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дива  міста  Суми
встановлені межі та закріплена територія, 
яка дорівнює площі 34,6 га.

До паркової території входить частина за-
плави річки Псел, рівнинна та схилові части-
ни та надзаплавна тераса на її лівобережжі.

Архітектурно окрасою парку є зведений у 
19 ст. садибно-парковий комплекс заміського 
володіння дружини бригадного генерала 
поміщиці П. М. Штеричевої. Садиба побу-
дована за проектом відомого харківського 
архітектора О.О Паліцина, а його таланови-
тий учень В. І. Ярославський втілював задум 
свого наставника в життя.

Маєток побудований у псевдоготичному 
стилі, що представляв рідкісне явище до се-
редини 19 століття. Головний будинок ансам-
блю поєднувався з асиметричним мальовни-
чим плануванням всього комплексу споруд. 
Поблизу будинку знаходився квітник і фрук-
товий сад. Садибний парк був створений у 
пейзажному стилі, з використанням штуч-
ного ландшафту.

На жаль, споруди парку не дожили до 
наших днів. Збережений палац-пам’ятка 
архітектури зазнав численних змін, пожеж, 
реставрацій, капітальних ремонтів.

Значна частина старих дерев була знище-
на стихією – ураганом 1957 року. З дерев-
довгожителів збереглися поодинокі сос-
ни звичайні та клени гостролистні, а в 
східній частині парку на плакорній ділянці 
віддалено один від одного стоять 20 могутніх 
дерев дуба звичайного, яким вже понад сто 
років.

У складі деревних насаджень нинішнього 
Басівського парку поширені місцеві по-
роди та деякі екзоти. З видів немісцевого 
походження тут знайшли пристанови-
ще тополя бальзамічна родом з Північної 
Америки, липа широколиста, поширена в 
Закарпатті, Прикарпатті, Опіллі, Волинсь-
кому і Західному лісостепу, бархат амурсь-
кий, батьківщиною якого є Далекий Схід, 
Японія та Китай та північноамериканські ви-
ди — горіх сірий, катальпа бігнонієвидна, 
ялина колюча, яка походить зі східної части-
ни Північної Америки, виходець із Сибіру 
— карагана дерев’яниста, із Центральної 
Європи — модрина європейська, із Балкан 
— бузок звичайний, із Греції — гіркокаштан 
звичайний. На території парку ростуть та-
кож черемха віргінська, чагарники таволга 
самосилолиста, пухироплідник калиноли-
стий, сніжноягідник прирічковий. Всього на 
території парку нині зростає 32 види дерев 
і чагарників.

Наразі територія садово-паркового ми-
стецтва «Басівський» підпорядкована 
декільком власникам. А саме: Сумському 
обласному центру акушерства, гінекології 
та репродуктології, Сумському державно-
му університету КП «Зелене будівництво». 
До речі, саме спеціалізоване комунальне 
підприємство Сумської міської ради «Зеле-
не будівництво» здійснює роботи у парку 
«Басівський» на площі 26,7 га.

«ГРУПА ЕКЗОТИЧНИХ ДЕРЕВ»,
пам’ятка природи місцевого значення,
вул. Люблінська, 17.

Екзотичні старожили
Ще одна ботанічна пам’ятка нашо-

го міста знаходиться у віданні Обласної 
ветеринарної лабораторії. На території 
подвір’я ветлабораторії росте група екзо-
тичних дерев, які займають площу 0,0336 
га. Близько ста років тому їх посадив біля 
своєї тодішньої садиби місцевий поміщик. 
Й до наших днів тут зеленіють могутні 
крони дерев-старожилів. У цій порівняно 
невеликій колекції є дійсно унікальні 
екзотичні види дерев. А саме: гінкго двох-
лапастне, канадське кавове дерево, бун-
дук, пірамідальний дуб та чотири сторічні 
красуні-липи голландські.

«ДУБ на вул. КІРОВА» (Г.Кондратьєва, 127), «Дуб 
на вул. Антонова» (О.Аніщенка, 3/1) та «Дуб на 
Петропавлівській», вул. Петропавлівська, 102.

Три могучі велетні
Орієнтовний вік велетня на 

Петропавлівській, за яким закріплена ділянка 
розміром 0,0063 га – близько 400 років, тобто 
дерево старше за наше місто! І як йому вда-
лося вціліти і дожити до наших часів – загад-
ка. Адже, виходячи з історичних відомостей, 
Суми будувалися саме з дубового лісу, 
який, ймовірно, густо ріс навкруги. В нотат-
ках засновника міста Герасима Кондратьєва 
згадується: «Місто Сумин з дубового лісу ...». 
Старим дубам, які ростуть по вул. Олександра 
Аніщенка та Герасима Кондратьєва, близько 
250 років. Є відомості, котрі свідчать, що ко-
лись тут діяло меблеве виробництво.

Ці ботанічні пам’ятки природи відносяться 
до об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення та знаходяться під опікою 
КП «Зелене будівництво». Природні пам’ятки 
мають установлені межі, визначені площі зе-
мельних ділянок. Кожен з красенів дубів 
огороджений, також біля них встановлені 
відповідні інформаційні знаки.  Щорічно 
із міського бюджету виділяються кошти на 
проведення спеціальних заходів з догляду за 
ними. Систематично обрізаються сухі гілки, 
здійснюються профілактичні лікувальні за-
ходи та ін.

Варто додати, що дуб – один з архетипів 
українства. В народній творчості часто 
зустрічаємо порівняння: козак, мов дуб силь-
ний і здоровий, парубок молоденький, як 
дуб зелененький. Стійкість, мужність, бога-
тирська сила, міцне здоров’я, невмирущість, 
довговічність – усі ці епітети, пов’язані із 
дубовою кроною, яка ототожнює Всесвіт у 
єдності просторових часових площин.

