
ОБИРАЙ КОМАНДУ,  
ЯКА ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЕКОЛОГІЧНЕ 

МАЙБУТНЄ КИЄВА!

продовження на  стор. 5

Невидимий вбивця 
працює, або як 
погане повітря  
у Києві впливає  
на тривалість 
нашого життя

Промислові викиди у Києві, смог,  

засміченість, технічна вода з-під крана.

продовження на стор. 6

5 років Кличка: 
Київ на 
шляху до 
екокатастрофи

ЕКО-КАТАСТРОФА

Звичайні побутові справи ми робимо 
автоматично — не замислюючись про 
майбутнє та наслідки.

продовження на стор. 7

Київське сміття: 
накопичення 
чи генеральне 
прибирання?

ПРОБЛЕМАВАЖЛИВО

це оптимістичний сценарій майбутнього для Києва
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ 

Лідер партії «Екологічна 
Альтернатива» Єгор Фір-
сов відповів на питання, 
чому прийняв рішення ба-
лотуватися на посаду мера 
Києва, а також розповів, 
для чого потрібна екологіч-
на партія і з чим вона йде 
на вибори до Київради. 

продовження на стор. 2 ‣

Природозахисники, зоозахисники, урбаністи, журналісти  
та просто небайдужі кияни прийняли рішення брати участь  
у місцевих виборах і йти в Київську міську раду.  
Для цього ми об’єдналися в партію «Екологічна Альтернатива».

Єгор Фірсов:  
«Сьогодні  
Київ – одне  
з найбрудніших 
міст Європи.  
Наше завдання – 
це виправити»
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Єгор Фірсов:  
«Сьогодні Київ – одне з 
найбрудніших міст Європи. 
Наше завдання – це виправити»

— Єгор, що таке «Еко-
логічна Альтернатива» і які 
основні пункти програми 
цієї партії?

— «ЕкоАльтернатива» — 
 це справжня «зелена» пар-
тія з відповідною програ-
мою. Я давно звернув ува-
гу на такий парадокс — в 
Україні на папері існує кіль-
ка «зелених» партій та без-
ліч екологічних організацій. 
Але при цьому реального 
руху на захист екології не-
має. Безумовно, існують  
якісь локальні організації в 
регіонах, які активно пра-
цюють і показують резуль-
тат. Але вони надто дрібні і 
не є потужною силою. Між 
тим, ситуація з екологією 
в нашій країні одна з най-
гірших у Європі. Такого 
свавілля забруднювачів, як 
у нас, немає в жодній роз-
виненій країні, а є тільки в 
державах третього світу. 
За час роботи на посаді 
голови Державної екоін-
спекції у 2019-2020 рр. я 
мав можливість у цьому пе-
реконатися. І я вважаю, що 
цю ситуацію потрібно ви-
правляти. Головним нашим 
завданням на цьому етапі я 
бачу роз’яснювальну робо-
ту. Ми повинні переконати 
наших співгромадян, що 
екологія — це дійсно важ-
ливо. Сьогодні ж у суспіль-
ства фокус уваги зміщений 
на другорядні речі. Люди 
можуть кілька днів обгово-
рювати концерт на Майдані 
або якусь дурницю, сказа-
ну чиновником, але не по-
мічати переповнене звали-
ще у себе під будинком або 
знищений ліс.

— Чи справді є необхід-
ність створювати чергову 
нову партію, яких і так ба-
гато? Чи не думали ви при-
єднатися до вже існуючого 
проекту?

— Так, необхідність є. 
Як я вже сказав, в Україні 
просто немає повноцінної 
«зеленої» партії. Є імітації, 
на кшталт Партії зелених, 
яка давно вже існує тільки 
на папері і не веде ніякої 
діяльності. Це нонсенс для 

ся на другому плані. Людей 
передусім цікавить мир та 
зростання добробуту. І, на 
мою думку, така ситуація 
склалася, у тому числі, з тієї 
причини, про яку я казав — 
у країні не існує полі тичної 
сили, яка могла б пояс нити 
людям, наскільки еколо гія є 
важливою. Тобто виникло 
свого роду замкнене коло — 
«зеленої» партії немає, тому 
що немає запиту, а запиту не-
має, тому що нема кому його 
створювати.

До речі, що стосується 
рівня життя, то це питання 
також перебуває в тісній 
зв’язці з питаннями охоро-

ни довкілля, і ми не обходи-
мо його стороною.

— Про що саме йдеться?
— Наприклад, про енер-

гоефективність та енергоз-
берігаючі технології. Адже 
мова в даному випадку не 
тільки про зниження шкід-
ливих викидів від спалення 
вугілля, газу та мазуту, але 
ще і про економію ресурсів. 
Коли ми говоримо про висо-
кі тарифи та великі платіж-
ки, то звідки вони беруться? 
Через нераціональне вико-
ристання енергоресурсів. 
Старі радянські будинки не 
утеплені, на радіаторах не-
має регуляторів та теплолі-
чильників. У людей відсутня 
можливість економити. Ми 
спалюємо дорогий імпорт-
ний газ та імпортне вугілля, 
але при цьому фактично обі-
гріваємо вулицю. У підсумку 
— платимо зайві гроші про-
сто за викиди в атмосферу. 
Очевидно, що це безумство. 
Такого не можуть собі доз-
волити навіть багаті, роз-
винені країни. Безумовно, 
цю ситуацію потрібно змі-
нювати. І це один із пунктів 
нашої програми. Утеплення 
фасадів, раціональне вико-

країни, яка пережила Чор-
нобиль, для країни з такою 
купою екологічних про-
блем, як у нас. Подивіться 
на країни Євросоюзу — там 
в будь-якій розвиненій дер-
жаві є «зелена» партія, яка 
активно піднімає питання 
охорони довкілля. Як пра-
вило, в розвинених країнах 
такі партії присутні у пар-
ламенті і навіть входять до 
правлячих коаліцій, тому 
що жителі європейських 
держав розуміють важли-
вість тих проблем, які під-
німають «зелені». Натомість 
у нас людям, які стурбовані 
охороною природи, просто 

нема за кого голосувати. 
Ми вирішили виправити цю 
ситуацію.

— Можливо, «зеленої» 
партії в Україні немає, бо 
в суспільстві немає тако-
го запиту? У європейських 
країнах, про які ви говори-
те, більш високий рівень 
життя. У нас же населен-
ня в першу чергу цікавить 
зростання добробуту. Тому 
в основному політики гово-
рять про високі тарифи та 
маленькі пенсії.

— Це не так. На виборах 
1998 року, коли люди жили 
гірше та бідніше, ніж зараз, 
Партія зелених отримала 
більше 5% голосів і пройшла 
до парламенту. Виходить, 
що 20 років тому українці 
розуміли важливість охоро-
ни навколишнього середо-
вища, а зараз не розуміють? 
Очевидно, що ні. Просто 
люди в якийсь момент поба-
чили, що Партія зелених — 
 це симулякр, і насправді її 
лідери лише використову-
ють природоохоронну ри-
торику для прикриття своїх 
корисливих цілей.

