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• з 2002 року – з Києва зникло  
300 га зелених зон

• Близько 3000 незаконних рішень

• На місці зелених зон з’являються 
будинки, індивідуальні садівничі 
господарства, склади, дороги.



недосконалі 
правила 

підрізки дерев



• побудувати зелені зони на 
відстані 0,5 км від кожного 
будинку

• створити тінь зелених 
насаджень над половиною 
усіх тротуарів

Київ 
разом з 50 іншими  

містами світу 

ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЬ:

2005 рік – Екологічна угода міст –

Хіба ми бачимо таке зараз?





Щодня в Україні від 
забрудненого довкілля:

• помирає 488 осіб, 
60% - ДІТИ

•  стає на облік  
як смертельно 
хворі  960 осіб,  
15% - ДІТИ

• Основні причини: 
забруднена вода 
і повітря



•  адсорбують 65% всіх викидів 
автомобільного транспорту

•  1 дерево виробляє кисень для 3 осіб

•  зменшують рівень шуму на 20–30 %

•  знижують температуру на 2–3 градуси

•  підвищують вологість на 15–25 %

НАВІЩО Ж НАМ ПОТРІБНІ ДЕРЕВА?



https://www.youtube.com/watch?v=-6dniQcFvlM

https://www.youtube.com/watch?v=-6dniQcFvlM
https://www.youtube.com/watch?v=-6dniQcFvlM
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ЮРИСТ МБО  
«ЕКОЛОГІЯ – ПРАВО – ЛЮДИНА»

НАТАЛІЯ 
КУЦЬ

ЧОМУ ОХОРОНА ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ

ПРИЗВОДИТЬ  
ДО ВИНИКНЕННЯ ПЕНЬКІВ









Чому відбувається 
знищення зелених 
насаджень?



НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВСТВА

відсутні контроль, відповідальність



• вузьке коло осіб, 
уповноважених 
складати протоколи про 
адмінправопорушення

• контролюючий орган не 
має права оперативно 
виїхати на місце 
правопорушення

• скарги юридичних осіб не 
розглядаються



1. Нормативно-правові
2. Інституційні
3. Бюджетні

Рішення: 
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ЕКОЛОГ МБО  
«ЕКОЛОГІЯ – ПРАВО – ЛЮДИНА»

ОЛЕКСІЙ 
ВАСИЛЮК

ПРО ОХОРОНУ
ВІД ВИРУБКИ ЛІСОПАРКІВ 
У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ



Сплески протестів у 2003-2014



Парк Горького



Евгенія Чирікова
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ГОЛОВА ГО  
«ЗЕЛЕНИЙ ФРОНТ»

ОЛЕГ 
ПЕРЕГОН

АКЦІЇ НА ЗАХИСТ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ: 
ОРГАНІЗАЦІЯ, МАСШТАБИ, 

ОСОБЛИВОСТІ
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ЧЛЕН ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРУПИ  
«ПЕЧЕНІГИ»

ОЛЕГ 
ВЯТКІН

ДЕЯКІ ПИТАННЯ 

ПРАКТИЧНОГО ЗАХИСТУ 
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ



ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ
В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ –

ЩО ЦЕ ТАКЕ?



ДЕРЕВНІ МЕШКАНЦІ НАШИХ МІСТ  
ТА ЇХ «ДИКІ» РОДИЧІ.



РЕАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

ЯК ЗАПОРУКА ЇХ ЗАХИСТУ.



ОХОРОНА ПРАЦІ,  
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ  

ТА ІНШІ МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ ДЛЯ ЗАХИСНИКА ДЕРЕВ.