„ЛИПОВІ НАСАДЖЕННЯ”, ботанічна 
пам’ятка природи місцевого значення,
вул. Петропавлівська

Спадок часів Харитоненка
Закладка липової алеї, що знаходиться по 

вул. Петропавлівській припадає на квітень-
травень 1892 року. Як свідчать історичні 
хроніки, однорічні липки висадили вихован-
ки дитячого притулку Наталі Максимівни 
Харитоненко Відомства імператриці Марії. 
Така благородна справа - знак вшанування 
пам’яті померлого восени 1891 року почес-
ного громадянина міста Суми – Івана Гера-
симовича Харитоненка,

На той час сама вулиця закінчувалася 
у районі нинішнього будівельного ко-
леджу, а перед кладовищем був пустир 
(Петропавлівський вигін). Таким чином, по-
саджена липова алея продовжила вулицю 
Петропавлівську.

На сьогодні липки, як їх любовно велича-
ють сумчани, ростуть на території площею 
0,9840 га. На думку краєзнавців та екологів, 
по цінності їх можна поставити поруч із 
Парком Асмолова. Ботанічна пам’ятка при-
роди місцевого значення „Липові насад-
ження” знаходяться у віданні КП «Зелене 
будівництво».

У 2003 році велике занепокоєння 
громадськості міста викликало розширен-
ня проїзної частини вулиці Петропавлівська. 
На щастя, реконструкція вулиці пройшла 
безболісно для лип й міська влада зберегла 
ботанічну пам’ятку.

Й нині цей район міста радує гостей об-
ласного центру та корінних мешканців у 
всі пори року: восени – поетичним шурхо-
том опалого листя; узимку – чорно-білою 
графікою стовбурів, присипаних снігом; 
навесні – зеленим шумом перших блиску-
чих листочків; а у липні, зоряному часі алеї, 
- духм’яно-п’янким ароматом цвітіння та ме-
довою роботою бджіл.

підтримали відділ екології та енергозбере-
ження Сумської міської ради й Державне 
управління екології та природних ресурсів 
в Сумській області. Через два роки йо-
го офіційно занесено було до переліку ту-
ристичних об’єктів м. Суми. З того часу 
«Ботанічний сад «Юннатівський» площею 
майже 1,3 га став справжнім дивом зелено-
го світу. З 24 лютого 2012 він знаходиться 
у віданні Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді управління 
освіти науки Сумської міської ради.

Нині на території ботанічного саду мож-
на побачити 300 видів кактусів, доглянуті 
квітники з різноманіттям квітково-
декоративних, лікарських рідкісних та ек-
зотичних рослин, міні-ферма, на якій 
у загонах мешкають близько 20 видів 
сільськогосподарських тварин та птахів.

Надання заповідного статусу дало 
можливість забезпечити утримання та 
розвиток об’єкту природно-заповідного 
фонду «Ботанічний сад місцевого зна-
чення «Юннатівський» за кошти фонду охо-
рони навколишнього природного середови-
ща міста Суми.

У Ботанічному саду щорічно 
оновлюється обладнання для прове-
дення науково-дослідних робіт, заку-
повуються оздоблювальні та будівельні 
матеріали, клітки, вольєри та акваріуми, 
здійснюється поповнення колекцій 
ботанічного саду рідкісними видами тва-
рин, птахів та багаторічними й зникаючи-
ми рослинами.

Згідно з чинним законодавством України 
об’єкт охороняється як національне надбан-
ня, для якого встановлюється особливий ре-
жим охорони, відтворення і використання. 
Разом з природоохоронною має особливу на-
укову, естетичну, рекреаційну, пізнавальну, 
еколого-освітню, виховну та історико-
культурну цінність.

„БАСІВСЬКИЙ”, парк-пам’ятка садово-
паркового мистецтва місцевого зна-
чення, вул. Санаторна, 2.

Хвойне натхнення
Парк-пам’ятка був закладений у 19 столітті 

на південній околиці міста Суми, в районі 
колишнього села Баси. З січня 2009 року 

3 млн 845 тис. грн коштів міського бюджету Сум 
за період 2011-2017 рр. було виділено на збереження 

заповідно-охоронних об’єктів міста

ПРИРОДНА ЕКЗОТИКА. Серед родзинок Парку Асмолова – дерево гінкго, котре у 
дикому виді росте лише в Китаї, тис ягідний, деревина якого дуже міцна й не гниє 

у воді, але при цьому й не тоне

ТУРИСТИЧНИЙ МАГНІТ. Будинок-музей А.П. Чехова, розташований на мальовничій 
околиці Сум, – один із найпопулярніших  туристичних об’єктів

РУКОТВОРНЕ ДИВО. «Юннатівський» 
сад став навчальним центром для 

юних сумчан і туристичною окрасою міста

УКРАЇНСЬКА МІЦЬ. Дуб на 
Петропавлівській – справжній оберіг  

нашого рідного міста
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Школа енергії по-сумськи
ШКОЛЯРІВ з Ба ра-

нівки від значили 
у Німеччині, вони 

ж розкри ли справ  жній 
екологічний злочин і змогли 
опанувати складну і важливу 
справу – енергоаудит

А ще учні загально-
освітньої школи №5 знають 
чимало про енергозбере-
ження, працюють із дитячи-
ми садочками та влаштову-
ють екологічні флешмоби у 
центрі міста.

Вимикайте світло
Два роки тому школа №5 

стала учасником проекту 
«Школа енергії» від асоціації 
«Енергоефективні міста 
України». Це дозволило шко-
лярам отримати безцінний 
досвіт роботи за складним і 
в той же час важливим на-
прямом - енергозбереження.

«Все почалося з написан-
ня нами мотиваційного ли-
ста до проекту. В якому ми 
зазначили, що нашій школі 
вже більше 100 років. І ми 
повинні навчитися прово-
дити енергоаудит. Це один із 
вагомих моментів, бо саме у 
найстаршій будівлі в рамках 
роботи у проекті ми і вия-
вили найбільше проблем. 
Потім ми відмітили те, що 
маємо чималий досвід робо-
ти в європейській шкільній 
програмі Etwinning Plus. 
В нас уже є досвід робо-
ти над великими проекта-
ми. Наприклад, із хорватсь-
кою школою ми працювали 
над тим, як можна зберег-
ти електроенергію в школі. 
Із 100 шкіл, що подавали за-
явку, саме ми увійшли у чис-
ло 25 переможців. І це за ре-
зультатами розгляду нашого 
мотиваційного листа», - 
пояснює вчитель англійської 
мови Вікторія ЛОМАКА.

