РІЧНИЙ ЗВІТ – 2017

Н

у, що ж… Вже 2018 рік розпочався… ЕКОСФЕРА має нові плани, готує нові проекти. Та наразі
хочеться підбити підсумки 2017 року, поглянути на вже зроблене та порадіти успішно завершеній
діяльності.

О

тже, у 2017 році ми зміцнили свою співпрацю з Ужгородською міською радою у напрямку підвищення
енергоефективності. Саме у цьому році в результаті нашої співпраці Ужгороді твердо став на шлях
енергоефективності: 1) умісті здійснено реорганізацію структури виконкому міської ради: створено відділ
енергоефективності та тарифної політики та дві посади енергоменеджерів ;2) впроваджено систему муніципального
енергоменеджменту. Тепер всі енерговитрати у бюджетній сфері під контролем та ретельним аналізом; 3) місто почало
розробляти План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 року. Цей документ обіцяє бути прогресивним та
дієвим. Про це ми подбаємо у 2018 році, коли розробка ПДСЕРК буде завершено й прийнято Ужгородською міською радою.

Фото 1: Обговорення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста
Ужгорода та адаптацій до змін клімату на громадському Форумі
(листопад, 2017)

У

2017 ми провели дві сесії тренінг-курсу для муніципальних енергоменеджерів для 10 міст України. Працівники міських
рад, які відповідають за енергоефективність міст мали можливість ознайомитись із законодавчими змінами у сфері
енергетики, пов’язаними з підписанням Україною Угоди про асоціацію з ЄС, познайомитись один з одним,
познайомитись з кращими експертами у сфері енергетики в країні, обмінятись досвідом та спланувати нові проекти та
стратегії. Робота велась у рамках проекту та мережі громадських організацій, які працюють у сфері сталої енергетики в
України – CLEEN.

Фото 2: Учасники семінару разом з експертом
припрацьовують поставлені завдання щодо зниження
споживання енергії у громадах

К

ава, зварена на сонці, сонячні батареї та колектори, дитячі іграшки на сонячних батареях, способи заощадити на
споживанні енергії – все це було на пл.. Театральній у центрі Ужгорода в рамках всеукраїнського Інфо-Туру
«Енергонезалежність – наша спільна справа!».

Кожен з присутніх міг випробувати силу вітру, випити «сонячної» кави чи задати питання експертам, які прибули в Ужгород з
різних куточків України. Акція відбулась у партнерстві з ГО «ЕкоКлуб» (м. Рівне), НЕЦУ (м. Київ), Українською кліматичною
мережею, членом якої є ГО «Екосфера»
Фото 3-7: Дійство під час інформаційно-просвітницької Акції «Енергонезалежність –
наша спільна справа!» (травень 2017)

Ц

ей був для нас важливим та важким у протистоянні з ГЕС-забудовниками, які планували будівництво каскаду із 6 МГЕС
на р. Ріка та 8 МГЕС на р. Тересва. Обидві річки є об’єктами Смарагдової мережі України й будь-яка діяльність, яка
впливатиме на природний гідрологічний режим річок, є забороненою. ЕКОСФЕРА увійшла в коаліцію громадських
активістів та місцевих громад Хустщини, якій через судовий процес вдалося відстояти недоторканність р. Ріка. При цьому
громади сіл, розташованих у долині р. Ріка на Хустщині, проявили високу активність та готовність захищати свою річку. Таку ж
наполегливість у захисті р. Тересва проявили і громади с. Біловарці та с. Ганичі на Тячівщині. Цю річку також вдалося
відстояти за допомогою Міністерства екології та природних ресурсів, яке на наше звернення дало чітке роз’яснення в
органи державної влади Тячівського району про те, що означає об’єкт Смарагдової мережі України.
Фото 8: МГЕС на р. Красношурка у с. Красна
Тячівського району. Власник – енергетична компанія
РЕНЕР

Фото 9: Мешканці долини р. Ріка Хустського району
під стінами Львівського апеляційного суду

К

ампанія проти будівництва малих та міні ГЕС на річках Закарпаття, що становлять особливу природну цінність «СТОП
хаотичному будівництву МГЕС на гірських річках Карпат!», яка ведеться з 2012 року, продовжується. Ми
виступаємо адвокатами природи, яка сама себе не може захистити від нищівної діяльності людини.
#STOP_МГЕС_Карпати.

