ШАНОВНИЙ КРЕМЕНЧУЖАНИН!
твоє власне здоров’я і тривалість життя залежать від
якості питної води та їжі
на

50 %

спадковості та медицини
на

25 %

способу життя й якості повітря
на

25 %

Тому, саме ТОБІ ФОРМУВАТИ ДОВКІЛЛЯ,
в якому відбувається твоє життя…
Перед твоїми очима лише початкові
пропозиції щодо програми
«Екосистема Зеленого Міста»
Візьми безпосередню участь в її
складанні та інформаційному наповнені
Проголосуй за якісне довкілля,
заповнивши та надіславши нам
коротку анкету
Не будь байдужим до власного здоров’я,
здоров’я своїх дітей і батьків!

1

АНКЕТА
співавтора довгострокової комплексної програми
«Екосистема Зеленого Міста» на період до 2030 року
Укажіть, будь ласка, розділи,
які на Вашу думку є зайвими

1

2

Які розділи необхідно додати
до змісту Програми?

3

Укажіть пункти, які треба
прибрати

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

4

Які пункти необхідно додати?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

5

Чи повинна Програма бути
комплексною?

ТАК / НІ

6

Програму треба спрямувати
на вирішення лише проблем,
пов’язаних з озелененням

ТАК / НІ

7

Чи повинна програма мати
наукове обґрунтування?

ТАК / НІ

Хто має фінансувати заходи,
передбачені Програмою?

8

9

Скільки потрібно грошей на
реалізацію Програми щороку?

10

Хто мусить контролювати хід
виконання Програми?

11

Визначить, будь ласка,
тривалість Програми

12

Ваші особисті побажання
виконавцям Програми

П.І.Б

• центральний державний бюджет;
• місцевий державний бюджет;
• підприємства, що забруднюють довкілля;
• іноземні екологічні фонди;
• інші джерела фінансування, напишіть які:
___________________________________________
• менше 100 тис. грн.
• від 100 до 500 тис. грн.
• від 500 тис. до 1 млн. грн.
• більше 1 млн. грн.
• вписати іншу суму:
• депутатська комісія з екології;
• екологічна інспекція;
• громадські організації;
• • інші установи чи об’єднання, напишіть які:
• менше 5 років;
• 5−10 років;
• 10−15 років;
• більше 15 років.
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________
можна не вказувати
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__________________________
соціальний статус

_____________
дата

ДОВГОСТРОКОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

«ЕКОСИСТЕМА ЗЕЛЕНОГО МІСТА»
на період до 2030 року
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ВСТУП
Комплексна програма «Екосистема Зеленого Міста» для Кременчука
ґрунтується на розумінні, що неможливо вирішити екологічні проблеми без
ув'язки з економічними, і навпаки. Вперше авторами програми є не державні
службовці, а жителі міста. Інформаційне наповнення програми підготовлено
шляхом анкетування кременчужан і гостей міста, а також у результаті
обговорення проекту програми, виставленого в Інтернеті. Дана програма є
модельною (пілотною) для інших регіонів України, оскільки спрямована на
розв’язання не лише загальних питань охорони природи або екологічної
ситуації в місті. Вона стосується всіх галузей, пов'язаних із забезпеченням
еколого-економічного сталого розвитку міської громади − від пріоритетів в
економіці до підходів у будівництві та транспортній інфраструктурі, а також
пов’язана з подоланням соціально-політичних проблем. Успішність
упровадження програмних заходів у життя зумовлено обов’язковим
виконанням всіх компонентів і складових Програми.
Оскільки основним критерієм оцінки якості навколишнього середовища є
здоров'я населення, то головним трендом Програми є підвищення якості життя
в місті завдяки зміні пріоритетів в економіці, створенню привабливих умов для
інвесторів, підтримки альтернативної енергетики, бізнесу високих
природоподібних технологій, малого бізнесу взагалі і фермерства зокрема.
Необхідно захищати, примножувати і розвивати зелені території, біологічне
різноманіття Кременчука і Кременчуцького району, враховуючи довгострокові
прогнози кліматичних змін та інтереси міської громади.
Настав час транспортної революції, і в місті пора з'явитися новому
учаснику − велотранспорту, а громадський транспорт має стати зручним і
комфортним. Органи влади повинні забезпечити економію коштів, енергії,
людських і природних ресурсів. Будувати треба обмірковано, не руйнуючи.
Чисте повітря, зелене місто, комфортний офіс, екологічно безпечні вулиці,
прозорі водойми, здоровий спосіб життя − це реалії багатьох європейських міст.
Чим Кременчук гірше?
Комплексна програма «Екосистема Зеленого Міста» не є самоціллю і
заснована на принципі наступності відносно до аналогічних профільних планів,
проектів і програм (Про схвалення Концепції національної екологічної
політики України на період до 2020 року / Розпорядження Кабінету Міністрів
України № 880-р. від 17.10.2007; Про затвердження Національного плану дій
щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них
територій на 2010−2015 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 1320-р від 04.11.2009; Програма розвитку та збереження зелених насаджень
у Полтавській області на 2013−2017 роки / Затверджена рішенням 14 сесії
Полтавської обласної ради VІ скликання від 21.12.2012; Програма охорони
довкілля в місті Кременчуці на період 2016 – 2020 роки «Довкілля−2020» /
Затверджена рішенням ІІ сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області
VІ скликання від 2212.2015; Стратегії розвитку міста Кременчука на період до
2028 року тощо).
4

