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Вступ
Міжнародна ініціатива зі сталого екологічного середовища (iiSBE) є невеликою міжнародною неприбутковою
організацією з основними офісами в Австралії, Канаді та Італії. Ми маємо 196 членів у 31 країні, які в основному є
науковцями або фахівцями, які дуже цікавляться дослідженнями та навколишнім середовищем.

Вторгнення Росії в Україну викликало майже загальне засудження, а воєнні дії з боку Росії призвели до масового
руйнування міської інфраструктури, транспортних мереж і будівель, незважаючи на заявлену Росією мету
зосередитися на військових об’єктах.

Коли військові дії припиняться, перед Україною постане завдання швидко розпочати масштабний процес
відбудови.

Наразі прикладаються великі міжнародні зусилля для збору коштів для цієї мети, і ми не сумніваємося в
успішності прикладених зусиль. Однак, через всім зрозумілий поспіх розпочати роботи з відбудови та
реконструкції щонайшвидше, є небезпека приділення недостатньої уваги необхідності інтеграції у ці плани
енергетичних, екологічних та кліматичних факторів. Наша мета полягає в тому, щоб нагадати відповідальним
особам та посадовцям, що такі фактори повинні бути враховані вже на початковому етапі, якщо в майбутньому
країна хоче впоратися з постачанням енергії та впливом зміни клімату.

Це не лише питання мінімізації негативних наслідків. Інтеграція аспектів енергетики, змін клімату та
навколишнього середовища в цей процес, матиме значні довгострокові переваги для українського народу та
економіки, включаючи покращення умов життя, посилення регіональної конкурентної позиції та відповідність
політиці ЄС.
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Вступ
Зважаючи на ці фактори, ми підготували цей файл для вирішення кількох ключових питань: виявити серйозні
людські та фізичні збитки, завдані вторгненням Росії в Україну, визначити деякі з нагальних і довгострокових
потреб у реконструкції, окреслити погляди та ініціативи вітчизняних організацій, а також акцентувати увагу на
ключових енергетичних та екологічних принципах, які, на нашу думку, необхідно враховувати під час процесу
відбудови в умовах впливу зміни клімату. Повільним, але величезним і неминучим фактором, який «маячить» на
задньому плані є поява зміни клімату.

Навіть наших обмежених знань про історію України та нинішню ситуацію достатньо, щоб ми усвідомили історичну
залежність України від імпорту російського газу та надана країною у минулому низька пріоритетність
енергетичним та екологічним факторам.

Впливи змін навколишнього середовища, клімату та енергетики мають бути винесені на розгляд заздалегідь,
беручи до уваги те, що вони мають бути враховані під час прийняття рішень, пов’язаних із плануванням,
фінансуванням та реалізацією. Тому ми сподіваємося, що ті, хто будуть відповідати за процеси відновлення,
визнають факти та проблеми, на які ми звертаємо увагу в цьому документі.
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1. Поточні умови та 
проблематика 
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Міста та області України, 2022
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Історична проблематика електроенергетики в Україні

Питання, пов'язані з імпортом природного газу в Україну з Росії, змінювалися з часом і є
надзвичайно складними, вони стосуються не лише енергетичних витрат та угод, а й
компромісів з іншими неенергетичними питаннями. Згідно з наведеним уривком з Вікіпедії
приводиться інформація, яка підкреслює необхідність України стати більш незалежної від
російських постачань у майбутньому.

Власне річне споживання газу Україною у 2004-2005 роках становило близько 80 млрд. м3,
в тому числі близько 20 млрд. м3 було вироблено у самій країні, 36 млрд. м3 було куплено в
Туркменістану, а 17 млрд. м3 було отримано зі сторони Росії в обмін на транспортування
російського газу. Решта 8 млрд м3 були придбані у Росії.