Фото 10: МГЕС на р. Ріка, с. Нижній Бистрий Хустського
району. Власник – ТОВ «Акванова Девелопмент»

У 2017 році завершилась довга й виснажлива кампанія за збереження зелених зон м. Ужгорода, під назвою #Кірпічка. Ця
адвокаційна кампанія велась з 2010 року, активна фаза почалась у 2015 році, коли коригуваннями генплану було
заплановано забудову парку Перемоги та інших зелених зон міста. Тоді ж народилася громадська ініціатива Кірпічка, яка
об’єднала громадські організації та місцевих активістів.
У 2017 році кампанія зайшла у свою заключну стадію, коли до вимог зберегти цілісною територію парку Перемоги,
додались ще території зелених зон на пл. Б. Хмельницького та на розі вулиць 8-го Березня та Можайського. На грудневій сесії
Ужгородської міської ради було прийняте рішення про відмову інвесторам в оренді цих зелених зон, які повинні були
забудуватись житловими комплексами та торгівельними центрами. Зараз громада міста отримала шанс створити на цих
територіях парк Перемоги з озером та 2 сквери.
Фото 12-13: Аерозйомка парку Перемоги та план забудови парку
Перемоги житловим масивом

Фото 11. Лебеді на озері у парку Перемога #Кірпічка

У

2017 році взяла активну участь у проведенні Майстерні міста Ужгорода, провівши відкриті лекції та майстер-класи з
питань вертикального озеленення міста з використанням верби та пермакультури. В Ужгородській міській дитячій
лікарні було створено альпійську гірку за участі дітей-пацієнтів лікарні. У відкритих лекціях взяли учать фахівці з Відня та
Львова.
Фото 14: Альпійська гірка, створена на подвір’ї Ужгородської
дитячої лікарні по вул. Бращайків, в рамках майстер-класу
для дітей від ГО «ЕКОСФЕРА», червень 2017

У

2017 році ЕКОСФЕРА провела чергову Міжнародну літню школу на тему «Пермакультура в урбосередовищі» у селі
Нижнє Селище Хустського району, де було створено аромаклумби та будиночок для комах. У щорічній Міжнародній
Літній Школі від ГО «ЕКОСФЕРА» взяли участь 15 молодих людей з усієї України, а також фахівці з Відня (Австрії).
Фото 15-16. Створення аромагрядки та будиночка для комах в урбосередовищі. Міжнародна
Літня Школа на тему «Пермакультура»

Н

аша організація ЕКОСФЕРА стала традиційним партнером Управління молоді та спорту Закарпатської ОДА у
проведенні Міжнародного молодіжного фестивалю «Краса навколо нас». Фестиваль проводиться для обміну
культурами у нашому міжнаціональному та багатокультурному місті. В останні роки, окрім європейських культур,
місто збагатилось також культурами арабського Сходу, Індії та Бангладежу, а також культурами країн Африки.

Фото 17-18: Представники різноманітних культур на
Міжнародному Фестивалі «Краса навколо нас», вересень 2017

У

2017 році в співпраці з журналісткою ІА «Голос Карпат» провели ряд журналістських розслідувань у сфері ведення
лісового господарства у сертифікованих держлісгоспах Закарпаття, зокрема відповідності стандарту FSC, а також
журналістські розслідування у сфері будівництва МГЕС на річках Закарпаття, пов’язані з порушенням чинного
природоохоронного законодавства.
 В результаті публікації цих матеріалів орган сертифікації SGS підняв невідповідності ведення лісового господарства
стандарту FSC в Ужгородському ДЛГ та призупинив сертифікат FSC у Брустурянському ДЛМГ.
 В результаті публікацій про непрозорі схеми та порушення чинного законодавства при будівництві Нижньобистрівської
МГЕС, а також негативний вплив інших МГЕС на гірські річки, піднялась хвиля громадського опору таким проектам.

Фото 19-20: Санітарна вирібкова рубка в дубовому лісі біля
Ужгорода / Аерозйомка греблі Нижньобистрівської МГЕС на р. Ріка
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