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
про розроблення
Програми
Учні, пенсіонери, вчителі, лікарі, підприємці, робочі, інженери,
Розробники науковці, студенти та інші мешканці та гості міста Кременчук і
Програми Кременчуцького району
Виконавці
Програми
Звітними етапами виконання програми є календарні роки
Етапи виконання
протягом 2018–2030
Програми
– охорона і раціональне використання водних, земельних і
біологічних ресурсів;
– охорона атмосферного повітря;
Стратегічні напрями
– збереження природно-заповідного фонду;
Програми
– безпечне поводження з відходами;
– створення умов для екологічної безпеки
– екологічна та економічна ефективність – досягнення
запланованих природоохоронних цілей із залученням
мінімального обсягу бюджетних коштів і забезпечення
максимального природоохоронного ефекту;
– співфінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих
Показники і механізми
заходів з різних джерел – відображує зацікавленість замовника та
Програми
наявність економічних вигод поряд з екологічними;
– фінансування заходів, спрямованих на реалізацію Програми, за
рахунок і у межах коштів державного і місцевих бюджетів,
передбачених на зазначену мету, а також інших джерел
– якість життя пересічного жителя Кременчука;
– площа територій із зеленими насадженнями;
– рівень захворюваності населення на поширені види хвороб;
– рівень народжуваності та смертності населення;
Індикатори – кількість ліквідованих стихійних звалищ ТПВ, джерел
Програми забруднення повітря, підземних і поверхневих вод та ґрунтів;
– площа рекультивованих і порушених земель;
– показники забруднення атмосферного повітря, ґрунтів,
підземних і поверхневих вод;
– забезпечення якісних умов проживання мешканців Кременчука;
– покращення стану здоров’я населення;
– досягнення європейського рівня демографічних показників;
– поліпшення екологічного стану навколишнього природного
Очікувані результати середовища (атмосферного повітря, земель і водойм);
реалізації Програми – упорядкування системи управління твердими побутовими
відходами;
– підвищення рівня екологічної освіченості населення;
– мінімізація та попередження забруднення довкілля
небезпечними відходами виробництва та іншими полютантами;
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Загальний обсяг
фінансування
Програми
у тому числі
бюджетних коштів
із них коштів
міського бюджету
позабюджетні
джерела
– державний і обласний ФОНПС;
Основні джерела
– державний, обласний і міський бюджети;
фінансування
– кошти підприємств;
Програми
– інші джерела

