ПРОЕКТ
«ПОРЯТУНОК РІЧКИ ЛИБІДЬ»
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗІЦІЯ
«ЕКОГРОМАДА»

1.

Анотація.

Проект "Порятунок річки Либідь" Громадської організації "Екогромада"
Згідно із даними управління екоресурсів України, в 1990 році річка Либідь була визнана
найбруднішою в Європі. Сучасні дослідження виявили, що показники максимальної
концентрації нафтопродуктів в річці перевищують допустимі норми, щонайменше, у два
рази. Урбанізованість річки (рівень промислової забудови) дорівнює 81%. У воді надмірна
концентрація кишкової палички, кількість якої становить 130-220 тис. кл / мл, сальмонел
140-240 кл / мл, що є результатом численних незаконних фекальних врізок. Береги річки
невпорядковані, деякі фрагменти перетворені на штучні звалища сміття.
Мета проекту: Розробити загальну концепцію очищення води річки Либідь та її допливів,
привернути увагу громадськості до проблеми малих річок Києва.
Цілі проекту:
Ціль 1: Розробити загальну концепцію очищення води річки Либідь. Провести інспекцію й
огляд усіх стічних труб, що виходять в заплаву річки. Ліквідувати нелегальні врізки
побутової каналізації з подальшим виявленням правопорушників.
Ціль 2: Створити рекреаційно-культурне середовище на берегах Либеді на ділянці в
району вул. Фізкультури №№ 28-30, неподалік від впадіння її найбільшої лівої притоки –
струмка Клов.
Ціль 3: Збереження історичної пам'яті про водні ресурси столиці і пов'язані з ними події
шляхом створення спеціальних інформаційних стендів.
Ціль 4: Провести огляд відкритої бетонної канави Либеді з метою розробки подальшої
концепції реінтеграції ріки до природного середовища. Проведення хімічного та
радіаційного аналізу змісту води.
2.

Загальна інформація.

ГО «ЕкоГромада» Дані про легалізацію:
Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської
організації чи громадської спілки від 30.09.2015 № 1448612.
Адреса, контакти: м. Київ, вул. Братиславська, 15, кв. 96, тел. (066) 613 43 34, електронна
пошта: eko-gromada@ukr.net.
Мета та напрямки діяльності:
Основною метою діяльності є сприяння розв’язанню екологічних проблем, охороні,
збереженню та захисту довкілля, водних об’єктів, розвитку природоохоронної справи,
провадження освітньої, наукової культурної та просвітницької діяльності, надання
допомоги у захисті екологічних прав та інтересів.

Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками: сприяння розробці та
здійсненню регіональних та місцевих програм, проектів та ініціатив; участь у
розробленні проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого
самоврядування, спрямованих на розвиток природоохоронної справи; поширення
екологічних знань; вирішення екологічних проблем; запобігання забрудненню довкілля
та знищенню водних об’єктів; сприяння збереженню ландшафтного та біологічного
різноманіття; організація масових заходів, спрямованих на реалізацію культурних,
творчих, екологічних, наукових інтересів громадян; організація освітніх, культурних та
просвітницьких заходів.

ПРИКЛАД РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ
ГО "ЕкоГромада" брала участь у більш ніж 100 проектах. Наприклад:
1. Відкриття оновленого озера.
Прикладом є озеро Малий Небріж. Завдяки ініціативі громадськості, ГО «ЕкоГромада»
разом з державними органами врятувало від повного знищення озера, без залучення
бюджетних коштів.. За кілька місяців вдалося вилучити з дна озера Малий Небріж 75
тисяч тон мулу та сміття. Водне дзеркало озера збільшено з 0,9 га до 2 га. Унікальність
даного Проекту полягає в тому, що вперше в Україні природоохоронні заходи
проводились відповідно до положень Директиви

2000/60/ЄС

Європейського

Парламенту та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року №
371 «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС».
2. Спортивне рибальство. На території очищенного ЕкоГромадою озера "Білі Камні"
8.10.2016р., відбувся перший перший тур змагань з спортивної ловлі форелі, Troutmania
2016..
3.

Масштабний суботник. 25-го березня 2017 року за ініціативи ГО "ЕкоГромада"

відбувся масштабний суботник за підтримки: банку "АРКАДА, "КП "Плесо", ТОВ
"Епіцентр К" та громадських організацій, на територіях водойм таких як: Небріж,
Миколайчик, Сонячне, Десенка Чорторий, Наталка, озеро по вул., Закревського. Був
зроблений перший крок у цьому році до покращення екологічного стану в місті разом з
ГО ЕкоГромада.