За умовами проекту, учні 
отримали змістовну скринь-
ку юного енергоуадито-
ра. До «енергоефективно-
го» кейсу увійшло чимало 
приладів, що дозволяють 
проводити заміри тепла, 
вологості, освітлення. Про-

тягом навчального ро-
ку школярі і вчителі ак-
тивно працювали. Їм у 
тому допомагав куратор – 
професіонал із енергоменед-
жменту – аспірант  СумДУ 
Вячеслав Москаленко. У 
школі було сформовано 
енергокоманду із 14 учнів 
9-11 класів. Всі вони самі 
виявили бажання. «Як вчи-
телю іноземної мови, мені 
дуже складно працювати 
із формулами, вимірювати 
і обчислювати. Тому тут 
діти все робили самостійно. 
Їх знань із фізики чи мате-
матики було достатньо. І 

навіть наш куратор диву-
вався, наскільки чітко і пра-
вильно вони справлялися із 
тим завданням. Діти чимало 
провели самостійної роботи, 
і наш квиток у другий етап 
цього проекту – то вже їх 
заслуга», - говорить вчитель.

В рамках першого ро-
ку роботи у проекті «Школа 
енергії» діти не тільки про-
вели енергоаудит власної 
школи, а ще взяли участь у 
низці важливих екологічних 
заходів. Вони побували у 
місцевому дитячому садоч-
ку із невеличкою освітньою 
лекцією по енергозбережен-

ню, до всесвітньої акції «Го-
дина Землі» влаштували 
флешмоб на Соборній, де 
виклали свічками цифру 60, 
прибрали кілька тонн сміття 
у Баранівському лісі. «Дуже 
важливо говорити дітям про 
те, що наші ресурси вичерпні, 
бо саме незнання цього є на-
шою найбільшою проблемою. 
І нас дуже порадувало те, що 
у садочку діти знають про те, 
що треба вимикати світло і 
воду, берегти природу», - 
пояснює Вікторія Ломака. 

Другий рік школа №5 
застосовує знання, що от-
римала в проекті «Школа 

енергії». До другого етапу 
потрапили тільки 15 шкіл. 
Цей етап став продовжен-
ням роботи, діти почали ос-
воювати програму UMUNI 
для обробки даних, які во-
ни збирали в першій рік. І 
вже як «іспит» учні школі 
№5 провели справжній до-
рослий енергоаудит у  17-й 
школі. А ще вони провели 

успішний флешмоб серед 
шкіл міста. Зібрали велику 
кількість відеоробіт про те, 
як школярі економлять енер-
горесурси. Потім на їх базі 
створили спільний фільм 
«Суми. Школа енергії. 2.0», 
який доступний для пере-
гляду у мережі Інтернет. 

Екологічний детектив
До екологічних проблем 

саме ці школярі відносяться 
дуже уважно. Вони навча-
ються і живуть у мальов-
ничому Баранівському 
районі. І хоча тут немає за-
бруднюючих підприємств, 
а натомість їх оточує вели-
кий масив Баранівського 
лісу, поруч протікає ріка 
Псел, саме тут діти борють-
ся за навколишнє середови-
ще активно. Частина енерго-
команди школи №5 змінила 
напрямок своєї роботи. Три 
учениці старших класів взя-
лися вирішувати одну важ-
ливу екологічну проблема, 
навіть загадку – зникнен-
ня молюсків у водоймі. 
«Якось я помітила, що з 
річки Псел зникли молю-
ски беззубки. Я хоч і не 
біолог, але розумію, що зни-
кають природні фільтри 
і це аж ніяк не на користь 
екологічному стану головної 
річки міста. Тому я і запро-
понувала створити проект. 
Мене активно підтримали 
мої учні. Ми створили влас-
не екологічне детектив-
не агентство, з’ясували, 

куди ж зникли важливі мо-
люски, відправили роботу 
на конкурс до німецького 
інституту Гете, і серед 220 
робіт школярів з усього світу 
ми увійшли до числа 14-ти 
найкращих», - із гордістю 
зазначає Вікторія Лома-
ка. Працювали діти у трьох 
напрямках – дослідження 
якості води у водоймі, опи-

тування місцевого населення 
та дослідження берега річки. 
Отож школярки з’ясували 
причину зникнення важли-
вого мешканця Псла. Вия-
вилось, що молюсків беззуб-
ки безжалісно виловлюють 
місцеві мешканці та згодову-
ють їх своїм домашнім тва-
ринам та птиці як харчо-
ву добавку. І у тому вони не 
вбачають ніяких проблем. 
Після успішного вирішення 
справи екологічні детек-
тиви школи №5 отрима-
ли путівку до Німеччини. 
Діти не просто представи-
ли свою презентацію, а й 
розіграли театральне дійство 
на німецькій мові за мотива-
ми всесвітньо відомого рома-
ну про Шерлока Холмса.

Робота детективів не 
закінчилася тільки на з’ясу-
ванні причини зникнення, 
діти пішли далі. Вони ще й 
пояснили, наскільки важли-
во залишити молюсків без-
зубки у спокої. Адже резуль-
тати води з водойми були 
невтішними. Вчителі, у свою 
чергу, донесли цю інформацію 
батькам на шкільних зборах.

У школі №5 чимало про-
блем через те, що один із 
корпусів відсвяткував свій 
столітній ювілей. Але з та-
кими завзятими вчителями 
та ініціативними учнями са-
ме ця школа тримає руку на 
пульсі енергозбереження. 
Тут навчаються кращі енер-
гоуаудитори та екодетекти-
ви серед школярів.