Безумовно, питання еко-
логії в суспільстві знаходять-

ристання енергоресурсів, 
масштабне встановлення 
сонячних батарей та соняч-
них колекторів на дахах бу-
динків. Тут непочатий край 
роботи.

— Перші вибори для ва-
шої партії, на яких ви змо-
жете випробувати свої 
сили, — це вибори до Київ-
ради. Що «Екологічна Аль-
тернатива» пропонує жи-
телям столиці? Чому кияни 
мають проголосувати саме 
за вас?

— Відповідь дуже про-
ста. Сьогодні Київ — одне з 
найбрудніших міст Європи. 
Наше завдання — це випра-

вити. Наразі ми єдина пар-
тія, яка порушує питання 
охорони навколишнього 
середовища в Києві і ро-
бить їх своїм пріоритетом. 
Ми відпочатку вирішили зо-
середитися не на глобаль-
них політичних проблемах, 
які піднімають парламент-
ські партії, а на локальних 
питаннях, які стосуються 
безпосередньо кожного 
мешканця столиці. Це — чи-
стота повітря та води, роз-
дільний збір та переробка 
відходів, охорона існуючих 
та створення нових зеле-
них зон. Якщо ми кажемо, 
що йдемо до Європи, то 
маємо відповідно себе по-
водити.

Усі наші активісти, які 
створювали «ЕкоАльтер-
нативу» — звичайні жителі 
Києва, які добре знайомі 
з його проблемами. Ми не 
живемо в елітних закритих 
селищах під Києвом. Ми 
живемо в спальних райо-
нах, в тому числі на Лівому 
березі. Ті проблеми, про які 
ми говоримо, стосуються 
безпосередньо нас самих. 
Наприклад, я живу поруч 
із Дарницькою ТЕЦ, яка є 

серйозним забруднювачем 
і труїть сотні тисяч жите-
лів прилеглих районів. Я 
бачу її зі свого балкона, а 
не проїжджаю повз раз на 
три місяці, як мер Кличко, 
який проживає у престиж-
ному районі. Тому я сам 
зацікавлений в тому, щоб 
дихати чистим повітрям. А 
ще один засновник нашої 
партії — Денис Казанський 
мешкає на Позняках, неда-
леко від Бортницької стан-
ції аерації, сморід від якої 
накриває цілі квартали ба-
гатоповерхівок. Провести її 
реконструкцію мер обіцяв 
ще у 2015 році, але баналь-
но обдурив. Роботи навіть 
не починалися. Ми йдемо 
на вибори, щоб змінити си-
туацію і нарешті провести 
реконструкцію цієї вигріб-
ної ями. Якщо знадобить-
ся — будемо блокувати 
трибуну у Київраді! Але не 
дамо більше цю проблему 
ігнорувати.

— Хто тільки не піарив-
ся на проблемі Бортничів. 
Біда в тому, що усі лише 
обіцяють...

— Наша відмінність від 
інших партій ще і в тому, що 
ми не просто намагаємо-
ся щось імітувати і кимось 
прикидатися. «Екологічну 
Альтернативу» створили 
справжні екоактивісти, які 
вже багато років беруть 
участь у русі за чисте до-
вкілля і мають конкретні 
здобутки в цій галузі. Ми 
не зробили просто черго-
вий одноразовий проект 
під конкретні вибори. Ми 
дійсно професійно займа-
ємося екологією. Я очолю-
вав Державну екологічну 
інспекцію, Олена Фатєєва 
багато років захищає уро-
чище Горбачиха на бере-
гах Дніпра, яке хочуть за-
будувати, Павло Вишебаба 
організовує акції на захист 
тварин. Політична партія та 
вибори для нас — лише ін-
струмент, який дозволить 
нам більш ефективно від-
стоювати ті цінності, в які 
ми віримо і які ми відстою-
вали раніше. 

Усі наші активісти, які створювали «ЕкоАльтернативу» — звичайні 
жителі Києва, які добре знайомі з його проблемами. Ми не живемо 
в елітних закритих селищах під Києвом. Ми живемо в спальних 
районах, в тому числі на Лівому березі. Ті проблеми, про які ми 
говоримо, стосуються безпосередньо нас самих.
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Київ сьогодні не може претендувати на звання євро-
пейської столиці з цілої низки причин. І одна з основних, 
якщо не головна — це стан екології. У межах міста, як і ра-
ніше, працюють забруднюючі, небезпечні підприємства, 
кількість стихійних звалищ продовжує зростати щодня, 
водні ресурси кинуті напризволяще підприємствам-за-
бруднювачам, а про чисту воду з-під крану годі й мріяти.

Природозахисники, зоозахисники, урбаністи, журна-
лісти та просто небайдужі кияни прийняли рішення бра-
ти участь у місцевих виборах і йти в Київську міську раду. 
Для цього ми об’єдналися в партію «Екологічна Альтер-
натива».

Мотив цього рішення дуже простий — жодна політич-
на сила України сьогодні не пропонує чіткого вирішення 
екологічних проблем. На слуху що завгодно — тарифи, 
продаж землі, «соросята», але тільки не проблеми стану 
навколишнього середовища, які, насправді, стосуються 
кожного з нас.

«Екологічна Альтернатива» — це не черговий одно-
разовий проект під вибори і не імітація. В нашій коман-
ді дійсно справжні екологи та активісти, люди, добре 
впізнавані і авторитетні в своєму середовищі. І ми розра-
ховуємо досягти результату не за рахунок валу реклами, 
а за рахунок роботи з людьми. Кожен з нас готовий йти 
до киян, зустрічатися і пояснювати наші цілі та завдання.

Ми віримо в успіх, оскільки ми виступаємо з актуаль-
ним питанням і пропонуємо рішення проблем, з якими 
сьогодні стикаються сотні тисяч киян. 

У першу чергу це:   
• Ліквідація золовідвалу Дарницької ТЕЦ і переведення 
самої ТЕЦ на газ                           
• Реконструкція вигрібної ями під назвою Бортницька 
станція аерації 
• Будівництво сміттєпереробного заводу для сортуван-
ня і переробки відходів, від яких Київ сьогодні вже за-
дихається
• Забезпечення якісною питною водою кожної оселі
• Збереження та захист зелених зон Києва
• Відновлення доступу киян до прибережних зон та во-
дойм міста
• Побудова екологічної інфраструктури 
• Гуманне поводження з тваринами
• Раціональне використання коштів екологічного фонду 

Ми вважаємо, що на місцевих виборах голосувати за 
команду, яка займається локальною проблематикою, для 
виборця набагато більш резонно, ніж підтримувати націо-
нальні партії з більш глобальним порядком денним.

Сьогодні рівень розвитку тієї чи іншої держави визна-
чається вже не за наявністю хмарочосів, супермаркетів 
і «Убера» — все це зараз є навіть у відсталих, глухих ку-
точках світу. Рівень розвитку визначається відношенням 
до навколишнього середовища. У третьому світі ще вва-
жається нормою викидати сміття на звалища і жити на 
відвалах металургійного комбінату, а в першому — вже ні. 
Давайте разом доведемо, що Київ — справді європейська 
столиця, а не столиця відсталої держави третього світу.