3. Опис програми.
3.1. Проблема.
Згідно із даними управління екоресурсів України, в 1990 році річка Либідь була визнана
найбруднішою в Європі. Сучасні дослідження виявили, що показники максимальної
концентрації нафтопродуктів в річці перевищують допустимі норми, щонайменше, у два
рази. Урбанізованість річки (рівень промислової забудови) дорівнює 81%. У воді
надмірна концентрація кишкової палички, кількість якої становить 130-220 тис. кл / мл,
сальмонел 140-240 кл / мл, що є результатом численних незаконних фекальних врізок.
Береги річки невпорядковані, деякі фрагменти перетворені на штучні звалища сміття.
Загальна площа водозбору ріки складає понад 60 квадратних кілометрів, тобто охоплює
майже усю історичну частину міста. До ріки впадають чисельні притоки: Хрещатик, Клов,
Скоморох, Горіхуватка, Совка, Бусловка, Мокра тощо. Майже всі вони перетворені на
колектори дощової каналізації до яких часто нелегально облаштовують врізки каналізації
побутової. Уся вода без всілякого очищення потрапляє у ріку Дніпро. Взимку береги
Либеді використовують як звалища снігу. Велика концентрація шкідливих речовин.
Подальше забруднення може призвести до екологічної катастрофи державного масштабу.
Вчасне втручання фахівців, розробка методів очищення води, залучення громадськості до
проведення толок, популяризація ріки Либеді серед населення призведе до перетворення
фактично стічної канави на місце загального відпочинку та зручну площадку для
культурно-просвітницьких заходів.
3.2. Мета проекту.
- Підвищити обізнаність мешканців м. Києва про стан водних ресурсів, зокрема ріки
Либідь та її допливів, а також усіх водойм у заплаві ріки.
- Провести інспекцію й огляд усіх стічних труб які виходять в канаву річки. Тампонування
нелегальних врізок побутової каналізації. Розробити концепцію очищення води річки
Либідь.
- Облаштувати рекреаційний майданчик на берегах Либіді на ділянці в району вул.
Фізкультури №№ 28-30 в районі струмка Клов.
- Влаштувати лавочки та побудувати сцену для проведення культурних заходів
- Створення інформаційних стендів на берегах річки.
- Огляд відкритої бетонної канави Либіді та аналіз хімічного составу води

3.3. Завдання проекту.
- Створити інформаційні матеріали про сучасний стан водойм і водотоків столиці.
- Залучити громадськість та фахівців до проблеми річки Либідь
- Розмістити інформаційні матеріали в ефірі телеканалу “Київ”, на порталі “Заметки
Киевлянина”, “Клуб Коренного Киевлянина” та в соціальних мережах
- Провести толоку на березі річки Либідь в району вул. Фізкультури №№ 28-30.
- Провести зустріч молодих вчених та архітекторів з приводу облаштування рекреаційної
зони на берегах річки Либідь.
3.4.

План виконання проекту

Етапи реалізації

Опис заходів для
Строк реалізації
здійснення етапу
етапу
1.Створення
залучення Квітень 2018
Концепції
експертів з водних
відновлення ріки ресурсів
Либідь
- розробка проекту Квітень 2018
відновлення ріки
Либідь
створення
концепції
2.Створення
- робота експертів
інформаційних
розробки
матеріалів
для інформаційних
встановлення на стендів
берегах річки
залучення
виконавців з
створення
інформаційних
стендів

Квітень 2018
липень 2018
Квітень 2018
липень 2018

- створення
інформаційних
стендів
3.Облаштування
залучення Квітень 2018
рекреаційного
кваліфікованих
липень 2018
майданчику
на робітників
берегах
річки
Либідь в районі встановлення
вул. Фізкультури лавочок
№№ 28-30
облаштування
сцени
для
проведення

Відповідальний виконавець
(прізвище та ініціали, посада)
Голова організації Шиманський
Аркадій Петрович

- Голова організації Шиманський
Аркадій Петрович

- Голова організації Шиманський
Аркадій Петрович

культурних заходів

4.Проведення
наукової
конференції серед
молодих вчених
та архітекторів
5.Проведення
моніторингу
проекту

6.Оцінка проекту

пошук Квітень 2018
приміщення

Голова організації Шиманський
Аркадій Петрович

проведення
конференції
контроль
за Щомісяця
процесом
створення
концепції

Голова організації Шиманський
Аркадій Петрович

контроль
за Квітень 2018
проведення
липень 2018
конференції
молодих фахівців

-

контроль
за Квітень 2018
облаштуванням
липень 2018
культурного
середовища
- аналіз кількісних Липень 2018
та
якісних
результатів
проекту

-

Голова організації Шиманський
Аркадій Петрович

- складання звітів
3.5.