 АКТИВ

СЕ Р Е Д  м о н о  л і т н и х 
багато поверхівок по 
вул.  Харківській працює 
“зеле ний” ди тячий позашкі-
льний навчальний заклад 
— Центр еколого-натура-

лістичної творчості учнівської 
молоді (ЦЕНТУМ). Сьогодні тут 
навчається майже три тисячі дітей 
віком від 4 до 18 років. Робота 
проводиться у 180 гуртках за 45 
профілями. Та саме тут найбільше 
дітей навчають бути енергозаощад-
ливими. Що сумські дітлахи знають 
про енергозбереження, дізнавалися 
у директора цього закладу Людми-
ли Харламової.

r: Що ви робите для дітей, щоб 
навчити їх бути енергозаощадливи-
ми? Як навчити дітей економити?

Людмила Харламова: Енергозбере-
ження — це одне із найважливіших 
завдань в нашій країні, я так вва-
жаю. В нашому закладі прово-
диться велика робота. Це важли-
ва щоденна просвітницька робота. 

Оскільки ми позашкільний заклад, 
то на відміну від шкіл ми маємо 
можливість щодня приділяти цьому 
питанню більше уваги. Це і бесіди в 
гуртках, і заходи в нашому закладі. 
Але найбільш важливі — це за-
ходи загальноміського рівня. Вже 
третій рік поспіль ми з великим 
успіхом беремо участь у міському 
заході до Днів сталої енергії в Су-
мах. Відповідно до розпорядження 
міського голови ми провели міський 
енергоосвітній проект “Енергозбере-
ження — вимога часу”. В ньому взяло 
участь 14 навчальних закладів міста, 
надіслали 49 робіт. Переможців виз-
начили у трьох вікових номінаціях. 
Наймолодші учні 5-6 класів готува-
ли роботи на тему “Енергозбережен-
ня вдома”, “Енергозбереження в на-
вчальних закладах” - для 7-8 класів 
і для старшокласників “Енергозбе-
реження на планеті”. Переможцями 
стали Анастасія Колюка — учениця 5 
класу школи №22, Карина Уряднико-
ва — учениця 7 класу школи №18 та 
Марія Кочі — учениця 9 класу школи 

№10. Дуже цікавим був захід у центрі 
міста на площі Незалежності, коли 
діти малювали на асфальті крейдою 
“Як я бережу енергію”. Першою стала 
команда учнів школи №12, другі — 
школярі зі школ №3 та 8. Третє місце 
розділили школи №6, 18 та 27.

r: Про що роботи дітей? Чи 
дійсно вони дають справжні 
практичні поради і розкривають 
серйозну тематику енергозбере-
ження у своїх роботах?

Л.Х.: Ось, наприклад, середня була 
номінація про енергозбереження в 
навчальних закладах. І переможниця 
написала твір. В ньому вона уявила, 
що ніби стала директором і запро-
понувала, що б вона робила у своїй 
школі, щоб покращити ситуацію з 
енергозбереженням. “Провела ре-
монт у кабінетах інформатики, 
замість комп`ютерів учні на уро-
ках стали використовувати ноутбу-
ки, що дозволило зменшити спожи-
вання електроенергії на 10%», і так 
далі. Ось приклад роботи про захо-
ди вдома, де дівчинка пише, що тре-

ба вимикати світло, використовувати 
енергоефективні лампочки, не ста-
вити гарячу їжу у холодильник і не 
тільки. Всі знання діти отримують і 
у школах, і в нашому закладі, і вдо-
ма. Потім все це вони самостійно си-
стематизують і прописують у своїх 
творах. Вони говорять про ті захо-
ди енергозбереження, які самі вва-
жають ефективними и доречними.

r: Говорять, що навчати на 
власному прикладі найбільш ефек-
тивно. А що робить ваш заклад 
у плані енергозбереження? Чи є ви 
енергоефективними?

Л.Х.: Так, ми є енергоефектив-
ними. Ми бережемо енергію. 
Використовуємо енергозберігаючі 
лампочки. У нас поки що є про-
блема у плані встановлення 
енергозберігаючих вікон. Тільки тре-
тина їх у нашому закладі замінена 
на нові. Але це питання не просте 
фінансово, бо ми є позашкільним за-
кладом. А все, що ми можемо,  ми, 
звичайно, ж робимо: не витрачаємо 
світло дарма, бережемо воду, теп-
ло. Все, про що ми розповідаємо 
своїм дітям, ми застосовуємо самі 
на практиці у своєму закладі.

ВАЖЛИВИЙ КРОК. Після проведення енергоаудиту у школі №5 утеплили дах та 
продовжують впроваджувати енергоефективність

ВЗЯТТЯ НІМЕЧЧИНИ. Команда 
школярів-екодетективів 

отримала визнання на міжнародному 
екологічному конкурсі

ЩОДЕННА РОБОТА. Школярі 
завзято досліджували 

енергоефективність свого навчального 
закладу 

Знання про те, що ресурси в нашому світі 
вичерпні, для сумських дітей найчастіше 

стають справжнім відкриттям

Людмила ХАРЛАМОВА: « Енергозбереження —
це одна із найважливіших проблем у нашій країні»
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Рекордна енергозаощадливість
 НОВАЦІЇ

УЧНІ та вчителі 
загальноосвітньої 
школи №7 ім. Максима 

Савченка змогли зекономити 
рекордну кількість кіловат 
електроенергії серед шкіл з 
усієї України, не побоялися 
вийти у місто з лекціями 
та вчать першокласників 
вимикати світло

Загалом питання енер-
гозбереження для цьо-
го навчального закладу го-
стро строїть як мінімум 
останні десять років. А не 
менше ніж два останні ро-
ки тут втілюються в жит-
тя найновітніші технології і 
найцікавіші інновації. І все 
це – ініціатива школярів. 
Власне на базі саме цієї 
школи було створено енер-
гопатруль, школярі стар-
ших класів об’єдналися в 
агітбригади, щоб доносити 
проблеми екології та енергоз-
береження до наймолодших.