— До виборів залиша-
ється зовсім мало часу. Чи 
не занадто пізно ви почали 
займатися партбудівни-
цтвом? Чи вистачить цього 
терміну, щоб інформація 
про вас дійшла до киян?

— Тут усе залежить від 
нас самих. Дійсно, ми моло-
да партія. Але, як я вже ка-
зав, ми порушуємо дійсно 
важливі питання, які інші 
політичні сили важливими 
не вважають. І це наша пе-
ревага. Я переконаний, що 
якщо ми покажемо ефек-
тивну роботу, то зможемо 
донести до жителів Києва 
нашу програму і наші про-
позиції навіть за короткий 
відрізок часу. Нам дійсно є 
що сказати. І головне — у 
нас в команді реальні люди, 
які мають авторитет у своє-
му середовищі, які готові 
весь цей період активно 
працювати. Нам не потріб-
но нікого обманювати і пе-
реконувати людей голосу-
вати за «пустушку».

—  Ви самі заявили, що 
будете балотуватися в 
мери. При цьому жодне со-
ціологічне опитування не 
дає вам навіть 1% рейтингу. 
Шансів у вас практично не-
має. Тоді навіщо вам це?

— Дивлячись на тих 
людей, які балотуються, 
я зрозумів, що нічим не 
поступаюся їм у професі-
оналізмі і вже точно є не 
гіршою кандидатурою. Те-
леведучі, шоумени — це 
прекрасно, але всього 
цього країна вже наїлася. 
Бажано ще, щоб на відпові-
дальних постах були люди, 
які мають досвід успішно-
го управління державними 
структурами. У мене такий 
досвід, на відміну від бага-
тьох опонентів, є. Я успішно 
працював у Державній еко-
логічній інспекції і реформу-
вав цю організацію. Вперше 
за всю історію її існування 
ДЕІ стала показувати реаль-
ний результат, а ЗМІ взагалі 
згадали про таку установу, 
бо вона почала продукува-
ти якісь новини. Я пишаюся 
своєю роботою! І саме тому, 
що я робив її відповідально 
і чесно, в результаті олігар-
хічне лобі замінило мене на 
більш поступливу людину, 
яка тепер повертає до ін-
спекції старі схеми. 

Я абсолютно впевне-
ний у своїх силах. А оста-
точне рішення, безумов-
но, приймати виборцю. 
У будь-якому випадку, я 
планую використовува-
ти вибори як трибуну для 
привернення уваги до еко-
логічних проблем столиці.

Євгенія Аратовська, 
CEO «Україна БЕЗ сміття»:

«Потрібно обрати депутатів, яким важливий 
захист довкілля, які будуть захищати еко-

систему міста і піклуватися про екологіч-
ну безпеку для всіх киян. У Києві зараз 
часто нічим дихати, ми стоїмо щодня у 
заторах, нам часто немає куди піти гу-
ляти з дітьми, біля смітників купи сміт-
тя і забруднені вулиці. Це місто більше 
не для життя. Як ми могли обрати лю-

дей, які дозволяють все це чинити 
з містом? Цю помилку необач-
ного вибору можна виправити 
у жовтні. Київ треба охороняти 
від бездумної забудови, надмір-
ного трафіку автівок і маршруток, 

наповнювати парками, деревами, 
сортувальними станціями».

Ігор Козловський, 
український вчений, релігієзнавець, письменник:

«Проблеми, що пов’язані з ганеб-
ним і безвідповідальним забруд-
ненням довкілля, а також стрімке 
зменшення «зелених легенів» 
нашої планети — це виклик для 
всіх нас. Тому мислення сучас-
ної людини просто повинно бути 
екологічним. І це не тільки ви-

мога часу, але й усвідомлення 
глобальної відповідально-

сті і необхідності певних 
зусиль кожного перед 

цим викликом подаль-
шої перспективи спів-
існування живої при-
роди і людської циві-
лізації».

«Потрібно обрати депутатів, яким важливий 
захист довкілля, які будуть захищати еко-

систему міста і піклуватися про екологіч-
ну безпеку для всіх киян. У Києві зараз 
часто нічим дихати, ми стоїмо щодня у 
заторах, нам часто немає куди піти гу-
ляти з дітьми, біля смітників купи сміт-
тя і забруднені вулиці. Це місто більше 
не для життя. Як ми могли обрати лю-

дей, які дозволяють все це чинити 
з містом? Цю помилку необач-
ного вибору можна виправити 
у жовтні. Київ треба охороняти 
від бездумної забудови, надмір-
ного трафіку автівок і маршруток, 

наповнювати парками, деревами, 
сортувальними станціями».

«Потрібно обрати депутатів, яким важливий 
захист довкілля, які будуть захищати еко-

систему міста і піклуватися про екологіч-
ну безпеку для всіх киян. У Києві зараз 
часто нічим дихати, ми стоїмо щодня у 
заторах, нам часто немає куди піти гу-
ляти з дітьми, біля смітників купи сміт-
тя і забруднені вулиці. Це місто більше 
не для життя. Як ми могли обрати лю-

дей, які дозволяють все це чинити 
з містом? Цю помилку необач-
ного вибору можна виправити 
у жовтні. Київ треба охороняти 
від бездумної забудови, надмір-
ного трафіку автівок і маршруток, 

наповнювати парками, деревами, 

«Проблеми, що пов’язані з ганеб-
ним і безвідповідальним забруд-
ненням довкілля, а також стрімке 
зменшення «зелених легенів» 
нашої планети 
всіх нас. Тому мислення сучас-
ної людини просто повинно бути 
екологічним. І це не тільки ви-

мога часу, але й усвідомлення 
глобальної відповідально-

сті і необхідності певних 
зусиль кожного перед 
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Руслан Калінін 
Екс-заступник міністра Мініс-
терства у справах ветеранів, 
тимчасово окупованих тери-
торій та внутрішньо перемі-
щених осіб

Наталя Гуро
Працює в Державній службі 
інтелектуальної власності 
України. Проводила міжна-
родні конференції з актуаль- 
них питань інтелектуальної 
власності

Анастасія Скок
Досвідчений проєктний 
менеджер екологічних та 
природоорієнтованих про-
єктів. Організатор екопро-
світницьких лекторіїв, ак-
цій та фестивалів

Юлія Грініна
Займається проблемами 
безпритульних тварин з 
2005 року. Співорганіза-
торка «Молодіжної ліги за-
хисту тварин»

Олена Казанська
Еко-лектор. Член ГО «Дру-
ге життя». Фахівець у по-
водженні з органічними 
відходами та заходах із за-
побігання їх утворенню

Артем Горбенко
Власник Українського соці-
ологічного порталу, вивчає 
та працює над проблема-
ми житлово-комунального 
господарства та якісного 
постачання послуг

Мар’яна-Марія Хала
Еко-активістка, зоозахис-
ниця та член правління в  
ГО «Єдина Планета»

Ірина Шульженко
Організовує допомогу при-
тулку для тварин «SOS» у 
Пирогові. Організаторка та 
учасниця природоохорон-
них та зоозахисних акцій