Система торгівлі газом суттєво відрізнялася від продажу газу до Європейського Союзу та
спричиняла проблеми у вигляді масштабних поставок відносно дешевого російського газу,
викликаючи зростання енергоємних галузей промисловості та підтримуючи статус України
як однієї з найменш енергоефективних країн світу та найбільшого імпортера газу...

https://en.wikipedia.org/wiki/Russia–Ukraine_gas_disputes
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Основні області України, що зазнали атак, березень 2022 року

Українські міста, що зазнали атак, Вікіпедія
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Україна – Інформаційний бюлетень № 17, 2022 фінансовий рік (ФР)
Формат звіту: Джерело: USAID, Опубліковано: 27 травня 2022 р., Перша публікація: 27 травня 2022 р.
КОРОТКИЙ ОГЛЯД СИТУАЦІЇ 

4031 загиблих жертв цивільного населення внаслідок воєнних дій (Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини - УВКПЛ – травень 2022 року)
6,7 МІЛЬЙОНА біженців втікли з України до сусідніх країн (УВКБ ООН – травень 2022 року) 
МІЛЬЙОН внутрішньо переміщених осіб по Україні (МОМ – травень 2022 року)
8,7 МІЛЬЙОНА людей, які отримають гуманітарну допомогу в Україні (ООН – квітень 2022 року)
6,9 МІЛЬЙОНА людей дісталися до Гуманітарні організації в Україні (ООН – травень 2022 року)
Вторгнення російської федерації в Україну призвело до переміщення майже 15 мільйонів людей, довівши загальну 
кількість переміщених осіб у всьому світі приблизно до 100 мільйонів людей вперше в історії.
Постійне бомбардування Сєвєродонецька Луганської області та прилеглих територій на сході України російським 
урядом, перешкоджає евакуації цивільного населення.
Російський уряд відновлює атаки на Харків та Харківську область, кількість загиблих мирних жителів по всій країні 
перевищує 4000 осіб.
Міжнародні донори, включно з USG, відзначають три місяці після вторгнення російської федерації спільною 
заявою, в якій закликають сторони конфлікту захистити цивільних осіб і працівників гуманітарної допомоги.

https://reliefweb.int/organization/usaid
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Оглядова карта оцінки заданих збитків UNOSAT - Україна: місто Чернігів, Чернігівська область

Аналіз зображень: 28 квітня 2022 р. 
Опубліковано: 17 травня 2022 р. V1 *
Ця карта ілюструє оцінку пошкоджень будівель    
у місті Чернігів на основі супутникових знімків. 
Згідно з зображень, зібраних 28 квітня 2022 року, 
аналіз показує, що 974 спорудам завдані 
пошкодження, як видно на супутникових знімках. 
З них 258 знищено, 362 серйозно пошкоджені, 
252 мають пошкоджені середньої тяжкості та 102, 
ймовірно пошкоджені. Наразі повний підрахунок 
будівель для Чернігова не доступний, але база 
даних з відкритим вихідним кодом вказує на 
щонайменше 17 383 споруди в цьому районі.
Цей аналіз базується на об’єктах, які були помітно 
пошкоджені станом на 28 квітня 2022 року, як 
видно зі супутникових знімків, якість котрих є 
частково знижена впливом легких хмар та інших 
обмежувальних факторів.

* Це попередній аналіз, що не є перевіреним на місцях. Будь ласка, надішліть наземний відгук до Супутникового центру Організації
Об’єднаних Націй (UNOSAT).
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Оглядова карта оцінки заданих збитків UNOSAT - Україна: місто Ірпінь, Київська область

Аналіз зображень: 31 березня 2022 р. 
Опубліковано: 7 квітня 2022 р. V1 *
Ця карта ілюструє швидку оцінку пошкоджень 
будівель (RDBA) у місті Ірпінь Київської області, 
Україна, на основі супутникових зображень. 
RDBA ділить місто на зони розміром 500 х 500 м, 
кожна з яких аналізується, щоб визначити, чи є 
всередині певної зони пошкоджені будівлі.
На основі знімків, зроблених 31 березня 2022 
року, аналітики виявили, що 176 із 246 зон у 
місті Ірпінь отримали видимі пошкодження.
Це становить приблизно 71% площі міста.
Цей аналіз базується на об’єктах, які були 
помітно пошкоджені станом на 31 березня 2022 
року, як видно зі супутникових знімків, якість 
котрих є частково знижена впливом легких хмар 
та інших обмежувальних факторів.