1 ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ МІСТА
1.1 Економічний розвиток Кременчука останні
десятиліття
зумовлений
збільшенням
концентрації транспорту, товарів, фінансів,
будівельних та інших об'єктів. Це призвело до
того, що екологічна і транспортна ємність міста
(особливого його центральної частини)
практично вичерпана, і подальше економічне
зростання за тією ж моделлю призведе до
зниження, а не підвищення якості життя. Тому головним завданням сьогодення
є зміна напрямку економічного розвитку міста та району в бік використання
людського капіталу та потенціалу поновлюваних ресурсів регіону,
децентралізації, дбайливого ставлення до тієї інтелектуальної, природної та
культурної спадщини, яка у нас залишилася.
1.2 Зусилля органів влади повинні бути спрямовані на розвиток сучасних
компонентів регіональної економіки: інформаційних і біологічних технологій,
безвідходного виробництва, альтернативної енергетики тощо. Такі галузі
забезпечують довготривалий збалансований розвиток без погіршення стану
середовища проживання. Вигідні умови для такого бізнесу − необхідний
чинник розвитку міста і регіону, а забезпечення мотивацій для його розвитку
(включаючи зниження податків на працю і капітал) має лобіюватися міською
владою на державному рівні.
1.3 Одна із головних умов стійкого розвитку – системне й органічне
постачання продовольства населенню. Необхідно, щоб Кременчуцький район
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став прикладом ефективного «зеленого» фермерства. Сприятливий клімат,
велика кількість тимчасово вивільнених із експлуатації сільськогосподарських
земель, дешева робоча сила, кваліфіковані кадри, близькість великої кількості
платоспроможних споживачів з високими вимогами до якості продуктів − все
це створює прекрасні умови для розвитку екологічно-орієнтованого
агропромислового комплексу.
1.4 Єдність, цілісність, внутрішні зв’язки і зовнішні виклики природноантропогенного,
соціально-економічного,
історико-культурного
й
агропромислового комплексу потребує на ефективну координацію стратегії дій
органів самоврядування міста і району. Використання земель цього комплексу
для комерційної забудови має бути обмеженим, оскільки створює занадто
багато проблем − екологічних, транспортних, соціальних. Прийшов час
об’єднання міських і сільських громад задля створення еколого-економічного
симбіозу.
1.5 Кожен житель має право на вільний доступ до природи. Містобудівна
політика повинна забезпечити реалізацію цього права таким чином, щоб людям
не доводилося долати десятки кілометрів, щоб прогулятися парком, лісом або
відпочити на пляжі, створюючи додаткове навантаження на транспорт.
Пріоритети містобудівної політики повинні виходити з концепції сталого
розвитку за умов створення балансу між житловими, офісними, промисловими,
сільськогосподарськими і природними зонами.
2 ЧИСТЕ ПОВІТРЯ
2.1 Треба встановити власників джерел основних забруднювачів
атмосферного повітря міста. Муніципальна екологічна лабораторія має
забезпечити моніторинговий контроль за кількісно-якісними показниками
повітря. Дозволи на викиди забруднюючих речовин перед затвердженням у
департаменті екології Полтавської облдержадміністрації повинні проходити
громадську експертизу. Підприємства, що забруднюють атмосферне повітря,
мусять скласти графіки модернізації очисного устаткування й обладнання,
виконання яких має контролювати територіальна громада.
2.2 Міська влада має забезпечити безумовне виконання промисловими
підприємствами дозволів на викиди законодавчим шляхом, зокрема через
лобіювання нових нормативно-правових документів за допомогою народних
депутатів, що балотуються у Кременчуці та Кременчуцькому районі, У
Верховній Раді України. Міська рада депутатів повинна забезпечити
максимальне використання коштів бюджетних програм Полтавської
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облдержадміністрації для подолання природоохоронних проблем, оскільки
Кременчук є основним утворювачем бюджету і забруднювачем довкілля в
Полтавській області.
2.3 Науковцям разом з лікарями міста необхідно визначити достовірну
залежність між хімічним складом і концентрацією атмосферного полютанта і
рівнем захворюваності населення у нозологічних групах хвороб в умовах
Кременчука. На підставі отриманих кореляцій треба розробити комплекс
рекомендацій і заходів, спрямованих на поліпшення здоров’я і профілактику
захворювань, виникненню яких сприяє забруднення атмосфери. Цей комплекс
має бути відомим для кожного мешканця міста і доступним для реалізації.
3 ЯКІСНІ ВОДНІ РЕСУРСИ
3.1 Якість водних ресурсів нерозривно пов'язана з
зеленими насадженнями. Глибина залягання
ґрунтових
вод
регулюється
кореневими
системами дендрофлори завдяки сукупному
випаровуванню води з поверхні крон. Таким
чином, збільшенням площі зелених насаджень
забезпечує підняття ґрунтових вод до поверхні, що у свою чергу суттєво
поліпшує мікроклімат, зокрема в екосистемі міста.
3.2 Якість питної води необхідно довести до високих стандартів. Городяни
вже сплатили за неї податками, чому ми змушуємо їх купувати питну воду в
магазині? Питна вода має бути в крані холодної води кожного будинку в
Кременчуці. Природні джерела питної води на території міста треба обладнати
табличками з регулярно оновлюваною інформацією про її хімічний склад і
бактеріологічний стан.
3.3 Малі річки необхідно розчистити так, щоб в них знову можна буде
купатися в межах міста. Всі скиди і викиди на території міста повинні
проходити очистку. Всі міські пляжі мають бути очищені та відкриті для
відвідування. Всі береги річок та інших водойм повинні бути доступні для
жителів і гостей міста. Треба знести всі паркани і прибрати охорону на
території водоохоронних зон. Це стосується і державних, і приватних об'єктів.
Вільний доступ громадян до води − їх святе право. Винятком є території портів,
гребель, мостів та інших спеціально охоронюваних об'єктів. Набережні
руйнують літоральні екосистеми водойм, адже берега це і місця годування
водних тварин. Необхідна поступова відмова від набережних всюди, за
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винятком історичного центру. За необхідності задля зміцнення берегів слід
використовувати кам'яне вимощування.
3.4 Треба неухильно виконувати всі розділи міської програми
«Довкілля−2020», що забезпечують екологічно безпечну експлуатацію водних
ресурсів. Сто відсотків промислових і побутових стоків повинні проходити
через очищення. Неприпустимо будь-яке зменшення кількості та площі водойм,
включаючи засипку ставків, схов річок у підземні колектори і тому подібне.
4 ПАРКИ, СКВЕРИ І ЗЕЛЕНІ ЗОНИ
4.1 Зелені насадження парків та скверів є
єдиним джерелом кисню і споживачем
вуглекислого газу. Перегляд площі
міських парків (крім питань про їх
збільшення) повинен здійснюватися лише
через загальноміський референдум. В
одному районі міста − мінімум сім парків.
Кожен двір повинен мати власний сквер або зелений майданчик для прогулянок
і відпочинку.
4.2 Слід відмовитися від практики надмірного втручання людини в
тендітну екосистему міста. Вирубку підліску, кронування дерев і чагарників та
стрижку газонів треба звести до мінімуму. Кошти необхідно направити на
очистку парків від сміття, а також на охорону їх рослинного і тваринного світу.
Всі пішохідні зони міста повинні бути зеленими. Озеленення рекомендується
проводити за допомогою нових ландшафтних технологій, що дозволяють
вирощувати здорові дерева в умовах агресивного міського середовища. Треба
забезпечити наукоґрунтовний добір порід дерев і сортів квітів з урахуванням
глобальних тенденцій потеплення клімату.
4.3 Компенсаційні посадки дерев і чагарників у разі проведення дорожніх
або будівельних робіт треба проводити до початку робіт, а не після. Посадка
має вважатися компенсаційною тільки в разі, якщо збережена не лише кількість
пересаджених дерев, а й площа зелених насаджень. Необхідно припинити
практику вирубки дерев і чагарників, замінивши її пересадкою − сучасні
ландшафтні технології це дозволяють. Доросле дерево корисніше для
екосистеми міста, ніж саджанець, тому дорослі дерева необхідно зберігати.
4.4 Усім роботам з благоустрою міста повинна передувати екологічна
експертиза. Будівництво доріжок для пересування пішки та на велосипедах,
9