Марта Котова
Працює у творчій сфері як 
дизайнерка й у вільний час 
займається проблемами 
безпритульних тварин

Денис Каплунов
Перший заступник голови 
Державної екологічної інс- 
пекції України

Єгор Фірсов
Екс-голова Державної еко-
логічної інспекції України, 
народний депутат 7-го та 
8-го скликань

Денис Казанський 
Блогер та журналіст, член 
делегації мінської ТКГ

Павло Вишебаба
Голова ГО «Єдина плане-
та», координатор кампанії 
«ХутроОFF», засновник 
першого веганського кафе 
в Україні

Катерина Сорока 
Співзасновниця ГО «Єдина 
планета», юристка, зооза-
хисниця

Сергій Волков
Екс-голова Столичного 
округу Держекоінспекції. 
Експерт у сфері управлін-
ня відходами

Олена Фатєєва 
Захисниця природно-заповід-
ного фонду м. Києва

Юлія Петренко 
Зоозахисниця, співорга-
нізаторка Міжнародного 
маршу за права тварин, 
засновниця благодійного 
фонду «Маленькі серця»

Андрій Помазанов 
Адвокат, правозахисник, 
народний депутат 8-го 
скликання

Олег Горбачов 
Юрист-міжнародник, спеці-
алізується на природоохо-
ронному законодавстві

Анастасія Загоруйчик
Політолог, координаторка 
міжнародних екологічних 
проектів

Не без гордості можемо сказати, що «Екологічна 
Альтернатива» сьогодні – єдина справжня «зелена» партія 
не тільки в Києві, а й у всій Україні. Її створили справжні 
екоактивісти, які системно займаються питаннями 
захисту навколишнього середовища вже довгий час 
і завоювали у своїй сфері певний авторитет. Тому нам 

легко і приємно розповідати про людей, які увійдуть 
до нашого списку та будуть брати участь у виборах до 
Київради. На відміну від фейкових політпроектів, які 
створюються до виборів і лише використовують вивіски 
«екологів» або «антикорупціонерів», у нас все чесно, 
по-справжньому, і нам ні за кого не соромно.

Команда «Екологічної Альтернативи»: 
фахові екологи та менеджери 
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Звичайно, проблема забрудненого повітря дуже гостро стоїть у всьому світі. Київ тут  
не є виняток. Китай, Росія, Індія, Індонезія і наша країна лідирують за рівнем смертності 
через поганий стан атмосферного повітря.

Останні звіти ООН під-
тверджують невтішну тен-
денцію. Кожну годину у 
світі помирає 800 людей 
через хвороби, спричине-
ні високим рівнем забруд-
нення повітря. Уявіть, що 
за одну добу майже 20 тис. 
людей помирають через 
загазованість, підприєм-
ства-забруднювачі, малу 
кількість зелених зон. На-
селення, співмірне з містом 
Гостомель, зникає кожні 
24 години.

На жаль, у цих антирей-
тингах Україна є одним із 
лідерів. Рівень смертності 
від забруднення повітря 
в Україні найвищий у світі 
і складає 120 смертей на 
100 тис. населення. Про це 
йдеться у статті, опубліко-
ваній газетою «Гардіан» із 
посиланням на досліджен-
ня групи вчених Всесвіт-
ньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ). Смерт-
ність від забруднення пові-
тря в Україні у 5 разів вища, 
аніж у п’яти найчистіших 
країнах, разом узятих.

За даними ВООЗ, забруд-
нення повітря є одним із ос-
новних факторів ризику для 
здоров’я людини, що пов’я-
зані зі станом навколишньо-
го середовища. Чим нижчий 
рівень забруднення атмос-
ферного повітря на певній 
території, тим менше серед 
її населення захворювань 

органів дихання, нервової 
системи, шкіри та підшкір-
ної клітковини, серцево-су-
динної системи, респіратор-
них захворювань та різного 
роду алергічних проявів, 
онкологічних наслідків.

На сьогодні дані окре-
мих недержавних лабо-
раторних досліджень яко-
сті атмосферного повітря 
виявили, що переважна 
більшість киян дихають 
повітрям із понаднорма-
тивним вмістом наступних 
забруднюючих речовин: 
дрібнодисперсні зважені 
частки (до складу яких з 
наразі встановлених вхо-
дять кадмiй, манган, мiдь, 
нiкель, свинець, хpом, 
цинк, залiзо, інші важки 
метали, миш’як, сурма, 
ртуть, діоксид сірки, оксид 
вуглецю, діоксид вуглецю, 
оксиди азоту, сipководень, 
фенол тощо). 

Сьогодні вже не лише 
поблизу підприємств-за-
бруднювачів та автомагі-
стралей міста, а практично 
всюди в Києві забруднення 
часто сягає небезпечного 
для здоров’я мешканців 
рівня. Цьому наразі актив-
но сприяє стрімке знищен-
ня зелених насаджень та 
природних водних об’єктів 
на території м. Києва.

У столиці, наприклад, 
89% забруднення спричи-
нене саме автомобілями. 

Тому Всесвітня організація 
охорони здоров’я вказує 
нам на страшні наслідки 
від загазованості повітря, 
такі як зростання частоти 
ішемічних хвороб серця, 
раку легенів та гострих 
інфекцій дихальних шля-
хів, і нагадує, що ми маємо 
змінювати свої звички та 
транспортну інфраструк-
туру наших міст — від авто-
мобілецентричної до ком-
фортної, перш за все для 
пішоходів, велосипедистів, 
зі зручним громадським 
транспортом.

«Здорове довкілля є 
фундаментом для здоров’я 
населення. Якщо країни не 
вживатимуть заходів, щоби 
створити безпечне сере-
довище там, де працюють 
і живуть люди, мільйони 
хворітимуть і помирати-
муть занадто молодими», — 
заявила Маргарет Чен, ге-
неральний директор ВООЗ.

Американське дослі-
дження свідчить, що рівень 
летальності від COVID-19 
зростає приблизно на 15% 
у регіонах, які мали навіть 
незначне збільшення рів-
ня забруднення дрібними 
частинками протягом кіль-
кох років до пандемії.

«Графіки показників 
смертності від COVID-19, як 
правило, повторюють гра-
фіки як районів із високою 
щільністю населення, так і з 

високою кількістю твердих 
частинок PM2.5», — йдеться 
у доповіді Гарвардського 
університету.

Якщо довіряти цим да-
ним і проаналізувати їх 
через призму київських 
проблем, то схоже, що до-
слідження мають рацію. 
Найзабрудненіше пові-
тря в Києві зафіксовано у 
Дарницькому та Дніпров-
ському районах. Через те, 
що поряд розташоване 
підприємство, яке входить 
до тридцяти основних за-
бруднювачів повітря в 
Україні, — Дарницька ТЕЦ. 
Також ситуацію усклад-
нює сморід на Харківсько-
му масиві від Бортницької 
станції аерації.

Якщо ми проаналізуємо 
статистику захворювання 
на коронавірус, то серед 10 
районів саме Дарницький 
має найвищі офіційні по-
казники — 2537 захворілих.
Смертність у Дарницькому 
районі в 2 рази вища, ніж в 
інших районах.