Краще за фінів
Дуже багато сьогодні го-

вориться про фінську 
освітню систему і те, як 
вміло та вправно їх вчителі 
поєднують предмети, ви-
кладають компілятивні кур-
си і роблять чимало для то-
го, щоб навчити фінських 
школярів самостійності. 
Сьогодні у провінційних Су-
мах є дуже класний при-
клад, як із українською 
ментальністю впроваджува-
ти ідеї Нової школи у жит-
тя не гірше за фінів. Говори-
мо саме про школу №7, де 
не просто викладають склад-
ну і насичену формулами 
фізику, а вчать застосовува-
ти її у житті. І це не просто 
предмет, що діти вивчають 
у школі, – це дещо більше, 
що поєднує знання, життя і 
базується на бажаннях учнів. 

«Ми завжди відкриті 
для інновацій. Бо маємо 
велику підтримку з бо-
ку нашого керівництва, 
маємо підтримку з боку 
міста, маємо підтримку від 
батьків і, що найголовніше, 
ми маємо бажання учнів, 
- говорить вчитель фізики 
Наталія КУДОЯР. – 
Намагаємося так налашто-
вувати наших дітей, щоб 
вони вміли і хотіли працю-
вати самостійно. Щоб вони 
могли шукати інформацію, 
вміли її аналізувати і засто-
совувати на практиці. Як 
вчителю фізики, мені до-
водиться дуже часто сти-
катися з тим, що ми маємо 
на заняттях розв’язувати 
складні задачі. Найбільша 
проблема – це те, що діти 

ВИКОРИСТАННЯ альтер нативних джерел 
енергії – питання доволі важливе, але 
фінансово непідйомне для пересічного 

громадянина. Все ж для бажаючих зберегти 
енергоресурси планети, а разом з тим 
і суттєво зекономити на комунальних 
рахунках, ця стаття 

На сьогоднішній день найбільш витратним є тепло, 
особливо у зимовий період. Його економія - питання 
одне з найгарячіших для населе ння. Зараз мешканці 
стали активно утеплювати будівлі, замінювати 
вікна на енерго ефективні, обшивати стіни чи сте-
лю, утеплювати підлогу. При цьому покращуються 
комфортні умови перебування у приміщенні, і, якщо 
це багатоповерховий будинок, не завжди «комфорт» 
може відбитися у платіжках.

А якщо ви запланували нове будівництво, можли-

во збудувати «чудо-будинок», який не 
тільки буде теплим, а й економним.

Мова йде про пасивний будинок, 
житло-термос, який акумулює та 
зберігає максимум тепла. 

Ми говоримо з експертом з цьо-
го питання, приватним підприємцем 
Олексієм ФЕДОРКІНИМ, який 
займається зведенням саме таких 
енергоефективних будинків. 

“Це питання ми маємо розглядати 
в комплексі. Якщо просто «заліпити» 
вікна, двері, стане тепліше, але витрати 
тепла не зменшаться. Економії ще не 
буде. Окрім того, ми можемо отрима-
ти нову проблему у вигляди грибка 
чи плісняви. Просто доволі часто ми 
забуваємо про важливий момент — 
вентиляцію приміщення. І саме на 
цьому етапі можливо пасивно еко-

номити чимало тепла. Встановлення 
купіраторів у вентиляційній системі 
дозволить залишати в будинку до 84% 
тепла. Окрім того, якщо правильно 
проаналізувати, прорахувати, зробити 

енергоаудит, то витрати на опалення 
будинку на 140 кв. м сягатимуть не 
більше 500 грн. у найхолоднішу зиму. 
І це дійсно є дуже відчутна пасивна 
економія”, - говорить підприємець. 

Пасивний, або енергоефек-
тивний, або еко-будинок - це 
споруда, яку не потрібно опалю-
вати і яка споживає мало енергії. 
Пасивний будинок є економічним 
за рахунок вдалої архітектурної 
конструкції, а не через викори-
стання різноманітних інженерних 
рішень. Усього на планеті майже 10 
тисяч пасивних будинків. Україна 
робить лише перші кроки в цьому 
напрямку. Дуже приємно, що навіть 
у місті Суми вже з’явилися кілька 
таких приватних енергоефективних 
будинків. Поки що їх можна пере-
рахувати на пальцях однієї руки, але 
якщо подібна тенденція буде наби-
рати оборотів, то наше провінційне 
містечко зможе конкурувати навіть з 
європейськими.

 ПАСИВНА ЕКОНОМІЯ

не розуміють, навіщо їм це 
потрібно. Але коли вони 
знають, що все це їм знадо-
биться вже сьогодні чи зав-
тра, то, звісно, інтерес до 
предмету і навчання у дітей 
зростає».

Учні школи №7 свої 
знання з предмету вико-
ристовують, не відходячи 
від посібників. Саме тут 
учні самі виготовляють 
справжні фізичні прила-
ди для вимірювання рівня 
освітлення, видобувають 
енергію з альтернативних 
джерел. І дійсно, вражає 
те, що може створити шко-
ляр зі старого диску, пляш-
ки, магніту, пари проводів, 
маленької лампочки. «Чи-
мало приладів, дійсно вар-
тих уваги. Всі прилади 
варті уваги! Дитина не про-
сто робить прилад, вона 
потім про нього розповідає, 
аналізує сама свою роботу. 
Через брак обладнання са-
ме ці прилади я активно ви-
користовую для ілюстрації 
певної теми на своїх занят-
тях. Всі вони беруть участь 

у виставках та конкур-
сах. І саме це дуже цінять 
діти. Тому моє завдання 
як педагога – підтримати 
те бажання і допомогти 
дитині зорієнтуватися. Так, 
більшість приладів діти ро-
блять за допомогою батьків, 
але ж то велика справа. 
Батьки більше часу з дітьми 
проводять, що дуже важ-
ливо. І діти навчаються шу-
кати інформацію, радитися 
та знаходять підтримку. Це 
називається метод проектів, 
який останні кілька років я 
активно практикую у своїй 
роботі. Погодьтеся, фізика 
– складний предмет. А от-
римуючи завдання зробити 
прилад, дитина самостійно 
ухвалює рішення, обирає, 
шукає інформацію, опра-
цьовує великий обсяг 
інформації». 