* Це попередній аналіз, що не є перевіреним на місцях. Будь ласка, надішліть наземний відгук до Супутникового центру Організації
Об’єднаних Націй (UNOSAT).
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Оглядова карта оцінки заданих збитків UNOSAT - Україна: місто Гостомель, Київська область

* Це попередній аналіз, що не є перевіреним на місцях. Будь ласка, надішліть наземний відгук до Супутникового центру Організації
Об’єднаних Націй (UNOSAT).

Аналіз зображень: 31 березня 2022 р. 
Опубліковано: 7 квітня 2022 р. V1 *
Ця карта ілюструє швидку оцінку пошкоджень 
будівель (RDBA) у місті Гостомель Київської 
області, Україна, на основі супутникових 
зображень. RDBA ділить місто на зони розміром 
500 х 500 м, кожна з яких аналізується, щоб 
визначити, чи є всередині певної зони 
пошкоджені будівлі.
На основі знімків, зроблених 31 березня 2022 
року, аналітики виявили, що 125 із 217 зон у 
місті Гостомель отримали видимі пошкодження.
Це становить приблизно 58% площі міста.
Цей аналіз базується на об’єктах, які були 
помітно пошкоджені станом на 31 березня 2022 
року, як видно зі супутникових знімків, якість 
котрих є частково знижена впливом легких хмар 
та інших обмежувальних факторів.
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Приклад пошкоджень міських територій
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Супутникові знімки
показують поширені
пошкодження станом «до 
і після», в Маріуполі, 
Україна, в тому числі в 
житлових районах, 
торгових центрах і 
сільськогосподарських
районах.

Джерела: Супутникові зображення від Planet Labs (зображення «після»), Google (зображення «до») -
The New York Times

Руйнування в Маріуполі, березень 2022 року
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Джерело: https://kse.ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-
infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/

Джерело: https://www.statista.com/statistics/1303344/ukrai
ne-infrastructure-war-damage/

Дві оцінки збитків нанесених 
цивільній інфраструктурі Україні

Пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок війни в Україні 2022 року
Опубліковано відділом досліджень Statista, 9 червня 2022 р
Збитки, завдані житловим будинкам від російського вторгнення в Україну, за 
загальнодоступними доказами, станом на 25 травня 2022 року оцінювалися в майже 39,4 
мільярда доларів США. Ще 30 мільярдів доларів США було зафіксовано як прямі збитки 
від пошкодження доріг. Загальний збиток цивільної інфраструктури завданий війною, яка 
розпочалася 24 лютого 2022 року, оцінюється в 105,5 мільярдів доларів США.

Розрахунок прямих збитків від пошкодження цивільної інфраструктури
від російського вторгнення в Україну станом на 25 травня 2022 року за 
категоріями (у мільйонах доларів США)

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
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Оцінка фізичних збитків завданих фермерським господарствам України

Україна має 102,5 мільйона акрів сільськогосподарських угідь, більшість з них дуже високої 
якості. Україна виробляє близько 20% світової високоякісної пшениці. У 2021 році її внесок 
складав 14% світового експортного ринку пшениці. Україна також займається значною 
поставкою кукурудзи (15%), ячміню (15%) та жита до Європи та експортує 60% свого великого 
виробництва соняшникової олії та насіння.

https://blogs.ifas.ufl.edu/fredept/2022/05/17/agricultural-impacts-of-russias-invasion-of-ukraine/

Супутникові знімки високої роздільної здатності, отримані 21 березня 2022 року, показують 
збитки, завдані одним зіткненням на сільськогосподарських полях на південь і захід від 
селища Озера, що за 20 миль на північний захід від столиці Києва. На Київську область 
припадає приблизно 8% вітчизняного виробництва сої, 7% вітчизняного виробництва 
кукурудзи, 4% вітчизняного виробництва проса та 4% вітчизняного виробництва рапсу.