ЗМІНИ НА ЯКІ МИ ЧЕКАЄМО.  
ЩО ПОВИННО ЗМІНИТИСЯ, ЩОБ ВІДПАЛА 

НЕОБХІДНІСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ ЗАХИСТІ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ.
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ГОЛОВА  
ЕГО «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ»

ОЛЕКСАНДР 
СТЕПАНЕНКО

СТРАТЕГІЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ 

ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН



Чисельність населення: Чисельність населення:

230 тис 217 тис

ДИНАМІКА ЗМІН
ПЛОЩІ ЗЕЛЕНИХ ЗОН ТЕРНОПОЛЯ ЗА 20 РОКІВ 

2014 рік1994 рік

ЗАГАЛЬНА 
площа земель
Тернопільської 

міської ради:

ЗАГАЛЬНА 
площа земель
Тернопільської 

міської ради:
3800га

5852 га

1014 га
ЗАГАЛЬНА 

площа 
зеленої 

зони

ПЛОЩА 
зелених насаджень  

на 1 мешканця: 

34% 17%
Показник 
озеленення 
території 
міста

Показник 
озеленення 
території 
міста

1227га
ЗАГАЛЬНА 

площа 
зеленої 

зони

55,5м2
17,3м2







Ми повинні знати свої права:

• Європейська ландшафтна конвенція
• Європейська хартія місцевого самоврядування
• Стамбульська декларація ООН по населеним пунктам (Хабітат II)

Закони України:
•  «Про основи містобудування»
• «Про регулювання містобудівної діяльності»
• «Про архітектурну діяльність»
• «Про охорону навколишнього природного середовища»
• «Про екологічну експертизу»
• «Про природно-заповідний фонд»
• «Про рослинний світ»

• Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видалення 
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»

• Наказ Мінбуду «Про затвердження Правил утримання зелених 
насаджень у населених пунктах України»



Проект 
комплексной зеленої 
зони міста Чорткова

Території об’ектів природно-заповідного фонду
Лісопарки
Загальноміські території зелених насаджень 
(парки, сквери, майданчики)
Озеленені території житлових районів, та кварталів
Території із часткою зелених насаджень 
обмеженого користування
Території із часткою зелених насаджень 
спеціального призначення (санітарно-захісни 
функції) 10-50%
Зелені насадження спеціального 
призначення (водоохоронні  
та водорегулюючі)
Зелені насадження 
спеціального призначення 
(для укріплення схілів)
Зелені насадження 
спеціального призначення 
(санітарно-захисні)
Території садово-городних 
кооперативів
Кладовища
Території розташування  
сакральних споруд
Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення 
(існуючі)
Пам’ятки природи місцевого значення 
(пропоновані)
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ЕКСПЕРТ УГСПЛ З ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗОЯ 
ДРОЗДОВА

ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ 
ЗЕЛЕНИХ ЗОН



•  Одно дерево поглинає за рік з атмосфери майже 12 кг CO2.  

•  4000 м2 дерев за рік видаляють 13 т пилу і газів.  

•  230 м2  газону виробляють достатню кількість кисню для  
дихання сім’ї із чотирьох чоловік.   

•  Рослини акумулюють оксиди сірки і важкі метали, 
знижуючи їх концентрацію у повітрі та грунтах.  

•  Кількість пилу у повітрі під деревами в за 
весь вегетаційний період на 42% менше, ніж на 
відкритих ділянках. 

•  Смерековий ліс на площі 1 га затримує до 32 т пилу 

•  Буковий ліс на площі 1 га затримує до  68 т пилу.

Покращення якості  повітря і зниження 
рівнів деяких парникових газів: 



•  Зниження вартості охолодження повітря влітку (на 20–40%)  
і обігріву взимку. 

•  Наявність зелених насаджень, зокрема парків збільшують 
цінність власності, що знаходиться поруч. 

•  Зменшення навантаження каналізаційних систем і стоків – лише 
одне дерево може поглинати 5500 літрів дощових стоків за рік.

•  Продаж саджанців дерев, насіння, техніки – прибутковий бізнес 
в усіх розвинених країнах світу. 

•  Наявність зелених насаджень, зокрема парків  
збільшують цінність власності, що поруч. 