безкоштовних фонтанчиків для пиття, влаштування туалетів, сміттєвих
контейнерів має проходити під контролем природоохоронних експертів із числа
громадських організацій і мешканців Кременчука. Розміщення в парках будьяких комерційних об'єктів (кафе, торговельних пунктів) має бути жорстко
лімітовано (не більше, ніж 1 % від площі парку).
4.5 На базі Міського саду пропонується створити зразковий екопарк із
різноманітним тваринним та рослинним світом і акцентом на відпочинок в
оточенні природи. При його реконструкції слід керуватися принципами
екосистемного і видового біорізноманіття. Для цього потрібен екзотарій
(куточок з екзотичними, рідкісними і зникаючими видами). Крім прямого
призначення – відпочинку, Міський сад має виконувати функції екологічної
освіти та виховання молоді.
4.6 Планування, реконструкція та благоустрій міста повинні знаходитися в
суворій відповідності до структурних елементів екологічної мережі
Кременчука. Особливу увагу слід приділяти збереженню існуючих і створенню
нових ключових, сполучних, буферних і відновлювальних територій. Передусім
це стосується об’єктів природно-заповідного фонду, а також локальних
екологічних коридорів, що їх з’єднують і забезпечують таким чином обмін
генетичною інформацією, необхідний для існування здорових популяцій
тварин. Пріоритетним завданням є також організація буферних територій між
природними ядрами і промисловими зонами у вигляді санітарно-захисних зон
зелених насаджень пило-газостійких видів тощо.
4.7 Різнотрав’я представляє не меншу екологічну цінність, ніж будь-яке
інше рослинне угруповання. Нечисленні лугові території, що залишилися в
Кременчуці, підлягають охороні, неприпустима їх забудова або навіть
засадження деревами, особливо під виглядом компенсаційних заходів.
Необхідно припинити практику «стрижки газонів» на території об'єктів
природно-заповідного фонду. У місті важливо зберігати локації з різнотрав'ям −
місця проживання комах, якими годуються комахоїдні тварини. Також, у період
гніздування повинні бути обмежені гучні роботи і заходи в районах, що
примикають до міських парків і скверів.
4.8 На території міських скверів необхідно створити систему
автоматичного поливу, організувати компетентний догляд за тополями, щоб
уникнути «проблеми пуху» без знищення дорослих дерев. Забезпечити
оптимальний шлях поступової заміни тополь на неалергенні види. Слід також
знизити шумове забруднення міста, забезпечити онлайн-моніторинг
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забруднення атмосферного повітря, електромагнітного і шумового
забруднення. У Кременчуці практично не використовуються можливості
зелених насаджень для шумозахисту.
5 ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
5.1 П'ять об'єктів природно-заповідного фонду
України, розташованих на міській території
(регіональні ландшафтні парки «Кагамлицький» і
«Кременчуцькі плавні», включаючи ландшафтний
заказник
загальнодержавного
значення
«Білецьківські плавні», парк-пам'ятник садовопаркового
мистецтва
місцевого
значення
«Придніпровський», комплексний пам'ятник природи місцевого значення
«Міський сад» і геологічний пам'ятник природи місцевого значення «Скала −
гранітний реєстр»), покликані виконувати важливі для Кременчука функції:
естетичну, наукову, освітню, виховну і оздоровчу. Це ключові елементи
екомережі міста, де зберігається біологічне різноманіття − запорука успішного
сталого розвитку українського етносу.
5.2 Потрібно вжити заходів до збереження рослин і тварин, занесених до
обласного, національного (Червона книга України), європейського і світового
червоних списків. Забезпечити контроль за господарською діяльністю людини
на територіях, де зустрічаються рідкісні та зникаючі види. Підвищити рівень
інформованості городян про червонокнижні рослини і тварини регіону.
5.3 Необхідно збільшити показник заповідності в Кременчуці та
Кременчуцькому районі шляхом резервування цінних територій (акваторій) і
створення нових об'єктів природно-заповідного фонду України, зокрема
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення − міського парку відпочинку
Котлова.
6 АНТРОПОГЕННА І ПРИРОДНА ФАУНА
6.1 Фауністичні комплекси та окремі особини
тварин на території міста повинні бути захищені
від зайвого антропогенного впливу. Для цього в
парках Кременчука та на території лісових
насаджень Кременчуцького району треба