Супутникові знімки, отримані 15 квітня 2022 року, та відеозаписи від 31 березня 2022 року 
свідчать про навмисний напад на головне сільськогосподарське виробництво: молочну 
ферму «Агромоль» у Шестаковому, невеликому сільському господарстві приблизно в 30 
кілометрах на північний схід від міста Харкова. …. Молочна ферма «Агромоль» розташована 
менше ніж за одну милю від траси Т2104, головної дороги, що веде прямо до Харкова... шість 
із 20 більших хлівів для худоби або птиці на об’єкті зазнали катастрофічних пошкоджень, а ще 
п’ять сарайів отримали значні пошкодження. Цілком імовірно, що багато будівель, що 
залишилися, також зазнали пошкоджень, які не видно... Навколишні житлові райони, схоже, 
не зазнали пошкоджень, що вказує на те, що ферма була навмисно обстріляна російськими 
військами.

https://www.csis.org/analysis/spotlight-damage-ukraines-farms-amid-russia-ukraine-war

https://blogs.ifas.ufl.edu/fredept/2022/05/17/agricultural-impacts-of-russias-invasion-of-ukraine/
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно заявив, що Європейський
Союз має намір створити фонд у розмірі 100 мільярдів євро для відбудови України.
Сума наведена лише за попередніми оцінками. Якщо Росія продовжить бомбити
Україну нинішніми темпами, ми можемо очікувати, що витрати на війну будуть
значно вищими, і можливо, навіть перевищать 1 трильйон доларів США . 18 березня
Міністерство економіки України підрахувало, що лише інфраструктура зазнала
збитків у розмірі 119 мільярдів доларів через війну .

Ми припускаємо, що ЄС, інші великі західні уряди, Світовий банк і МВФ нададуть
значне фінансування для програми реконструкції, але це може відбутися лише тоді,
коли Росія піде зі сцени, що, схоже, не станеться скоро.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-urgently-needs-a-multi-billion-dollar-international-
fund-to-survive/
https://rubryka.com/en/article/cost-rebuild-ukraine/ 18 березня 2022

Попередній оцінки вартості реконструкції

https://rubryka.com/en/article/cost-rebuild-ukraine/
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Загальна кількість 
людей, переміщених в 
результаті бойових 
дій, перевищила 
позначку в 12 
мільйонів  чоловік: 
понад 4,9 мільйона 
людей перетнули 
міжнародні кордони і 
щонайменше 7,1 
мільйона були 
переміщені всередині 
країни з 24 лютого. 
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Потреби в охороні здоров'я:
• Продовжуються атаки на медичні установи….Загалом, за період з 23 лютого по 18 травня
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала 267 атак на медичні установи, в
результаті яких загинули 131 людини і ще 154 отримали поранення.

.....
Потреби у воді, санітарії та гігієні:
• За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), наразі 1,4 мільйона людей залишаються без
проточної води на сході України, а пошкодження інфраструктури та відключення
електроенергії, пов'язані з бойовими діями, ставлять під загрозу втрату доступу до
трубопровідної води додатково для 4,6 мільйона людей по всій Україні.

* https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx
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Міжнародним неурядовим організаціям, у тому числі iiSBE, необхідно
ідентифікувати місцеві українські проектні, виробничі та будівельні потужності
для реконструкції, щоб визначити, в якій мірі може бути необхідно
знадобитися залучення інших зовнішніх компаній (Неурядові організації,
архітектурні/інженерні фірми, підрядчики, виробники).

Архітектурна палата НСАУ створила Координаційний штаб, який працює над
стратегією відновлення українських міст і общин. Доступна реєстраційна
форма (українською мовою). Голова комісії зі зв’язків з громадськістю НСАУ є
Кирило Чуйко (kyrylo.chuyko@gmail.com). Проект тимчасового житла
"RE: UKRAINE system" розроблений Київською студією архітектури та дизайну
інтер'єру - Balbek Bureau. Житло буде виконано у вигляді модульних житлових
блоків.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfglq0ddDe_iB2NccwSldlmJ_ZMqv-
IOMQDyrp2EBPmBgaScw/viewform
https://www.balbek.com/reukraine-eng

Можливості в межах Україні

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfglq0ddDe_iB2NccwSldlmJ_ZMqv-IOMQDyrp2EBPmBgaScw/viewform
https://www.balbek.com/reukraine-eng
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За даними Світового банку …Україна дуже вразлива до впливу зміни клімату через підвищення
температури та дедалі більш мінливу модель опадів із очікуваним зменшенням у деяких районах
країни…. Доданий графік показує прогнозовані середні температури для 5 проекційних моделей та
історичну довідку.