На жаль, владою 
системно приховуються 
дані щодо онкологічних 
хвороб. На жоден наш за-
пит вони не відповіли точ-
ними цифрами. 

Тому терміново й пер-
шочергово наша коман-
да має на меті ліквідува-
ти «невидимого вбивцю», 
поки він не ліквідував нас.

Невидимий вбивця працює, або  
як погане повітря у Києві впливає 
на тривалість нашого життя

1. Топ-забруднювачам не 
місце у Києві. Вони або бу-
дуть модернізовані, або бу-
дуть винесені за межі Киє-
ва. Владних повноважень 
у місцевої ради для цього 
більш ніж достатньо. Якщо 
ми говоримо про модерні-
зацію, то на кожне джере-
ло викидів мала бути вста-
новлений електрофільтр. 
Дарницька ТЕЦ за своїми 
зобов’язаннями мала вста-
новити ці фільтри до кінця 
2019 року, але місцева вла-
да ніяк не реагує на те, що 
топ-забруднювач порушує 
ці вимоги.  

2. Жодне підприємство 
не має працювати на ву-
гіллі. Забруднювачі мають 
перейти на газ. Економіч-
на ситуація і рентабель-
ність газу дозволяють 
зробити цей перехід. Спа-
лення вугілля є основним 
джерелом викидів шкід-
ливих речовин. 

3. Ліквідація золовідва-
лу Дарницької ТЕЦ. Зола 
від згорання вугілля ле-
жить просто неба, і шкід-
ливий пил розноситься 
містом. Також зола по-
трапляє у водні об’єкти 
Києва, її можна зафіксу-
вати у Дніпрі.  

4. Маємо створити пунк-
ти моніторингу чистоти 
повітря. Вже за рік ми 
зможемо встановити мо-
ніторинговий пункт біля 
кожного дитячого садка 
та школи. Тоді ми будемо 
знати, чим ми дихаємо.

5. У Києві буде впрова-
джено зони низьких вики-
дів, які поступово розши-
рятимуться на все місто. Це 
приклад європейських сто-
лиць. Таким чином ми зни-
зимо шкідливі викиди та 
розвантажимо автошляхи.

6. Переведемо весь ко-
мунальний транспорт на 
екологічні види палива. 
Вже за 3 роки назавжди 
відмовимось від викори-
стання маршруток. Забо-
ронимо в’їзд у місто не- 
екологічному транспорту.

7. Ми будемо розвивати 
всеосяжну велоінфра-
структуру. Не менше 5% 
від щорічного автодорож-
нього бюджету міста буде 
спрямовано саме на це.

Ми впевнені, що, реалі-
зувавши ці заходи, ми по-
вернемо киянам чисте по-
вітря. І кожна людина, де 
б вона не мешкала, буде 
дихати на повні груди.  
Це більше, ніж політика, 
це – особисте!
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1. Промислові           
    викиди у Києві

Сервіс статистики www.
numbeo.com цього року по-
ставив Київ на 21-ше місце 
за кількістю викидів серед 
майже 100 євроміст. Ще 
два роки тому Київ входив 
у топ-10 найбільш брудних 
міст Європи. Причиною 
цього є велика кількість 
неекологічних виробницв, 
розташованих у столиці та 
області.

ПАТ АК «Київводоканал»  
входить у десятку підпри-
ємств-забруднювачів Укра-
їни, впливаючи на водне се-
редовище та повітря. Об’єм 
забруднених ним стічних 
вод за минулий рік склав 
283 млн кубометрів. 

Завод «Радикал», або  
«ки ївський Чорнобиль», який 
спорудили в 1951 році, до 
сьогодні труїть мешканців 
Лівого берега. Виробництво 
тут зупинено з порушенням 
вимог природоохоронного 
законодавства: не було ви-
везено залишки ртуті, цин-
ку, свинцю.

Комбінат «Радон» — кладо- 
вище атомних відходів в 
Голосієві, на його території 
розміром близько 10 гекта-
рів у одному із найбільш зе-
лених районів міста з 1962 
року відбулося захоронен-
ня радіоактивних відходів. 
Загалом шкідливих відхо-
дів на комбінаті приблизно  
2,5 тис. тонн.

Дарницька ТЕЦ — найбіль-
ший стаціонарний забруд- 
нювач Києва. Щодоби ге-
нерує близько 300 тонн 
шкідливих відходів, з яких у 
повітря, землю та воду потра-
пляють: ртуть, свинець, кад-
мій та інші токсини. Загальний 
об’єм відходів, накопичених 
протягом експлуатації, понад 
1 млн 261 тис. тонн. 

Трипільська ТЕС є най-
більшим енергогенерую-
чим підприємством на те-
риторії Київської області, 
яке, зокрема, працює і на 
Київ. У складі викидів Три-
пільської ТЕС в атмосферу 

робляється у столиці, що 
незрівнянно з європейськи-
ми країнами, де цей показник 
сягає 50%. Система розділь-
ного збору фактично не пра-
цює, скорочуються пункти 
прийому вторсировини. Для 
подальшого сортування по-
трібен один чи два потужних 
заводи МБТ (механіко-біо-
логічної технології обробки 
сміття). 

Натомість більшість сміт-
тя вивозиться на полігон  
№ 5, на сміттєспалювальний 
завод «Енергія», на спец- 
полігон № 6 та інші поліго-
ни, що розташовані в облас-
ті. За роки експлуатації 5-го 
полігона  висота сміттєвого 
шару піднялася до 90 метрів. 
Дощова вода, яка просочу-
ється крізь сміття й утворює 
фільтрат, потрапляє у ґрунт 
та підземні води, отруюючи 
територію у радіусі 10-15 км 
навколо звалища. 

4. Технічна вода 
    з-під крана

Інститут проблем водопо-
стачання, водовідведення 
та охорони навколишнього 
природного середовища 
повідомляє, що 69% питної 
водопровідної води в столи-
ці не відповідає санітарним 
нормам. Більшість шкідли-
вих речовин потрапляють у 
воду ще в процесі доставки 
до осель через значне зно-
шення водогінних мереж 
столиці.

За інформацією Київ-
ського еколого-куль турного 
центру, 50% бюветної води 
забруднено важкими мета-
лами та нафтопродуктами. 
Адже до підземних вод ре-
гулярно потрапляють ще й 
брудні стоки та нечистоти 
внаслідок неконтрольова-
них врізань в каналізацію і 
водогони. 

У середньому «Київводо-
канал» щодня виготовляє 
700 млн літрів чистої пит-
ної води для столиці Украї-
ни. Проте Бортницька стан-
ція аерації проєктувалася 
в 60-70-х роках минулого 

переважають оксиди сірки, 
дрібнодисперсні пилові ча-
сточки та оксиди азоту.

2. Смог
Найбільше джерело смо-

гу в Києві — це автомобілі, 
вони створюють 70-85% 
усіх викидів у повітря. Біль-
ше чверті українського ав-
топарку складають машини, 
що не відповідають жодним 
еконормам, і їхні викиди в 
4,5 раза перевищують су-
марні викиди решти 72%. 
Ще у 2018 році The Financial 
Times визнала Київ най-
більш забрудненою євро-
пейською столицею. 