А як щодо вивчення оп-
тики? Навіть у цьому склад-
ному питанні школярі роз-
биралися граючись. Саме 
так – створили справжній 
театр тіней на занятті. До 
подібних проектів долуча-
ються навіть ті діти, які за 
певних причин навчають-
ся вдома. Учні школи №7 
вже сьогодні стають дуже 
самостійними і, власне, бе-
руть ініціативу у свої руки.

Діти - дітям
Ще один вагомий вне-

сок в енергозбереження 

навіть цілої країни зроби-
ла саме ця школа. Навесні 
2017 року вони стали без-
заперечними переможцями 
у всеукраїнському конкурсі, 
зекономивши близько 70% 
електроенергії. Проект 
USAID «Муніципальна енер-
гетична реформа в Україні». 
Як же їм це вдалося? Справа 
в тому, що у цьому напрям-
ку школа працює не пер-
ший рік. Задля цього діти 
об’єдналися в агітбригади та 
створили справжній суровий 
і безкомпромісний Енергопа-
труль. «Завдання конкурсу 
полягало у тому, щоб про-
водити певну просвітницьку 
роботу серед учнів у питанні 
збереження електроенергії. 
Ми мали максимально ско-
ротити використання елек-
трики, бути більш економ-
ними та заощадливими. 
Конкурс проходив у березні-
квітні. Знімалися показни-
ки електролічільника на по-
чатку та в кінці звітного 
періоду. Конкурсна комісія 
аналізувала показни-
ки у розрізі останніх п’яти 
років. Ми увійшли у десят-
ку переможців з усієї країни. 
Коли оголошували резуль-
тати, то навіть журі врази-

ли відсотки по нашій школі. 
Нам вдалось зекономити 
70%! Вражаюче!» - ділиться 
Наталія Кудояр. 

А досягти такого показ-
ника вдалося за допомогою 
активності учнів, що дуже 
охоче долучилися до про-
цесу. «Діти слідкували за 
тим, щоб берегти ресурси 
школи. Спочатку вони самі 
ходили і вимикали світло, 
якщо воно не потрібне. Ви-
микали, вимикали, а потім 
виявилось, що вже і вими-
кати нічого. Саме так при-
вчили всю школу берегти 
світло», - пояснює вчитель.

Ще один напрям 
просвітницької діяльності у 
плані енергозбереження саме 
у цій школі – це агітбригади. 
Старшокласники самі ство-
рюють сценарії виступів, го-
тують питання вікторин, 
навіть знімають кіно. А все 
це для того, щоб поясни-
ти учням молодших класів, 
наскільки важливо економи-
ти світло, воду чи тепло. 

І ви знаєте, це їм вдається. 
І готують ці виступи діти за 
власним бажання, вчителі 
їх, звісно, консультують, 
але вони і самі дуже добре 
справляються. Не побояли-

ся школярі вийти зі своїми 
знаннями у сфері енергозбе-
реження і на міський рівень. 
Влітку 2017 р. вони долучи-
лися до проведення низки 
заходів, присвячених Дням 
сталої енергії у м. Суми. 
Найбільшим випробуванням 
для них стали лекції, які во-
ни проводили у тролейбусах. 

«Вирушили у таку при-
году найактивніші. У рам-
ках заходу діти розповідали 
про можливості економи-
ти ресурси, енергозбере-
ження, альтернативні дже-
рела енергії. Найлояльніше 
сприймала виступи дітей 
молодь, а от із пенсіонерами 
доводилося складно. Просто 
в них є вузькі власні про-
блеми», - пояснює Наталія 
Кудояр.

До слова, як винагоро-
ду за рекордний показ-
ний зекономленої елек-
трики школа №7 отримала 
безкоштовний енергоаудит 
будівлі. Це доволі корис-
на річ – адже школа отри-
мала вичерпну інструкцію, 
як можна економити значні 
кошти. Звісно, це потребує 
певних інвестицій - від 
елементарної заміни ламп 
на енергоефективні до уте-
плення будівлі та даху. За 
певних умов школа №7 мо-
же економити від 1 до 3 
млн грн. бюджетних коштів 
по комунальним рахункам. 
Отже, школа розраховує на 
підтримку міської влади, 
яка має інвестувати кошти 
у енергозбереження цього 
конкретного об’єкту.

А колектив і школярі 
не планують зупиняти-
ся на досягнутому. Вже 
сьогодні вони зібрали всі 
результати своєї робо-
ти по енергозбереженню, 
оформили їх у змістовну 
презентацію і направи-
ли на міжнародний кон-
курс до інституту Гете, що 
у Німеччині. Звісно, свою 
роботу продовжує Енер-
гопатруль, а агітбригади 
працюють над новим 
сценарієм виступів перед 
малюками.

СВОЇМИ РУКАМИ. Для уроків фізики учні створюють 
невеличкі генератори, вітрильники та інші джерела 

енергії

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ДЕСАНТ. Учні школи №7 постійно 
самостійно проводять просвітницьку роботу з 

енергоефективності

НОВИЙ ФОРМАТ. 
Вчитель фізики 

школи №7 Наталія Кудояр 
впевнена, що учнів 
потрібно вчити перш за 
все самостійності

РЕЗУЛЬТАТИ ЕНЕРГОАУДИТУ ПО ШКОЛІ №7
Пакет 1

Максимальний
економія 73,3%

Пакет 2
Оптимальний

економія 51,1%

Пакет 3
Мінімальний

економія 24,2%
Чиста економія енергії,
кВт*год/рік 2 549 400 1 779 839 841 131 
Чиста економія, грн/рік 2 936 921 1 994 821 964 688 
Інвестиції, грн 43 666 734 22 063 625 7 530 928 
Термін окупності , років 14,9 11,1 7,8 
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ПРОБЛЕМА

ДЕЯКІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ лампочки окрім своєї 
економної складової містять небезпечні пари ртуті, 
тому мають утилізуватися спеціальним чином і 
тільки певними організаціями.