Очікувані наслідки зміни клімату для України

Детальні прогнози МГЕЗК за
регіонами поки відсутні, але
прогнози середніх місячних
температур відповідають показникам
інших європейських країн, а опади
мають стабільний прогноз.
Однак Україна є важливим
постачальником пшениці та інших
сільськогосподарських продуктів, і
зменшення сільськогосподарського
виробництва матиме серйозні
наслідки для світового постачання
продовольства.

Climate Change Knowledge Portal (World Bank) https://climateknowledgeportal.worldbank.org/
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Тимчасове житло, зони обслуговування та надання послуг також можуть
знадобитися в європейських країнах, в яких зосереджені значні потоки
українських біженців. За оцінками УВКБ ООН, від 24 лютого 2022 року з
України виїхали понад 6,3 мільйона біженців. Нижче наведено перелік країн -
реципієнтів:
Польща     3,396 млн.        Молдова        465,435       
Румунія     930,431             Словаччина    426,605
Росія          863,066             Білорусь          27,308
Угорщина  615,256

Інші країни Европи (орієнтовно станом на 5 травня)

Німеччина  250,000 +/- Чеська республіка 250,000 +/-

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine

Міграційні потоки біженців до сусідніх країн
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Наразі (23 травня) до Польщі в'їхали 3,551 млн біженців з України. При цьому з 24 лютого з Польщі в
Україну виїхало 1,506 млн осіб. Наразі в Україну починає повертатися більше людей, ніж виїжджає:
https://www.npr.org/2022/05/23/1100085358/medyka-ukrain-refugees-border-humanitarian-aid
https://www.npr.org/2022/05/20/1099876370/ukraine-russia-poland-border-return

Наслідки вторгнення для Польщі

Очікується, що близько 1 мільйона українців покинуть Польщу до кінця року:
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/1078

Наразі біженці в Польщі живуть переважно у великих містах:
https://metropolie.pl/fileadmin/user_upload/UMP_raport_Ukraina_ANG_20220429_final.pdf

Тимчасові містечка для українців в Польщі та по всій Європі не створюються, тому що наразі немає
потреби утримувати їх на місці (директива ЄС дозволяє вільно пересуватися), тому немає потенціалу
для створення тимчасові притулки.
Біженці (але ми їх радше називаємо гостями) користуються наявним житловим фондом. Вони
живуть як гості з польськими сім’ями, з українськими сім'ями, вони орендують квартири, а також
живуть у спеціально пристосованих будинках в управлінні адміністрацією або у приватних
будинках, такі як готелі.

https://www.npr.org/2022/05/23/1100085358/medyka-ukrain-refugees-border-humanitarian-aid
https://www.npr.org/2022/05/20/1099876370/ukraine-russia-poland-border-return
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/1078
https://metropolie.pl/fileadmin/user_upload/UMP_raport_Ukraina_ANG_20220429_final.pdf
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У Польщі існують субсидії для тих, хто приймає українців додому, а самі українці мають доступ до
роботи, також отримують соціальні субсидії, а діти мають доступ до шкіл:
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/poland-parliament-adopts-law-assistance-ukrainian-refugees_en

Враховуючи вищевикладене, схоже, що масштабна система тимчасового будівництва в Польщі не
знадобиться. Громадяни України повернуться до своїх домівок якомога швидше, і система швидкої
відбудови України має спонукати їх до цього.
Звичайно, не всі повернуться скоро, і за оцінками (посилання вище), до кінця року в Польщі все ще
перебуватиме понад 2 мільйони людей, але уряд не планує інвестувати в тимчасові будівлі, а
сподівається на збільшення попиту на оренду або купівлю нових квартир і професійну активізацію
українців. На мою думку, скоріше слід зосередитися на тимчасовому будівництві в Україні.