Типовий склад київсько-
го смогу включає в себе ді-
оксид сірки, діоксид азоту, 
формальдегід. Дуже небез- 
печним є бензапірен —  
речовина, що утворюєть-
ся при неповному згорянні 
палива. Накопичення в ор-
ганізмі цих токсинів може 
викликати онкологічні, 
ендокринні, респіраторні 
захворювання, алергії,  
негативно впливає на  
роботу внутрішніх органів.

За даними агентства ЄС 
з охорони довкілля, забруд-
нене повітря стає причи-
ною 400 тис. смертей на 
рік у Європі. Кілька років 
тому британське видання 
The Guardian оприлюдни-
ло показники смертності 
від забруднення повітря в 
українських містах, зокре-
ма у Києві — 120 смертей на  
100 тис. населення. Це один  
з найвищих у світі показників.

3. Засміченість
За рік в Києві збирають 

близько 1,5 млн тонн відхо-
дів. Щомісячно з житлової 
забудови міста Києва виво-
зиться 500-600 тис. кубо-
метрів побутових відходів 
(змішаних твердих побу-
тових, роздільно зібраних, 
великогабаритних). На од-
ного киянина в середньому 
приходиться 7,3 тонн сміт-
тя щорічно!

Лише до 8% побутових 
відходів сортується і пере-

століття, вона ніколи не 
передбачала можливості 
видалення такої кількості 
небезпечних для екології та 
здоров’я сполук, які сьогод-
ні продукує велике місто. 

Модернізація системи 
очищення йде вкрай повіль-
но і нераціонально. Тут і досі 
практикують застарілий 
метод з використанням 
токсичного хлору. В бага-
тьох прогресивних країнах 
його занесено до реєстру 
бойових отруйних речо-
вин. На Заході, наприклад, 
використовують біологічні 
способи очищення, зокре-
ма озонуванням.

5. Скорочення 
зелених насаджень

За даними Державного 
агентства лісових ресур-
сів, лише 37,2% території 
Києва вкрито зеленими 
насадженнями. Київ істот-
но відстає за «зеленими 
показниками» від європей-
ських столиць. Наприклад, 
залісненість Берліну стано-
вить 46% території. Анало-
гічний показник для Відня 
— 45,5%, для Рима — 45%, 
для Осло — 68%. 

Під загрозою забудови 
в різних районах столиці 
опинилися визначні парки 
та сквери. Це озеро Не-
бреж і Тягле на Осокорках, 
Протасів яр, парк «Крісте-
рова гірка» в Подільському 
районі Києва, Кловський 
схил та озеро Глинка на 
Печерську, заказник Пу-
ща-Водиця та острів Тру-
ханів, сквер Чкалова в ста-
рому центрі. 

Середня забезпеченість 
зеленими насадженнями 
киян становить 18,2 м2/осо-
бу.  Для порівняння, у вели-
ких німецьких містах на од-
ного жителя припадає 46 м2 
зелених зон, а в невеликих 
поселеннях цей показник 
майже вдвічі вищий.

У проекті нового генпла-
ну Києва недостачу зелених 
зон в місті планують ком-
пенсувати приєднанням до 

міської агломерації прилег-
лих лісів, як-от Біличанський 
ліс. І хоча він ще не в межах 
Києва, для його теренів вже 
існують забудовні плани. 

6. Затори
В Києві налічується біля 

300 автомобілів на 1000 
душ населення. Для порів-
няння, у Нью-Йорку —  понад 
220 автомобілів на 1000 
жителів, в Стамбулі — біля 
150, в Гонконзі — понад 60. 
За прогнозами, озвучени-
ми ще 2018 року на «Київ 
Смарт Форумі», якщо такі 
темпи автомобілізації бу-
дуть збережені, то до 2025 
року у місті буде нарахо-
вуватися вже 450 авто на 
1000 жителів.

Автомобілів та мотоциклів 
у столиці станом на 2019 рік 
зареєстровано 170 тис. Для 
порівняння, у 2018 році ця 
цифра була майже на 50% 
менше, а саме — 114 тис. 325 
одиниць транспорту. По го-
ловних магістралях в місто 
щодня з агломерації заїж-
джає понад 220 тис. машин. 

Столиця України щодня 
захлинається у «корках». За 
даними міжнародної аналі-
тичної компанії TomTom від 
минулого року, Київ — третє 
найбільш завантажене тран-
спортом місто в Європі. 

7. Негуманне                                                                                                                                          
    поводження  
    з тваринами
Як робиться бізнес на 

тваринах, можна побачи-
ти у багатьох туристичних 
місцях столиці — насампе-
ред на Хрещатику і Майдані  
Незалежності. У більшості 
європейських держав такі дії 
є неприпустимими та неприй-
нятними, оскільки твари- 
нам мають бути забезпечені 
належні умови утримання. 
Для «роботи» тварин обпою-
ють горілкою чи наркотика-
ми, аби вони не проявляли 
агресії і були смиренними.

Київрада на засіданні  
28 липня 2020 року ухвали-
ла рішення про обмеження 

5 років Кличка: 
Київ на 
шляху до 
екокатастрофи
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використання тварин у сто-
лиці для зйомок фото і відео 
за гроші. Але це порожнє 
та популістичне рішення, 
яке не вирішує проблеми в 
цілому: не забороняє екс-
плуатацію тварин, а лише 
«рекомендує припинити 
експлуатацію тварин для на-

Звичайні побутові спра-
ви ми робимо автоматич-
но — не замислюючись про 
майбутнє та наслідки. На-
приклад,  викидаємо сміття 
в контейнер біля будинку. 
Чи дивитеся ви всередину, 
що туди взагалі потрапляє? 
Куди подінеться це сміття, 
коли його забере сміттєвоз? 
Чи можемо ми дозволити іс-
нуючій владі поводитися зі 
сміттям так легковажно та 
недбайливо?

Щодня людина генерує 
приблизно 1 кг відходів, на 
рік в середньому — 335 кг. 
Якщо ваша родина скла-
дається з трьох людей, то 
за рік утвориться близько 
1 тонни побутових відходів 
на сім’ю! В масштабах Ки-
єва цифри ще більш вра-
жаючі. Згідно зі звітом Мін-
регіонбуду, впродовж 2018 
року у Києві було зібрано  
1 348 354,63 тонн твердих 
побутових відходів. Щоб 
легше було уявити кіль-
кість продукованих кия-
нами відходів, уявіть собі 
монумент Батьківщина-мати,
який важить 450 тонн, 
тож побутові відходи 
киян на рік загалом — це 
майже 3 000 монументів 
Батьківщина-мати.

 Поводження з відхода-
ми в Києві на разі знахо-
диться на рівні середньо-
віччя, майже все сміття без 
роздільного збору склада-
ється на купу та створює 
катастрофічну, аварійну 
ситуацію для нас з вами та 
на століття вперед, якщо 
терміново не почати зміни, 
які нам давно тільки обіцяє 
міська влада. 