•  Збільшення працездатності працівників.
•  Збільшення привабливості для туристів.
•  Зменшення витрат на охорону навколишнього  

середовища і здоров’я людей

Економічні переваги зелених зон дуже 
часто пояснюються тими ж причинами: 
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ЮРИСТ  
ГО ЦППД «СІМ»

НІНА ХОМА

ЗАХИСТ ПРАВ 

«ЗЕЛЕНИХ» АКТИВІСТІВ



•  не свідчити проти себе чи своїх рідних;
•  у будь-який час відмовитися давати 

показання й відповідати на запитання;
•  мати захисника та побачення з ним 

«віч�на�віч» до першого допиту;
•  надавати докази, заявляти 

клопотання та відводи;
•  вимагати перевірки судом 

законності затримання;
•  особисто брати участь  

у судовому розгляді щодо 
обрання запобіжного заходу. 

ПРИ ПІДОЗРІ У ВЧИНЕННІ ВАМИ ЗЛОЧИНУ:
ВАШІ ПРАВА ПРИ ЗАТРИМАННІ



ОБОВ’ЯЗКИ
УПОВНОВАЖЕНОЇ  НА 
ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ:

•  пояснити причину 
затримання;

•  ознайомити з рішенням 
суду про причини 
затримання;

•  роз’яснити вам ваші 
права і внести це в  
протокол;

•  скласти протокол про 
ваше затримання як 
особи, підозрюваної у 
вчиненні злочину;

•  повідомити ваших 
рідних про ваше 
затримання.



• законне затримання (ст. 207 КПК);

• затримання уповноваженою 
службовою особою (ст. 208 КПК).

БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ 
ЗАТРИМАННЯ РОЗРІЗНЯЮТЬ:



ЗАТРИМАННЯ
НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ СУДУ 
(ПРИВІД)

• Утримання під вартою (до 36 год.) щоб 
забезпечити можливість постати перед суддею для 
вирішення питання про обрання запобіжного  заходу.

• Після затримання може бути здійснено ваш 
особистий обшук і вилучення речей та документів. 
Такий обшук може здійснюватися лише особою 
однієї з вами статі.

• Пам’ятайте!  ви не зобов’язані доводити свою 
невинуватість.

• Тривалість – до 72�х год.  (не пізніше 60 годин 
з моменту затримання повинна бути або звільнена, 
або доставлена до суду для розгляду клопотання про 
обрання стосовно неї запобіжного заходу)



ПРИ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ
МОЖЛИВЕ ЗАТРИМАННЯ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ СУДУ,

КОЛИ:
• щодо вас вичерпано всі інші заходи впливу, а ви 

не припиняєте своїх протиправних дій;

• за вашим проступком  має бути складений 
протокол, а у вас немає посвідчення особи й немає 
свідків, які могли б повідомити про Вас необхідні дані.

• тривалість: не більше 3�х год. за виключенням 
деяких випадків (злісна непокора правоохоронцю, 
порушенням прикордонного режиму, порядку обігу 
наркотичних засобів тощо)



ДОЗВОЛЕНО ВСЕ, ЩО ПРЯМО 
НЕ ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ

СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ



НЕ МОЖНА!

•  блокувати транспортні комунікації, 
транспорт

•  створювати небезпеку для життя людей
•  захоплювати вокзал, аеродром, порт, 

станцію або інше транспортне підприємство
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АДВОКАТ  
ЦЕНТРУ СТРАТЕГІЧНИХ СПРАВ 

УГСПЛ

ДМИТРО 
МАЗУРОК

ЗАХИСТ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ

ЯК СТРАТЕГІЧНА СПРАВА



Презентація Центру 
стратегічних справ

Як Європейська 
конвенція стосується 
екологічних прав

На що потрібно звертати увагу при веденні стратегічної 
справи із захисту довкілля та екологічних прав

Приклад справи «Парк Горького»



ЦЕНТР
СТРАТЕГІЧНИХ
СПРАВ









Презентація Центру 
стратегічних справ

Як Європейська 
конвенція стосується 
екологічних прав

На що потрібно звертати увагу при веденні стратегічної 
справи із захисту довкілля та екологічних прав

Приклад справи «Парк Горького»
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КЕРІВНИК АДВОКАЦІЙНОГО 
ЦЕНТРУ УГСПЛ

БОРИС 
ЗАХАРОВ

АДВОКАЦІЙНА КАМПАНІЯ ЩОДО 
ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЗЕЛЕНИХ ЗОН



Запрошуємо 
до співпраці:)