Очікуванні результати проекту

Кількісні результативні показники
1. Створено інформаційні матеріали
- інформаційний стенд – 1
- сюжетів публікацій - 11

Якісні результативні показники
Понад 500 000 киян дізналися про річку Либідь
з публікацій та репортажів у ЗМІ

2. Облаштування рекреаційної зони

Мешканці прилеглих будинків та працівники
офісних центрів отримали території для
відпочинку
Молоді фахівці отримали інформацію, що буде
корисна в подальших дослідження
Інформація від громадськості оброблена,
зібрана в базу. Найдоречніші пропозиції в
подальшому реалізуються на практиці.

3. Проведено конференцію й семінар
4. Надійшло 150 пропозицій з боку
громадськості з пропозиціями по
облаштуванню ріки
3.6.

Цільова аудиторія

1. Цільова аудиторія: мешканці Києва, зокрема Голосіївського району, як такого на якого
припадає значна частина заплави річки Либідь.
2. Цільова аудиторія: працівники ділових кварталів, що прилягають до ріки.
3. Бенефіціари проекту: учасники громадських організацій, що займаються відновленням та
збереженням водного фонду столиці та київські дигери.
3.7.

Способи інформування громадськості про хід проекту

Планується створювати інформаційні приводи для залучення журналістів ТК Київ, газети ''Вести''
та інших засобів мас-медіа для висвітлення процесу реновації річки Либідь.
3.8.

Організації, які планується залучити до співучасті у реалізації проекту
Організація партнерпроекту
Редакція телеканалу
Київ

Редакція газети
Вести

Портал Заметки
Киевлянина

Портал Клуб
Коренного
Киевлянина

Спілка
письменників
України
ГО “Кульбаба”

Заходи
Розміщує на безкоштовній
основі в ефірі телеканалу
відеоматеріали створені
під час упорядкування
берегів Либеді
Розміщує на безкоштовній
основі на шпальтах газети
фотоматеріали та статті
створені під час
упорядкування берегів
Либеді
Розміщує на безкоштовній
основі в соцмережах відео
та фотоматеріали, статті
створені під час
упорядкування берегів
Либеді
Розміщує на безкоштовній
основі в соцмережах відео
та фотоматеріали, статті
створені під час
упорядкування берегів
Либеді
Молоді письменники
приймають участь в
конкурсі, присвяченому
малим рікам
Організація роботи
волонтерів

Контактна особа

Марина Ситник
+380985015842

Кирило Степанець
+380935145539

Ігор Ніколаєв
+380935562244

Володимир Даниленко
+380442531056
Ірина Верещагіна
+380 66 558 0552

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту

№

Стаття витрат

1

Оплата праці з
урахуванням
податків
- керівник
проекту
- координатор
проекту
- бухгалтер
проекту (50%)
Всього:

2

Створення
інформаційних
матеріалів

Розрахунок
витрат

Сума
коштів,
очікуван
аз
бюджету
м.
Києва,
грн.

Сума
коштів
з інших
джерел,
грн.

Власний
внесок
організації

Загальна
сума

11000х4 міс.

-

-

44000 грн.

44000 грн.

9000х4 міс

-

-

36000 грн.

36000 грн.

10050 х 1 міс

10050 грн.

10050 грн.

90050 грн.

90050 грн.

90050
грн.

Установка
Інформаційно
го стенду на
березі річки
х1 - 5000 грн.
Створення
інформаційно
го листка для
розповсюдже
ння
населенню –
наклад 35000
примірників

Всього:
3

Закупка
спорядження
для толоки

5000 грн.

5000 грн.

10000
грн.

5000 грн.

Оплата
волонтерів –
5000 грн.
розповсюджу
вачів листівок
20000
20000
грн.
грн.
гумові
чоботи,
засоби
індивідуально 1000 грн.
го захисту,
сміттєві
мішки тощо

-

-

5000 грн.

-

-

20000
грн.

-

-

1000 грн.

Всього:
4

Облаштування
зони
відпочинку

10000 грн.
1000
грн.
Лавочки,
ліхтарі та
сцена – 30000
грн.
Сходи та
доріжки
пальне на
перевезення
будматеріалів
та зарплатня
водія
(подобова) –
10000 грн.