Чимало ртутовмісних ламп вико ристовується на 
підприємствах, в офісах, окремі «економки» у кварти-
рах мають ртуть у своєму складі, тому тут потрібно бу-
ти дуже обережними і вміти правильно поводитися з 
подібним приладдям. «Просто викидаю на смітник», 
- такою була відповідь 100% сумчан, яких ми опиту-
вали під час дослідження цієї теми. І якщо питання 
правильної утилізації батарейок хоч якось піднімається 
громадськістю, то із ртутовмісними лампочками українці 
поводитися не вміють. 

ЦІНА УТИЛІЗАЦІЇ. Треба відзначити, що в Україні прак-
тично відсутні виробничі потужності для переробки 
ртутовмісних ламп — їх не більше семи. Єдине держав-
не підприємство по переробці таких ламп знаходить-
ся в Горлівці і сьогодні не працює з відомих причин. 
Утилізація люмінесцентних ламп — платна, це пов’язано 
з дорожнечею демеркуризаційного обладнання та 
реагентів. Середня вартість утилізації 1 лампи — 5-7 грн.

У процесі утилізації лампи, що відпрацювали свій 
термін, поділяються на складові: скло, металевий цо-
коль і ртутьвмісний люмінофор. Витягнута з ламп ртуть 
знешкоджується хімічним способом, а очищені цоколі і 
бите скло можна використовувати як вторинну сировину. 
Наприклад, при виробництві тротуарної плитки.

НЕБЕЗПЕЧНА СКЛАДОВА. Звичайна енергозберігаюча лам-
па містить в колбі 3-5 мг ртуті у вигляді пари. При 
обсязі кімнати 40 куб. м концентрація парів ртуті в разі 
руйнування лампи складе від 0,075 до 0,125 мг/куб. м. 
Це приблизно в 400 разів вище гранично допустимої 
концентрації для атмосферного повітря. Але панікувати 
не слід. Інтенсивне провітрювання впорається з про-
блемою. Ртуть в побутових лампах в рідкому вигляді 
відсутня, тому і на уламках лампи її практично немає.

Що робити, якщо лампа розбилася? Перше, що 
потрібно зробити, — відкрити вікна, влаштувати мак-
симально можливий протяг і вийти з приміщення. Дру-
ге — не раніше ніж через 30 хвилин повернутися до 
кімнати, зібрати великі крихти акуратно руками, дрібні 
— за допомогою вологої серветки, потім пропилососити 
підлогу, не піднімати пил віником.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС. В Европі існує практика, ко-
ли утилізація тих самих ламп входить до її вартості, від 
населення лампи повертаються чи реалізаторам, чи ви-
робникам. В Сумах доволі успішно впроваждуєть саме 
такий европейський досвід. Компанія, що займається 
реалізацією ртутовмісних ламп, безкоштовно приймає 
їх від населення і направляє виробнику для подальшої 
утилізації. Виявляється, подібна схема може успішно 
реалізовуватися, для цього потрібне лише бажання 
бізнесу. 

“Ми приймаємо від населення відпрацьовані енерго-
зберігаючі лампи, що є небезпечними відходами, але 
тільки тієї марки, яка реалізується у нашій мережі. Ми 
маємо договір з постачальниками, в якому прописано по-
вернення небезпечних ламп. В цьому немає нічого склад-
ного, для цього потрібно лише прописати подібний пункт 
у договорі. Ми приймаємо лампи від населення тільки 
конкретного виробника, але робимо це безкоштовно і 
навіть без чеків. Я розумію те, з чим працюю, і для ме-
не це звичайний бізнес. Я не маю наміру викидати небез-
печне сміття на звалище. Ми маємо щитижневі поставки 
продукції, наш транспорт курсує за тим самим маршру-
том, і тому немає проблеми завантажити кілька ящиків 
ламп і повернути їх виробникові”, - пояснює директор 
магазину “Електросвітотехніки” Віталій ЖАРЕНКО.

Подібна ініціатива ніяк не впливає на вартість ламп 
для покупця. Кожна торгова точка цієї мережі приймає 
відпрацьовані лампочки-”економки” у населення. Не 
приносить подібна практика збитків підприємцям. А 
от довкілля має велизечну вигоду з того. Якщо подібна 
ініціатива стане масовою, то наше довкілля зможе позба-
витися одного вагомого забрудника.

Не для смітника!
ПОЛІГОН побутових відходів міста 

Суми, що знаходиться у В. Бобрику 
за кілька кілометрів від міста, 

ховає у своїх надрах кілограми, якщо не 
тонни небезпечного сміття

Доволі часто містяни навіть не за-
мислюються над тим, що саме во-
ни викидають до смітника. На зва-
лище потраплять відпрацьовані 
небезпечні лампи, акумулятори, при-
лади, важкі метали та отруйні речови-
ни. Ми говоримо про те, що вже дав-
но пора сортувати сміття, але навіть 
не замислюємо над тим, наскільки лег-
ко ми позбуваємося доволі небезпеч-
них його елементів. Далі все, що варто 
знати про небезпечне відходи.

Перелік небезпечних
Не кидати у відро зі сміттям, а пе-

редавати спеціалізованим підпри-
ємствам на утилізацію необхідно 
принаймні п’ять предметів. Са-
ме вони катастрофічно забрудню-
ють довкілля та погіршують здоров’я 
нації. Це відпрацьовані батарейки, 
люмінесцентні лампи, ртутні термоме-
три, побутова електроніка та техніка. 
Принаймні ті відходи можуть забра-
ти спеціалізовані підприємства і на-
правити на утилізацію. Доповнити 
список можуть сильні невикористані 
ліки, залишки фарби, лаків, мастил, 
невикористані феєрверки, пластикові 
запальнички, садові пестициди, побу-
това хімія та навіть косметика.