Каєтан Садовський

Наслідки вторгнення для Польщі

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/poland-parliament-adopts-law-assistance-ukrainian-refugees_en
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2. Місцеві та регіональні 
пропозиції щодо сталої 

відбудови України 
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*  Торбйорн Бекер, Баррі Айхенгрін, Юрій Городніченко, Сергій Гурієв, Саймон Джонсон, Тимофій Милованов, Кеннет Рогофф, Беатріче
Ведер ді Мауро, Centre for Economic Policy Research, Лондон Велика Британія, 5 квітня, 2022: https://voxeu.org/content/blueprint-reconstruction-
ukraine

У цьому 40-сторінковому документі викладено інституційні та фінансові питання, які будуть пов’язані з відбудовою 
України, написаний командою, до складу якої входять відомі міжнародні економісти*. Документ містить наступні 
глави, а також деякі розділи, які стосуються питань енергетики та навколишнього середовища в антропогенному 
середовищі: 

1. Вступ
2. Основні вхідні дані для аналізу
3. Міжнародна фінансова система після Covid-19
4. Принципи відбудови
5. Інституційний дизайн для спрямування допомоги в Україну
6. Стадія 0 (під час бойових дій): ‘Мінімізація збитків’
7. Стадія реконструкції I (місяці 0-6): ‘Швидка відповідь’ 
8. Реконструкція - стадія II (місяці 3-24): швидке відновлення інфраструктури та економіки
9. Реконструкція - стадія III: основа для довгострокового зростання
10. Вартість реконструкції

Уривок: Економіка втратила 30-50% виробничих потужностей, переважно на Сході України

Українську енергосистему під'єднали до системи ЄС за три тижні після початку війни. Газогони працюють, і Україна під'єднана 
до європейської газомережі. Україна імпортує газ, дизель та бензин з Польщі та інших країн. Сьогодні в Україні немає 
критичного дефіциту енергії. Станом на березень 2022 року, Україна мала у сховищах близько 11 млрд кубометрів газу 
(близько 2,5 місяців споживання в зимовий час), який належить українським компаніям. 

Нарис про відбудову України (уривки з CEPR*)

https://voxeu.org/content/blueprint-reconstruction-ukraine
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Нарис про відбудову України (уривки з CEPR)
Уривок:

Європа безумовно має бути лідером у координації допомоги та ухваленні рішень високого рівня, враховуючи, що її економічні 
та соціальні стимули тісно пов'язані з українськими.

Потрібно розрізняти три фази реконструкції:

A. Негайна відповідь (схожа на ту, що надається країнам у разі стихійного лиха)

B. Швидке відновлення критичної інфраструктури та послуг

C. Закладення фундаменту для майбутнього зростання та модернізації 

Реконструкція - стадія II (місяці 3-24): швидке відновлення інфраструктури та економіки

Інвестиції у житло та соціальну інфраструктуру (пункт 8.6) Щоб подолати дефіцит житла після Другої світової війни,
знадобилося понад 10 років. Відсутність житла була стримуючим фактором для повернення людей на роботу. Відсутність житла
також може уповільнити повернення біженців, що негативно відіб'ється на довгостроковому розвитку України (відплив
працівників із високим людським капіталом зі Східної Німеччини уповільнив її наближення до Західної Німеччини). Цю
проблему легше вирішити з сучасними технологіями збірних будинків, які пізніше можна буде приватизувати. Аналогічно,
доступ до дитсадків та шкіл – ключовий фактор повернення людей до складу робочої сили.