створити «зони тиші» − місця, де тварини могли
плодитися і піклуватися про потомство, оскільки
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головним лімітуючим (негативним, стримуючим) чинником антропогенного
впливу на популяції тварин є фактор занепокоєння. Доступ людей в такі
невеликі ділянки зелених територій має бути обмежений.
6.2 Необхідно створити ветеринарну програму, за якою міськвиконком
фінансував би у ветеринарних клініках лікування звірів і птахів, знайдених
мешканцями, у тому числі і випадково травмованих на дорозі. Слід також
передбачити фінансування створення в Кременчуці високотехнологічного
ветеринарного центру з можливістю лікування складних і рідкісних
захворювань тварин.
6.3 Пролонгувати практику фінансової підтримки міського притулку для
безпритульних домашніх тварин. Через конкурс у його обслуговуванні повинні
бути допущені організації, що займаються захистом домашніх тварин.
Притулок повинен допомагати таким тваринам знайти нового господаря. Всі
собаки, що знаходяться в приватному користуванні, повинні бути чіповані. У
свою чергу домашні тварини є фактором впливу на середовище, вони знижують
ймовірність появи в парках і скверах диких тварин. Безпритульних собак і
кішок не повинно бути на вулицях міста. Для вільного вигулу домашніх тварин
необхідно виділити невеликі території в парках міста, які не повинні
перетинатися з маршрутами велосипедистів, біговими доріжками тощо.
6.4 Ключовими територіями (природними ядрами), на яких охороняється і
підтримується чисельність популяцій тварин і рослин у Кременчуці є існуючі та
новостворювані об'єкти природно-заповідного фонду місцевого та
загальнодержавного значення (регіональні ландшафтні парки, парк-пам'ятник
садово-паркового мистецтва, комплексна пам'ятка природи, геологічний
пам'ятник природи, ботанічна пам'ятка природи та інші).
6.5 Треба заборонити використання для охорони промислових територій
собак на вільному вигулі. Слід залучати до кримінального покарання за
жорстоке поводження з тваринами. Особливе занепокоєння викликає
догхантерство, яке необхідно припинити. Цивілізоване полювання та
рибальство є для багатьох людей частиною їхнього спілкування з природою.
Спроби останніми роками обмежити аматорську риболовлю неприпустимі.
Річки, ставки та інші водойми повинні бути відкриті для любителя-рибалки, за
винятком окремих ділянок водойм, спеціально призначених для відтворення
популяцій риби.
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7 АРХІТЕКТУРА І БУДІВНИЦТВО
7.1 Екосистема зеленого міста це не
тільки природні компоненти, а й саме
місто, яким воно сприймається його
мешканцями, наскільки воно зручне,
комфортне, приємне і придатне для
життя, роботи, відпочинку. Кожен
район Кременчука повинен мати свій
неповторний імідж (візитну картку),
створений на принципах творчого і комплексного підходу до архітектури, що
враховує характер території, кількість зелених насаджень, транспортну
інфраструктуру тощо.
7.2 Пріоритет в Кременчуці повинен бути відданий або малоповерховій
забудові з великою часткою зелених насаджень всередині мікрорайонів, або
компактній багатоповерховій забудові з великими зеленими зонами поруч з
ними та повноцінною мікроінфраструктурою. Практику суцільної забудови без
зелених ділянок треба негайно припинити.
7.3 У містобудівній політиці слід дотримуватися принципу економії.
Можливості існуючого житлового фонду в місті використано далеко не
повністю. Помітне підвищення якості життя кременчужан може бути досягнуто
за рахунок ефективних перепланувань існуючих житлових приміщень, які
можна зробити доступними шляхом зменшення числа бюрократичних бар'єрів,
через створення типових проектів перепланування житлових приміщень для
всіх типів будинків повоєнної будівлі.
7.4 Неприпустимим є знесення приватних домоволодінь, особливо − в
інтересах великого будівельного бізнесу. У довгострокових інтересах
Кременчука зробити так, щоб села, які потрапляють у межі міста,
перетворювалися на комфортні для проживання райони приватних
малоповерхових будинків на зразок житлових зон більшості американських
міст, а не в безликі та позбавлені зелені бетонні лабіринти.
7.5 У зв'язку з дефіцитом землі в центрі міста необхідно використовувати
покрівлі багатоповерхових будинків (нові будинки повинні зводитися з
експлуатованою покрівлею). Це можуть бути зелені дахи або оранжереї,