Якщо мова йде про основні загрози, 
то тут навіть від невеличкої батарей-
ки чи грама речовини шкода може об-
числюватися у сотнях тисячах забруд-
нених літрів чи кілометрів. Наприклад, 
батарейки містять важкі метали, кисло-
ти, луги, які, потрапляючи у воду або 
ґрунт, завдають непоправної шкоди 
навколишньому середовищу. Так, одна 
пальчикова батарейка забруднює 400 л 
води, якої вистачить одній людині на 
9 місяців, та 20 кв. м ґрунту, на якому, 
приміром, у лісі може рости 2 дерева, 
жити два кроти, один їжак і декілька 
тисяч дощових черв’яків. При цьому 
свинець, кадмій та ртуть, які містяться 
у батарейках, викликають важкі захво-
рювання мозку, нервові розлади, про-
вокують рак, погіршують зір, слух, ви-
кликають порушення опорно-рухової 
системи та захворювання дихальних 
шляхів.

Відпрацьовані люмінесцентні лам-
пи, зважаючи на вміст у них ртуті, на-
лежать до надзвичайно небезпечних 
відходів. Один грам цієї речовини здат-

ний забруднити понад 3 300 000 куб. 
м повітря. При цьому у кожній лампі 
міститься приблизно 4 мл ртуті. По-
трапляючи в організм людини, ця ре-
човина сильно вражає нервову систе-
му, нирки, печінку.

Побутова електроніка містить 
небезпечні речовини, серед яких ртуть, 
свинець, кадмій, вогнестійкі добавки 
берилію і брому.

Екологи потурбувались про те, аби на 
упаковках батарейок, енергозберігаючих 
та люмінесцентних лампочок, ртут-
них термометрів та елементів живлен-
ня був знак, який забороняє викида-
ти їх у смітник. На полігонах твердих 
побутових відходів таке небезпечне 
сміття протягом багатьох років виділяє 
в навколишнє середовище отруйні па-
ри ртуті. Проте системи утилізації цих 
відходів в Україні немає.

Сумський аспект
На сьогоднішній день у місті Суми 

існує два ліцензованих підприємства, 
що мають право збирати, транспорту-
вати та тимчасово зберігати небезпечні 
відходи. Це «Спецзахист» та «Екостан-
дарт Рециклінг». Вони, по суті, є ли-
ше транспортною компанією, що має 
потужності для перевезення небезпеч-
них відходів до місця їх утилізації. А 
якщо говорити по кожному із видів 
сміття окремо, то в Сумській області 
переробних підприємств немає, по 
окремих видах небезпечних відходів 
навіть Україна не може похвалити-
ся достойним пунктом утилізації. 
Максимум, що можуть «знешкоди-
ти» в області, – це шини. Все інше 
транспортується по всій Україні.

Загалом складається враження, що в 
нашій державі не тільки на рівні окре-
мих громадян відсутня культура сорту-
вання принаймні небезпечного сміття, 
але й на законодавчому рівні. Скажімо, 
батарейки є небезпечними відходами, 
але й на державному рівні навіть не 
числяться у переліку «небезпечних». 
Все, що сьогодні робиться в рамках по-
збавлення нашої країни від небез печних 
відпрацьованих батарейок, – це тільки 
громадські ініціативи. Та навіть якщо 
певна кількість цих небезпечних відходів 
«виловлюється» цими ініціативами, 
виникає питання - куди ж вони потра-
пляють далі? А варіант тільки один – 
львівський завод «Аргентум». Тільки 
його завантаженість і якість утилізації 
викликає чимало питань.

«В цьому плані німецькі чи 
голландські заводи з утилізації сміття 

можуть бути чудовим прикладом. Те, 
що ми маємо у Львові, – це лише ве-
лика дробарка. В розвинених країнах 
взагалі інший підхід у поводженні зі 
сміттям, тим паче із небезпечним. Для 
прикладу, за викинуту на смітник бата-
рейку вам випишуть штраф розміром у 
300 євро, і запевняю вас, що вам не за-
хочеться більше жодної батарейки ви-
кидати на смітник. Для нашої країни 
питання взагалі нагальне. Бо не врегу-
льоване питання поводження з небез-
печними відходами для населення. Як-
що із юридичними особами ми маємо 
договори, вони мають зобов’язання, на 
них у разі невиконання накладають-
ся штрафи. А от із фізичними особа-
ми ситуація складна. Ми не можемо 
зобов’язати їх приносити нам відходи, 
бо за кожну здану лампочку, напри-
клад, вони мають сплатити близько 7 
грн. Чи погодяться люди здавати сміття 
за гроші? Навряд чи, бо простіше вики-
нути у смітник і не думати, що з ним 
буде далі і куди подінуться отруйні ре-
човини. Найгірше в цьому те, що все то 
до нас повертається і до наших дітей. 
А ми намагаємося про це не дума-
ти, - пояснює співзасновник компанії 
«Екостандарт. Рециклінг» Дмитро НА-
ТАЛУХА. – І тільки відповідальний 
громадянин, а їх одиниці, приносить 
такі лампи на наше спеціалізоване 
підприємство. Через те, що їх одиниці 
і таких людей хочеться підтримати, то 
ми приймаємо лампочки безкоштовно. 
Але то крапля в морі».

На сьогодні бракує централізованих 
пунктів збору такого сміття. Якщо по 
батарейках громадськість хоч якось 
намагається підтримувати доволі широ-
ку мережу пунктів збору, то за іншими 
категоріями - нуль. Відпрацьовані 
батарейки приймаються у мережі 
бібліотечної системи міста Суми, при 
окремих навчальних закладах, у супер-
маркетах АТБ, магазинах Watson, МТС, 
CompService та інших. 

Поки українці думають – куди подіти 
сміття, як навчити сортувати, у країнах 
ЄС інша халепа – де його взяти. Адже 
на переробці сміття можна мати дуже 
непоганий бізнес. У розвинутих країнах 
перероблені відходи давно стали 
повноцінним продуктом міжнародної 
торгівлі. З вторинної сировини отри-
мують теплову та електроенергію. А ще 
один важливий момент: нормою для 
Евросоюзу є не більше 500 сміттєвих 
полігонів на країну. Україна перевищи-
ла норму у 13 разів.

УКРАЇНА БЕЗ СМІТТЯ. Безпечно, майбутнє нас і наших дітей починається з кожного – почати сортувати 
небезпечне сміття можна вже сьогодні

До лампочки
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