Енергія: Енергетична політика має керуватися трьома цілями. По-перше, для України не потрібно намагатися повернути
енергомережу до довоєнного стану. Натомість Україна має сконцентруватися на зниженні залежності від викопного палива та
встановити ціль з декарбонізації енергетичного сектору. Окрім зниження забруднення ця ціль мінімізує стратегічну залежність
від Росії як джерела енергії. По-друге, енергетична політика має бути спрямована на інтеграцію України з енергосистемою ЄС.
Наприклад, українська електромережа 16 березня 2022 була приєднана до електромережі ЄС. Цей крок диверсифікує джерела
енергії, створить більше конкуренції та посилить енергетичну незалежність України від Росії. Подальші кроки у цьому напрямку
(наприклад, побудова терміналів зрідженого газу, відмова від купівлі ядерного палива у Росії, відбудова/модернізація нафтових
терміналів на Чорному морі) створить стійкий підмурівок для економічного зростання та енергетичної безпеки. По-третє,
оскільки Україна дуже енергонеефективна (наприклад, енергомісткість українського ВВП перевищує європейську в середньому
в 2,5 рази), програми з енергоефективності є життєво необхідними.
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Уривок (пункт 9.5):

Відбудовувати краще. Хоча Україна поступово модернізувала свої виробничі потужності, запроваджуючи нові технології, 
велика частина її капіталу та виробничих технологій були застарілими. Реконструкція надає Україні можливість 
"технологічного стрибка". Найбільш очевидна можливість – це створення безвуглецевої економіки як спосіб координувати 
інвестиції у майбутньому, а також щоб якомога більше знизити залежність від викопного палива. Нижче ми наводимо деякі 
приклади..

A. Реконструкція міст. Цілі міста (Харків, Маріуполь, Чернігів та інші) потрібно буде відбудовувати з нуля. Незважаючи на те, що
існує природна тенденція відновлювати міста такими, як вони були, потрібно намагатися не відбудовувати житлові будинки 
та інфраструктуру в радянському стилі. Реконструкція має пріоритизувати новітні технології (особливо енергоефективність), 
дизайн та міське планування (наприклад, громадський транспорт має складатися з електричних автобусів, модернізованих 
трамвайних ліній тощо). Потрібно знайти баланс між "старими" та "новими" ("розумними", "зеленими") містами. Агенція має 
допомогти виробити рекомендації, щоб інфраструктура та інвестиції наближали Україну до технологічної межі. Це стосується 
шкіл, багатоквартирних будинків, аеропортів тощо.

…. Ці попередні оцінки та приклади дозволяють припустити, що обсяг допомоги на реконструкцію України становитиме від
200 до 500 млрд євро.

Нарис про відбудову України (уривки з CEPR*)

*  Торбйорн Бекер, Баррі Айхенгрін, Юрій Городніченко, Сергій Гурієв, Саймон Джонсон, Тимофій Милованов, Кеннет Рогофф, Беатріче
Ведер ді Мауро, Centre for Economic Policy Research, Лондон Велика Британія, 5 квітня, 2022: https://voxeu.org/content/blueprint-reconstruction-
ukraine

https://voxeu.org/content/blueprint-reconstruction-ukraine
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Фонд відновлення України
Департамент комунікації Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 9 квітня 2022 21:42

ECONOMY EMERGENCY GOVERNMENT SESSION PRIME MINISTER (трохи відредаговано)

Уряд подав на розгляд Президента проект указу про створення Фонду відновлення України, повідомив Прем’єр-міністр
України Денис Шмигаль на засіданні уряду 9-го квітня.

“Фонд буде функціонувати як консультативно-дорадчий орган при Президентові й буде забезпечувати координацію
накопичення фінансових ресурсів для післявоєнного відновлення нашої держави,” заявиви Прем’єр-міністр.

За його словами, в межах Фонду планують створити 5 робочих груп, які відповідатимуть за різні напрямки: від комунікації 
з міжнародними фінансовими організаціями, з країнами-партнерами до збору коштів від приватних осіб і великих 
світових корпорацій і компаній

“Наше завдання — консолідувати всі можливі джерела для відбудови нашої держави,” наголосив Denys Shmyhal.

Уряд подав на розгляд Главі держави проект указу про створення Національної ради з відновлення країни, яка 
займатиметься розробкою Плану післявоєнного відновлення та розвитку України.