екзотарії, спортмайданчики, кафе, дитячі клуби, тренажерні та фітнес зали,
бібліотеки, обсерваторії і тому подібне. Утримання експлуатованої покрівлі
будинків має взяти на себе місто.
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7.6 Через 10−15 років усі нові споруджувані в Кременчуці будівлі повинні
відповідати класу «А» за енергоефективністю. Населення повинно платити
лише за електроенергію, що поставлено до квартири. Решту перших поверхів
будинків уздовж вулиць треба віддати підприємствам малого бізнесу,
магазинам фермерських продуктів, побутовим сервісам, дитячим клубам,
творчім офісам, мінізакладам приватної освіти і культури; тренажерним залам і
фітнес клубам. Пріоритет у міському просторі навіть на центральних вулицях
повинен бути відданий сімейному малому бізнесу (мастер-класи, дитячі
воркшопи, міні-пекарні, кондитерські, бістро, кафетерії, кав'ярні тощо).
7.7 Біля кожного будинку треба передбачити простір для квітників,
городів, за ініціативи і на розсуд мешканців будинку. Всі пустирі та занедбані
ділянки можуть бути віддані без обмежень під творчість городників,
скульпторів, художників. Треба обов'язково привести у відповідність кількість
паркувальних місць на новобудовах. Біля кожного будинку кількість місць для
паркування повинна відповідати кількості квартир у будинку. Використовувати
паркувальне місце для автомобіля або для велосипеда чи ні − вибір самого
громадянина. Парковки для велосипедів по можливості повинні бути криті.
7.8 Усі новозведені будинки мусять відповідати Правилам і нормам
технічної експлуатації житлового фонду. А саме, містити: дитячі ігрові та
спортивні майданчики з озелененням і необхідним обладнанням малих
архітектурних форм; місця для відпочинку дорослих і пенсіонерів; господарчий
майданчик для сушіння білизни, чищення килимів і предметів домашнього
вжитку; інформаційний стенд (дошку оголошень); пожежний гідрант (набір
протипожежних інструментів, вогнегасників) у доступному місці; майданчик
для стоянки автотранспорту; тротуари шириною до 3,5 метрів; спеціальні урни і
контейнери для окремого збору сміття, стоянки для велосипедів і майданчики
для вигулу собак і кішок.
7.9 Виникла необхідність створення громадських комісій при мерії, серед
інших функцій яких буде передбачено розслідування гострих екологічних
конфліктів. У таких розслідуваннях повинні брати участь представники
залучених до конфлікту, а також ініціативних груп, муніципальні депутати,
екологічні громадські організації тощо. Завданням комісії має бути формування
пропозицій щодо вдосконалення законодавства і практики його застосування з
метою запобігання подібним конфліктам у майбутньому.
7.10 Має стати системним ведення офіційного реєстру недобросовісних
будівельних та інших організацій, що порушують природоохоронне
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законодавство, а також відповідальних за гострі конфлікти з місцевими
жителями. Наявність компанії в списку має бути достатньою підставою для
відхилення тендерної заявки, або відмови у погодженні дозволу на будівництво
за типовими проектами, що передбачають участь цієї компанії.
8 ТРАНСПОРТ І ДОРОГИ
8.1 У Кременчуці необхідно створити
збалансоване дорожнє середовище, що
поєднує зручність і для пішоходів, і для
велосипедистів, і для громадського
транспорту, і для особистих автомобілів.
Для
цього
необхідно
повністю
використовувати потенціал існуючих доріг
перш, ніж створювати нові.
8.2 Спільно з сусідніми містами необхідно розробити програму
рівномірного розподілу транзитних транспортних потоків на території
Полтавської області. Надмірна концентрація потоків у кременчуцькому
транспортному вузлі небажана з багатьох причин, зокрема екологічних,
економічних, соціальних, безпеки громадян та інші.
8.3 У Кременчуці повинен бути офіційно введений новий учасник міського
руху − велотранспорт. Формально він уже існує. Абсолютно скрізь повинні
бути прокладені велодоріжки. Зауважимо, що велодоріжками зручно
користуватися і пішоходам з колясками та візками, інвалідам на колясках, що
підвищить їх рівень користування міською інфраструктурою. Велостоянки
повинні бути в усіх дворах, біля всіх автостоянок.
8.4 Громадський транспорт має бути обладнаний кондиціонерами,
відповідати сучасним екологічним стандартам, у тому числі і за рівнем шуму.
Міський і муніципальний транспорт повинен до 2030 року працювати на
електриці чи біогазі, або бути гібридним. Зупинки для пасажирів громадського
