
Про це на І
й Міжнародній конфе


ренції "Муніципальне озеленення",

яка відбулася у квітні цього року, на


голосив начальник управління благо


устрою територій та комунального

обслуговування Міністерства регіо


нального розвитку, будівництва та

житлово
комунального господарства

України  О.П. Ігнатенко. На конфе


ренції зокрема було заслухано ряд

нових проектів щодо озеленення міст

і сіл та прилеглих до них територій. 

"Створимо зелене серце планети"

— з таким проектом на конференції

виступила Президент міжнародної

громадської організації "Міжнарод


ний союз творців ландшафтів", дирек


тор садового центру "Первоцвіт", ландшафтний

дизайнер, член Гільдії ландшафтних архітекторів

України, член англійського Королівського товари


ства садівників (RHS) Світлана Волкова. 

Сьогодні вона коротко розповідає для наших чи


тачів про мету і завдання свого проекту. 

Міжнародна громадська організація "Міжнародний
союз творців ландшафтів" — це унікальна для нашої

країни організація, яка об'єднала
фахівців ландшафтної та суміжних з нею
галузей не лише для професійної, а й
для громадської діяльності. Основна
мета, яку ставлять перед собою члени
організації — відновлення і поліпшення
стану природного середовища, ство&
рення екологічно стійких і збалансова&
них ландшафтів та їхнього збереження,
а також захист законних, соціальних,
економічних, творчих, культурних й
інших прав та інтересів.

Сьогодні питання озеленення міст
(особливо мегаполісів) стоїть дуже гост&
ро. Бурхливий розвиток промисловості,
зменшення кількості та якості зелених

зон, насиченість населених пунктів ав&
тотранспортом вкрай негативно позначається на еко&
логії міст. У цій ситуації дуже важливо скористатися
принципово новим підходом до оптимізації соціопри&
родних взаємин людина&природа, і саме він є одним з
ключових складових успіху в ході реалізації нашої прог&
рами з озеленення міст. 

Людина повинна взаємодіяти з природою.
Відсутність такого взаємозв'язку заводить розвиток

СТВОРИМО ЗЕЛЕНЕ СЕРЦЕ ПЛАНЕТИ

"Благоустрій завжди був "візитівкою" міста, 

селища чи села для гостей, а для самих меш�

канців створював соціально�естетичний комфорт

проживання.

Ще з давніх�давен, з пори Трипілля, Київської

Русі, козацтва та радянського періоду, наші діди

та прадіди дбали, щоб Україну визнавали в світі,

пам'ятали нашу гостинність, вшановували красу

нашого рідного краю, наших храмів, історичних

пам'яток, загальний стан міст, селищ та сіл. Не�

дарма Європейські країни неодноразово оцінюва�

ли та визнавали добробут наших міст і надавали

Магдебурзьке право. Ми ж — нащадки, не змогли

за часи незалежності нашої країни зберегти в на�

лежному стані наш спадок. Стан благоустрою на�

селених пунктів, як і всього житлово�комунально�

го господарства, жадає кращої долі."

Світлана Волкова
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суспільства в глухий кут і суперечить законам 
природи, бо людина не може існувати поза екосисте&
мою  та  біосферою.

Нагадати про важливість такої взаємодії, залучити
громаду в роботу над "помилками", внести певний
здобуток у загальну справу і змінювати ситуацію на
краще й покликані члени нашої організації.

Ідея, яка виникла у мене на стадії становлення 
нашого союзу, знайшла порозуміння та активну
підтримку членів організації, переросла в концепцію
програми з озеленення міст, що дозволяє абсолютно
по&новому підійти до процесу реалізації програм, ме&
тою яких є озеленення територій.

Якими ж є ключові аспекти нашої програми?
Слоган&девіз, близький і зрозумілий широкому

колу шанувальників природи, садівників та квітникарів,
під ним будуть об'єднані безліч подібних проектів по
всій країні (для початку) і тим самим ми створимо мож&
ливість донести ідеологію і концепцію програми до на&
роду, до мешканців усієї планети.

У рамках даної програми можна буде втілювати
проекти різних бюджетів і напрямків (від озеленення
дитячого садочка або створення окремо взятої клумби
на подвір'ї школи — до втілення ексклюзивного проек&
ту скверу або парку в центрі великого міста).

У процесі реалізації проектів створимо мож&
ливість використовувати ключові рослини, властиві
для кожного конкретного регіону, враховуючи й зника&
ючі види. Таким чином будуть створюватися збалансо&
вані об'єкти, пропагуватися, зберігатися і примножу&
ватися рідкісні види рослин.

До озеленення міст будемо залучати підростаюче
покоління,  що є дуже важливим процесом на даному
етапі розвитку України та інших країн СНД, тому що
правильно розроблена програма взаємодії сім'ї та
освітніх інституцій (шкіл, дитячих садків) у зрізі
соціально&екологічного розвитку дає можливість фор&
мувати у дитини усвідомлене і відповідальне ставлен&
ня до природи та екології.

Проект передбачає просвітницьку програму, яка
покликана донести до міських жителів реальний стан
справ з питань навколишнього середовища у населе&
них пунктах, а разом з тим і на планеті в цілому.

У процесі реалізації проекту буде здійснюватися
популяризація ландшафтної галузі шляхом створення

технічно правильно виконаних і естетично гарних
об'єктів.

Проект — це можливість обміну інформацією з ко&
легами, поглиблене вивчення рослинного світу різних
країн і кліматичних зон.

Усі ці аспекти та враховані фактори покликані донес&
ти головну думку, покладену в основу концепції нашої
програми — потрібно прагнути до гармонійного життя
з природою! І в наших силах зробити так, щоб у містах
і селах такої гармонії стало якомога більше!

Оприлюднення проекту Міжнародної громадської
організації "Міжнародний союз творців ландшафтів" на
І&й Міжнародній конференції з питань муніципального
озеленення — це можливість ознайомити з нашою
концепцією усіх присутніх, фахівців даної сфери, а че&
рез засоби масової інформації — і всіх зацікавлених, та 
донести до них ключові посили, вислухати з цього 
приводу їхні думки і отримати підтримку. Наш проект —
це відмінна можливість поглянути на проблему озеле&
нення з практичної точки зору через принципово новий
підхід до реалізації подібних програм.

Щодо нашого проекту — чекаємо відгуків та пропо&
зицій від читачів журналу "Квіти України" та всіх квітни&
карів, садівників, лісівників нашої країни стосовно
приєднання до участі у проекті, заходів та можливих
варіантів втілення (на різних рівнях) основних його 
аспектів. 

НОВІ ПРОЕКТИ
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