо заходи на базі
міських бібліотек і шкіл». 

Наразі у вихованців «Зеленого
ліцею» та «Романтика», як і у їх
керівника Тетяни Булат, багато
планів. 

Олена Вовченко 

Січень

29 січня - День відкриття Антарктиди

Лютий

2 лютого - Всесвітній день водно-бо-
лотних угідь, День бабака

Березень

1 березня - Всесвітній день імунітету,
Всесвітній день цивільної оборони

14 березня - День землевпорядника
України, Міжнародний день боротьби
проти гребель

20 березня - Всесвітній день Землі
20 березня - День весняного рівно-

дення
21 березня - Міжнародний день лісів
22 березня - Всесвітній день водних

ресурсів
23 березня - Всесвітній день метео-

ролога
28 березня - Година Землі

Квітень

1 квітня - Міжнародний день птахів
5 квітня - День геолога
7 квітня - Всесвітній день здоров’я
18 квітня - Український день навко-

лишнього середовища

22 квітня - Міжнародний день Землі
26 квітня - Міжнародний день пам’яті

Чорнобиля
29 квітня - День пам’яті всіх жертв за-

стосування хімічної зброї

Травень

3 травня - День Сонця
9 травня - Всесвітній день мігруючих

птахів
15 травня - Міжнародний день захис-

ту клімату
22 травня - Міжнародний день

біологічного різноманіття
24 травня - Європейський день парків

Червень

5 червня - Всесвітній день охорони
навколишнього середовища

7 червня - День меліоратора, День
працівників водного господарства Ук-
раїни

8 червня - Всесвітній день океанів
17 червня - Всесвітній день боротьби

з опустелюванням і засухою
27 червня - Всесвітній день рибальства

Липень

7 липня - День працівника природно-

заповідної справи
12 липня - День рибалки

Серпень

15 серпня - Всесвітній день бездом-
них тварин

19 серпня - День пасічника України
29 серпня - Міжнародний день дій

проти ядерних випробувань

Вересень

16 вересня - Міжнародний день охо-
рони озонового шару

20 вересня - День працівників лісу
24 вересня - Всесвітній день моря
27 вересня - Всесвітній день туризму

Жовтень

4 жовтня - Всесвітній день тварин
4-10 жовтня - Всесвітній тиждень кос-

мосу
6 жовтня - Всесвітній день охорони

місць проживання
9 жовтня - Всесвітній день яйця
11 жовтня - День працівників держав-

ної санітарно-епідеміологічної служби Ук-
раїни

13 жовтня - Міжнародний день змен-
шення небезпеки лих

15 жовтня - Всесвітній день миття рук
16 жовтня - Всесвітній день

здoрoвoгo харчування, Всесвітній день
продовольства

31 жовтня - Міжнародний день Чорно-
го моря

Листопад

1 листопада - День вегана
6 листопада - Міжнародний день за-

побігання експлуатації навколишнього
середовища під час війни та збройних
конфліктів

8 листопада - Всесвітній день місто-
будування (урбанізму)

15 листопада - Всесвітній день гео-
графічних інформаційних систем
(Всесвітній день ГІС)

19 листопада - Всесвітній день туале-
ту, День працівників гідрометеоро-
логічної служби України, Міжнародний
день відмови від куріння

30 листопада - День домашніх тварин

Грудень

11 грудня - Міжнародний день гір
14 грудня - День вшанування учас-

ників ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС
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Ми обираємо природу!
Екоцентр ´Романтикª пропонує сумчанам іноді відмовлятись від технологій і бути ближчими до землі

Екологічний календар на 2015 рік