— З 1986 року функціо-
нує «Полігон твердих побу-
тових відходів № 5». Об’єм 
відходів, які завозяться на 
полігон, складає 3-3,5 тис. 
тонн на добу, 450-600 тис. 
тонн на рік. Внаслідок гнит-
тя змішаних побутових від-
ходів, що зазвичай містять 

дання відео та фотопослуг».
Іншою проблемою стали 

так звані контактні зоопар-
ки в торгово-розважальних 
центрах столиці, в яких ре-
ально не дбають про належ-
не утримання тварин та їхні 
права, а використовують їх
як наживку для приваблен-

в собі безліч різних компо-
нентів від залишків їжі до 
батарейок, ламп, тари з-під 
хімічних речовин, неви-
користаних ліків, утворю-
ються токсичні рідкі стоки 
— фільтрат. У фільтрат по-
трапляють продукти роз-
кладу органічних речовин, 

корозії металів, в тому числі 
важкі метали, мікропластик.

На звалищах, яких в 
Україні чи в Києві без-
ліч, залежно від складу та 
щільності ґрунтів фільтрат 
збирається у водойми або 
потрапляє в землю. На об-
ладнаних полігонах він, як 
правило, накопичується у 
нижній частині полігона, 
але критичний стан поліго-
на № 5 дозволяє говорити 
про те, що фільтрат потра-
пляє і до поверхневих вод 
та водоносних пластів, у 
ставки, річки, криниці. Щоб 
це побачити на власні очі, 
достатньо просто під’їхати 
до паркану полігона чи по-
просити місцевих жителів 
показати, де фільтрат без-
посередньо витікає з полі-
гона в найближчі озера.

Під час розпаду органіч-
них відходів також виділя-
ється звалищний газ, що 
складається переважно з 
метану та СО

2
. Звалищний 

газ має неприємний запах, 

ня клієнтів до ТРЦ. Це «Краї-
на Єнотія» в ТРЦ ArtMall, 
EKZOland в ТРЦ «Dream 
Town», Animal Park на 
ВДНГ, «Звірополіс» у ТРЦ 
«Космополіт» тощо.

Волонтери та екоактиві-
сти постійно виявляють в Ки-
єві та агломерації незаконні 

є шкідливим для здоров’я 
людей і легкозаймистим, 
тому часто стає причиною 
виникнення пожеж на полі-
гонах та сміттєзвалищах.

Саме тому за стандарта-
ми сучасні полігони мають 
бути обладнані системами 
збору та переробки філь-

трату і звалищного газу, 
повинні мати спеціальні 
протифільтраційні екрани, 
що унеможливлюють по-
трапляння шкідливих речо-
вин у ґрунти та води, та інші 
засоби захисту довкілля.

В Україні таких сучас-
них полігонів поки що не-
має. Більшість же полігонів 
в Україні старі, їм по 20-30 
років, і за рівнем небезпеки 
для довкілля вони мало чим 
відрізняються від стихійних 
звалищ.

— З 1987 року працює 
єдиний в Україні сміттєспа-
лювальний завод «Енергія», 
що спалює 250 тис. тонн 
сміття столиці. «Енергія» 
є єдиним в Україні підпри-
ємством, що спалює тверді 
побутові відходи. Тут ути-
лізується близько 25% сто-
личних побутових відходів, 
а отримане тепло вико-
ристовується для обігріву 
та постачання гарячої води 
у навколишні мікрорайони. 
За ці 30 років навколо заво-

та не обладнані належним 
чином зоопарки. 27 серпня 
активісти забрали із приват-
ного звіринця у Гостомелі ле-
веня, яке власник утримував 
у жахливих умовах та зну-
щався з нього. Трапляються 
в Києві і масові вбивства без-
притульних тварин. 

ду та озера Вирлиця виріс 
новий житловий масив —
багатоповерхівки Харків-
ського масиву та Позняків, 
одного з київських районів, 
який продовжують активно 
забудовувати. Нові будинки 
щороку впритул наближа-
ються до озера та все ближ-
че до самого заводу. Завод 
«Енергія» може бути дже-
релом дуже небезпечного 
забруднення, але реальний 
вплив його викидів на здо-
ров’я населення оцінити 
важко через брак даних та 
відсутність якісного, сучас-
ного моніторингу, оскільки 
країна досі не перейшла на 
європейську систему оцін-
ки рівня забруднення. З точ-
ки зору економіки, місту ви-
гідніше цей завод закрити, 
територію рекультивувати 
і розвивати для будівництва 
або рекреації. Натомість по-
будувати в місті два нових 
заводи (на лівому і право-
му берегах), адже сучасні  
сміттєспалювальні заводи 
можуть знаходитися навіть 
в центрі житлових масивів, 
оскільки абсолютно без-
печні, що не скажеш про 
застарілу «Енергію». І якщо 
нові заводи будуть буду-
ватися поступово, а місто 
буде піднімати тариф раз на 
декілька років, то це явно 
не надто вдарить населен-
ню по кишені. Тобто міф 
про те, що все це дуже до-
рого коштує, не має нічого 
спільного з реальністю. Київ 
і великі міста України точно 
можуть собі це дозволити. 

Україна — Європа! Київ — 
європейська столиця, яка 
не має якихось особливих 
перешкод та браку дос-
віду в побудові сучасної 
системи поводження з від-
ходами, роздільного збо-
ру, переробки ресурсоцін-
ної сировини. Це реальні 
проєкти та справи, які по-
трібно робити терміново, і 
ми знаємо як!

Ольга Сумська,
народна артистка 
України:

«Захистити та зберегти 
навколишнє середовище
є одним з найпріоритет-
ніших напрямків, адже 
від стану довкілля цілко-
вито залежить здоров’я 
та життя людини. Я сама 
нерідко беру участь у 
природоохоронних та 
зоозахисних ініціативах. 
Зокрема, у збережен-
ні Павлівського скверу, 
якому загрожують забу-
довники. У зйомках со-
ціальних роликів, на під-
тримку безхатніх тварин 
у притулках. І взагалі, 
всім сердцем уболіваю 
за Київ. З чистими пові-
трям і водою, з парками 
і скверами, з озерами і 
річками, у яких можна ку-
патись. З гуманним відно-
шенням до тварин. Наразі 
це є проблемою. Але я 
впевнена, що об’єднав-
ши зусилля все можна 
змінити. Вірю у людей, 
які створили цей проект 
заради покращення си-
туації. Людей, яких знаю 
особисто, як порядних 
та ідейних, і вже декіль-
ка років спостерігаю за 
їхніми діями та резуль-
татами».

Олександр 
Положинський, 
музикант і журналіст:

«Довкілля — це те, з 
чого ми отримуємо жит-
тєву енергію, натхнен-
ня та емоції. Яким буде 
наше навколишнє сере-
довище — те ми з нього 
й отримаємо. Цілком ло-
гічно, чим прекраснішим 
і чистішим буде воно, 
тим здоровішими буде-
мо ми з вами».