5

Банер
Всього:
61000
грн.
Адміністративн Оренда
і витрати
приміщень
для
конференцій і
семінарів

Всього:
6

Проведення
Літературно
конкурсу,
присвяченого
київським
річкам із

1000
грн.

-

-

1000 грн.

30000
грн.

30000
грн.

20000
грн.

20000 грн.
-

-

10000
грн.

10000
грн.

1000 грн.
61000
грн.
3000
грн.

1000 грн.
61000
грн.
3000
грн.

Витрати на
проектування
концепції
Реновації
Либеді

7000
грн.

Хімічний
аналіз води
Либіді

10000
грн.

-

-

-

-

7000
грн.

10000
грн.

20000
грн.

20000
грн.

-

30000
грн.

30000
грн.

-

20000
грн.

-

30000
грн.

призами для
переможців
Всього:
7

Фуршет для
учасників
Всього:
РАЗОМ:

30000
грн.
15000 грн.
15000 грн.
147000
грн.

30000
грн.
15000
грн.
15000
грн.
147 000
грн.

-

-

-

90050 грн.

30000
грн.
15000
грн.
15000
грн.
237 050
грн.

5. Обґрунтування кiлькостi послуг i тoвapiв
5.1. Стаття витрат “Оплата праці”
Керівник, координатор i бухгалтер проекту мають посадові оклади на рівні тарифних
ставок в бюджетній сфері з урахуванням кваліфікації працівників. (Власний внесок
Громадської організації “ЕкоГромада”).

5.2. Стаття витрат “ Створення інформаційних матеріалів ”
Для забезпечення створення інформаційного стенду, що планується встановити на
березі річки Либідь потрібно залучити фахівці, який складе історичну довідку про річку.
Вартість послуг враховує пошук, замовлення, та друкування фотоматеріалів з архів,
також необхідно виділити витрати на матеріали для стенду – 5000 грн. Планується
виділити 5000 грн. на створення та розповсюдження інформаційного листка для
населення. Наклад 25000 примірників. 5000 грн виділяється на гонорари волонтерам, що
будуть розповсюджувати листівки.

5.3. Стаття витрат “Закупка спорядження для толоки”
Планується залучення активістів та волонтерів, що на добровільних початках будуть
прибирати берег річки Либідь. Для повноцінної роботи потрібне спеціальні взуття,
рукавички, миючі засоби та засоби індивідуального захисту необхідні при видаленні
сміття та нелегальних графіті на берегах річки – разом 1000 грн. Усі засоби
індивідуального захисту залишаються у власності волонтерів в якості подяки за участь у
заході.

5.4. Стаття витрат “ Облаштування зони відпочинку”
Сума буде витрачена на встановлення лавочок на березі річки Либідь, побудова ї літньої
сцени для проведення культурних заходів в теплу пору року, встановлення ліхтарів на
березі, облаштування доріжок та сходів. Сцена буде збудована з дерев’яних дошок,
збитих цвяхами. Для транспортування деревини та лавочок буде орендовано легкий
вантажний автомобіль “JAC”. Лавочки, сцена, оренда пального, ліхтарі, подобова оплата
праці водію – 60 000 грн.

5.5. Стаття витрат “Адміністративні витрати”
Оренда приміщення конференц-залу по вул. Велика Васильківська 66, офіс № 101, 2
поверх. Планується проведення трьох заходів тривалістю по 2 години. Вартість оренди
приміщення 180 м.2 на 100 посадочних місць становить 500 грн. за годину. Для
залучення фахівців і проведення аналізів у відповідних наукових установах заплановано
витратити 10 000 грн.
5.6. Стаття витрат “Проведення літературного конкурсу”
З метою популярізації теми малих річок столиці, планується проведення літературного
конкурсу серед молодих авторів. Переможець отримає можливість видати свої твори
накладом у 1000 примірників коштом, запланованим в кошторисі конкурсу. Друкування
книги – 30000 грн.
5.7. Фуршет
На проведення фуршету для учасників та гостей заходів, присвячених відновленню
річки Либідь планується витратити 15 000 грн. Планується запросити волонтерів,
вчених, журналістів а також просто мешканців навколишніх будинків.
6. Перелік характеристик наявного матеріально-технічного та кадрового
забезпечення
ГО “ЕкоГромада” має власну потужну базу підготовлених кадрів, коштом організації
будуть оплачені керівник та координатор проекту, бухгалтер. ГО співпрацює з рядом