транспорту повинні захищати від сонця, вітру, дощу, снігу.
8.5 Треба провести незалежну і відкриту експертизу використовуваних
протиожеледних реагентів, дозволити до застосування тільки нешкідливі для
навколишнього середовища засоби.
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9 ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ ТА ЙОГО УТИЛІЗАЦІЯ
9.1 У Кременчуці треба закрити всі
звалища. Сміття − це ресурс, цікавий для
сучасних
комерційних
переробних
компаній. Усі вони повинні бути допущені
до переробки сміття. За необхідністю на
першому
етапі
можна
залучити
міжнародні компанії, що займаються
переробкою. До 2025 року треба довести
частку рециклінгу сміття до 60 %. Решту
40 % слід використовувати для біогазу й отримання електроенергії.
9.2 Забезпечити матеріальне стимулювання роздільного збору сміття
шляхом прямих грошових виплат за нього, надання купонів на знижки по ЖКГ
за роздільну здачу сміття, прив'язки рівня тарифів ЖКГ до виконання вимог
щодо роздільного збирання сміття.
9.3 Провести масштабні заходи з очищення пляжів, берегів річок, ставків
та інших водойм, з очищення лісів, луків, полів, інших засмічених територій.
Організувати «гарячу лінію» щодо виявлення та усунення незаконних звалищ, з
широким залучення волонтерів. Всі зони відпочинку населення повинні бути
обладнані достатньою кількістю точок збору сміття. Ввести відчутні штрафи за
засмічення.
10 ЗЕЛЕНІ ТЕРИТОРІЇ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ
10.1 Основним джерелом утворення
кисню і споживання вуглекислого
газу для міського населення є
приміські
природні
і
штучні
екосистеми
вічнозелених
і
листопадних лісів. Тому, площа
лісових земель в Кременчуцькому
районі має бути чітко зафіксована у
відповідній документації і не повинна
зменшуватися ні за яких обставин. У
разі необхідності реалізації тих чи
інших суспільно значущих проектів повинна бути забезпечена компенсація
землями тієї ж площі, причому з висадкою на них числа дерев не менше за
кількість вирубаних.
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10.2 У Кременчуцькому районі треба відновити лісову охорону. Вона не
має бути численною, але повинна бути професійною і мобільною, здатною
швидко і рішуче реагувати на виявлені проблеми. Лісова охорона повинна мати
право носіння та застосування вогнепальної зброї. Або покласти таку функцію
як додаткову на службовців поліції.
10.3 Необхідно створити мережу моніторингу стану лісів із залученням
громадськості. Для цього необхідно використовувати сучасні інформаційні
технології: від можливості для кожного активіста чи волонтера повідомити
через Інтернет про виявлену проблему до використання дешевих безпілотних
літальних апаратів з метою виявлення локусів пожеж, зараження короїдом,
звалищ, вирубок і т.п.
11 СУПУТНІ ПЛАНИ, ПРОГРАМИ І ПРОЕКТИ.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Державне регулювання міської програми
«Довкілля–2020» здійснюється на підставі
положень Конституції України та діючих
законодавчо-правових документів у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища,
природокористування
та
екологічної безпеки, зокрема кодексами
України (Водний, Земельний, Лісовий,
Повітряний і «Про надра»), законами України («Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року», «Про державний
контроль за використанням та охороною земель» № 963-IV від 19.06.2003
(ред. від 27.06.2015).
11.1 Розпорядження Кабінету Міністрів України № 880-р. від 17.10.2007
«Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період
до 2020 року».
11.2 Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1320-р від 04.11.2009
«Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня
благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010−2015
роки».
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11.3 Програма розвитку та збереження зелених насаджень у Полтавській
області на 2013−2017 роки / Затверджена рішенням 14 сесії Полтавської
обласної ради VІ скликання від 21.12.2012.
11.4 Програма охорони довкілля в місті Кременчуці на період 2016 – 2020
роки «Довкілля−2020» (затверджена рішенням ІІ сесії Кременчуцької міської
ради Полтавської області VІ скликання від 22.12.2015).
11.5 Закон України «Про екологічний аудит» № 1862-IV від 24.06.2004
(ред. від 18.11.2012).
11.6 Закон України «Про
09.02.1995 (ред. від 18.11.2012).