КИЇВСЬКЕ СМІТТЯ: НАКОПИЧЕННЯ 
ЧИ ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ?
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З наближенням виборів 
вулиці Києва, як зазвичай, 
забарвилися у кольори по-
літичної реклами. Реклам-
ні поверхні вже викуплені 
на кілька місяців вперед і 
рясніють передвиборчими 
гаслами. Погляньмо на них. 
«Зупинимо продаж землі», 
«Зможемо відновити еко-
номіку», «Київ — це ти», 
«Новий мер буде жінкою», 
«Зупинимо знищення краї-
ни»... Яке відношення всі ці 
абстрактні фрази мають до 
проблем Києва? Що їх ав-
тори готові запропонувати 
жителям столиці? Ці питан-
ня поки залишаються без 
відповіді.

Місцеві вибори істотно 
відрізняються від загально-
національних. Бо якщо пар-
ламент України покликаний 
вирішувати глобальні, стра-
тегічні завдання, то місцеві 
органи влади відповідають 
за містечкові проблеми. 
Саме вони визначають — 
яким повітрям ми будемо 
дихати і яку воду пити, буде 
під вікном парк чи паркінг, 
чи буде освітлена вулиця, 
по якій ми ввечері повер-
таємося з роботи додому. 
Ці питання лише здаються 
маленькими і другорядни-
ми — насправді саме вони 
в першу чергу визначають 
рівень нашого життя. Єв-
ропа починається з чистого 
під’їзду, доглянутих газонів 
і баків для сортування сміт-
тя у вашому дворі.

Саме тому на виборах до 
місцевих органів влади слід 
в останню чергу орієнтува-
тися на партійний бренд 
або яскраву рекламу. За-
мість того слід шукати від-
повіді на запитання — що 

сфері природоохоронного 
законодавства. Ми беремо 
участь у виборах не стільки 
від бажання стати політи-
ками, скільки від розуміння 
того, що влада не чує нас до 
тих пір, поки ми не почина-
ємо реально конкурувати з 
нею, грати на її полі і тим са-
мим загрожувати їй.

Місця в Київраді для  
нас — не самоціль, а лише 
новий інструмент, за допо-
могою якого ми розрахо-
вуємо домагатися раніше 
окреслених цілей. Ми — 
самі звичайні жителі па-
нельних спальних районів, 
тому на відміну від канди-
датів-мільйонерів, що про-
живають у резерваціях на 
кшталт Конча-Заспи, зна-
ємо, як живеться в Києві 
насправді, чим пахнуть По-
зняки і як воно, коли за-
мість улюбленого скверу 
з’являється «свічка» у 25 
поверхів. Тому ми дійсно 
зацікавлені зробити місця 
нашого проживання більш 
комфортними. Ми зібрали-
ся і створили партію, щоб 
не бігати за депутатами і не 
просити чиновників нарешті 
виконати дані 5 років тому 
обіцянки, а самим взятися за 
вирішення проблем, що нас 
хвилю ють. Але ми нічого не 
зможемо зробити без вашої 
підтримки.

Не женіться за яскравою 
обгорткою, якою сьогодні 
спокушають вас олігархічні 

конкретно несе та чи інша 
сила для громади? Наскіль-
ки вона розуміє локальну 
проблематику? Які цілі пе-
реслідує? Літаюча жінка з 
парасолькою — це, звичай-
но, забавно. Та чи розуміє 
вона, як підвищити енерго-
ефективність радянського 
житлового фонду? Чи змо-
же зробити водопровідну 
воду придатною для пиття? 
Міська рада — не трибуна 
для політичних гасел. Це 
місце, де вирішується пи-
тання, як зробити життя 
громади комфортнішим тут 
і зараз.

«Екологічна Альтерна-
тива» — та сама політична 
сила, яка порушує ті питан-
ня, що безпосередньо сто-
суються кожного жителя 
Києва, незалежно від його 
соціального статусу і пере-
конань. Ми збираємося мі-
няти місто на краще, і знає-
мо, як це зробити. До нашої 
коман ди входять люди, які 
не просто роздають красиві 
обіцянки, а вже довели свою 
ефективність, навіть не ма-
ючи депутатських мандатів і 
важелів влади. Це активні та 
небайдужі мешканці столиці, 
які захищали від знищення 
забудовниками зелені зони, 
гострими публікаціями зму-
шували мера ремонтувати 
дороги, які до цього 10 років 
стояли без ремонту, домага-
лися від депутатів ухвалення 
важливих законопроектів у 

партії. Адже крім яскравих 
гасел, придуманих дороги-
ми політтехнологами, у них 
часто нічого немає. Під-
тримайте активну команду 
небайдужих киян. Підтри-
майте «Екологічну Альтер-
нативу» на виборах до Київ- 
ської міської ради! 

У нас немає мільйонів 
на покупку рекламних бор-
дів. Зате ми точно знаємо, 
що робити з наболілими 
проблемами, які стосують-
ся кожного з нас. У нас є 
проєкти і покрокові алго-
ритми — ми знаємо, як поз-
бавити Дарницький район 
від токсичного золовідвалу 
вугільної електростанції, 
знаємо, як поліпшити енер-
гоефективність хрущівок і 
зробити меншими платіжки 
за опалення, знаємо, як пе-
ретворити тонни київських 
відходів на цінну сировину 
і джерело фінансів. Знає-
мо навіть, як перетворити 
брудний кіоск на верти-
кальну клумбу та елемент 
благоустрою — відповідний 
досвід ми вивчали у Польщі. 

Ми добре розуміємо ваш 
скепсис і знаємо, що у вас, 
так само як і в нас, накопи-
чилася втома від політики. 
Але якщо ви не прийдете 
на вибори, то місцеву вла-
ду за вас вибере хтось ін-
ший. І якщо ця влада буде 
такою ж, як сьогодні, попе-
реду нас усіх чекають ще  
5 втрачених років.

ЧОМУ ВАРТО 
ПІДТРИМАТИ 
«ЕКОЛОГІЧНУ 
АЛЬТЕРНАТИВУ»

ПАМ’ЯТАЙТЕ ― 
АЛЬТЕРНАТИВА Є!  
І ЦЕ ― «ЕКОЛОГІЧНА 
АЛЬТЕРНАТИВА»

Здобутки 
команди 
«Екологічна 
Альтернатива»
1. Єгор Фірсов 

У 2014-2016 рр. був на-
родним депутатом двох 
скликань. У 2019 році 
очолив Державну еко-
логічну інспекцію. За 6 
місяців було нарахувано 
896 млн грн штрафів за 
порушення екологічного 
законодавства. Звільнено 
80% старого корупційно-
го керівництва. 

2. Павло Вишебаба 
Голова ГО «Єдина Плане-
та». Павло — координа-
тор кампанії «ХутроОFF»  
за заборону виробництва 
хутра в Україні, в рамках 
якої було зібрано рекорд-
ну кількість голосів під пе-
тицією на сайті ВР, підго-
товлено та зареєстровано 
законопроект про забо-
рону хутроферм в Украї-
ні, який наразі на розгляді 
парламенту.

3. Сергій Волков 

З 2009 року співпрацює 
з установами, пов’яза-
ними з переробкою та 
захороненням відходів.  
У 2016-2018 рр. був екс-
пертом комітету з управ-
ління відходами та небез-
печними речовинами.
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