екологічну експертизу»

№ 45/95-ВР від

11.7 Закон України «Про екологічну мережу України» № 1864-IV від
24.06.2004 (ред. від 18.11.2012).
11.8 Закон України «Про захист рослин» № 180-XIV від 14.10.1998 (ред.
від 05.04.2015).
11.9 Закон України «Про меліорацію земель» № 1389-XIV від 14.01.2000
(ред. від 09.12.2012).
11.10 Закон України «Про охорону земель» № 962-IV від 19.06.2003 (ред.
від 27.06.2015).
11.11 «Про пестициди і агрохімікати» № 86/95-ВР від 02.03.1995 (ред. від
28.06.2015).
11.12 Закон України «Про питну воду і питне водопостачання» № 2918-ІІІ
від 10.01.2002 (ред. від 05.04.2015).
11.13 Закон України «Про поводження з відходами» № 187/98-ВР від
05.03.1998 (ред. від 28.06.2015).
11.14 Закон України «Про природно-заповідний фонд України» № 2456XII від 16.06.1992 (ред. від 09.05.2015).
11.15 Закон України «Про рослинний світ» № 591-XIV від 09.04.1999 (ред.
від 26.04.2014).
11.16 Закон України «Про тваринний світ» № 2894-III від 13.12.2001 (ред.
від 09.05.2015).
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11.17 Закон України «Про Червону книгу України» №3055-ІІІ від
07.02.2002 (ред. від 09.05.2015).
11.18 Закон України «Про охорону атмосферного повітря».
11.19 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.19.1996 № 1147 «Про
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів».
11.20 Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями державної
політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки» № 188/98-ВР (188/98-ВР) від 05.03.1998.
11.21 Розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції
національної екологічної політики України на період до 2020 року № 880-р від
17.10.2007.
11.22 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на
2011–2015 роки» № 577-р від 25.05.2011.
11.23 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10).
11.24 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря
населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами).
11.25 Методологічні рекомендації щодо включення положень Закону
України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2020 року».
11.26 Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації
від 14.04.2011 № 158 «Про порядок розробки, затвердження та виконання
регіональних
цільових
(комплексних)
програм
у
Полтавській
облдержадміністрації».
11.27 Рішення Х сесії обласної ради VІ скликання від 29.02.2012
«Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області».
11.28 Обласна програма «Питна вода Полтавщини» на 2011–2020 роки
(затверджена рішенням Полтавської обласної ради IV сесії VI скликання від
30.03.2011).
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11.29 Додаток до рішення ХХVІ сесії Полтавської обласної ради шостого
скликання «Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року» від
16.01.2015.
11.30 Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 року.
12 ОСОБИСТІ ПОБАЖАННЯ КРЕМЕНЧУЖАН
12.1
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