Як зазначив Прем’єр-міністр, план передбачатиме не лише конкретні кроки з відновлення та розбудови інфраструктури й 
житла, але й структурну модернізацію та перезапуск економіки на основі європейських стандартів і правил.

“Україна прагне в ЄС. Україна має бути військово та економічно сильною. Українська соціальна політика має відповідати 
найкращим світовим стандартам. Українська економіка має бути новітньою та конкурентоздатною. Українці мають 
повертатися додому із закордону — тому що тут кращі умови для життя. Такі основні цілі ми ставимо для України після 
завершення війни,” резюмував Денис Шмигаль.

https://www.kmu.gov.ua/en/tag/ekonomika
https://www.kmu.gov.ua/en/tag/nadzvichajni-situaciyi
https://www.kmu.gov.ua/en/tag/zasidannya-uryadu
https://www.kmu.gov.ua/en/tag/premyer-ministr
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www.politico.eu 19 квітня 2022 року

За словами голови підкомітету з питань клімату Верховної Ради України, Україна має бути відновлена як явний
локомотив, котрий стимулює зелену угоду ЄС абож EU's Green Deal.

“Ми, по суті, почнемо з нуля з кількістю зруйнованих промислових об’єктів, енергетичних об’єктів. Ми можемо 
бути розсадником нових технологій для пілотних проєктів, проєктів з відновлюваних джерел енергії,” сказала 
Леся Василенко, опозиційний депутат від проєвропейської партії «Голос» під час телефонної розмови минулого
тижня зі свого будинку в Києві…

Василенко хоче відмінити забруднюючу спадщину України як виробничої бази СРСР. Здійснюючи це, країна 
може стати двигуном для амбіцій Європи досягти чистих нульових викидів до 2050 року, сказала вона.

Навіть із результатом війни все ще дуже важливий проект, який Василенко назвав «Планом Маршалла для 
України»… розробляється між Офісом президента Володимира Зеленського та головою комітету Верховної Ради 
з питань економіки Дмитром Наталухою. Економісти з Великобританії сприяють роботі, сказала Василенко. 

Вона сказала, що в Києві працюють дві робочі групи, які намагаються оцінити витрати, але наголосила, що ідея
знаходиться на «дуже ранній» стадії….

Інвестиції, необхідні для реконструкції, ймовірно, будуть величезними. Міністр інфраструктури України 
Олександр Кубраков цього тижня підрахував , що російське вторгнення завдало інфраструктурі збитків на 100 
мільярдів доларів. Київська школа економіки оцінює загальний удар війни по українській економіці до 600 
мільярдів доларів.

Витяги зі звіту Politico.eu

http://www.politico.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2019)0640&l=en
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-russian-invasion-damaged-up-30-ukraines-infrastructure-says-minister-2022-04-18/
https://kse.ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/


32

Будинки, до яких повертаються українці, мають бути відремонтовані або перебудовані використовуючи найбільш 
енергоефективні матеріали та технології, зазначила Василенко. Тільки це може стимулювати величезну нову 
вітчизняну промисловість і базу навичок, яка може бути використана в ЄС, якому не вистачає підготовлених 
спеціалістів-монтажників теплових насосів і ізоляції. "Знову ж таки, це можливість як для України, так і для світу", 
- сказала вона.

Україна могла б обслуговувати зростаючий попит на запчастини для електромобілів, теплові насоси або 
займатися «зеленим» сільським господарство - останнє, за її словами, було величезною можливістю 
реформувати сільське господарство для нашої нації - «житниці Європи».

"Це, по суті, звернення до ЄС, до всіх спонсорів, які збираються надати ці гроші Україні, для оновлення і 
відбудови, щоб вони не думали, що змарнували гроші, коли насправді інвестуватимуть в озеленення планети", -
сказала вона.

За словами Василенко, ціна зеленої відбудови спочатку буде вищою, ніж швидка і брудна праця, але спонсори та 
Україна повинні погодитися на деякі екологічні обмеження, аналогічні до виділення 37 відсотків на кліматичні 
проекти, коли ЄС виділяв фінансування на відновлення після наслідків пандемії.

"Повинні бути передумови для надання фінансування Україні... Це елементи екологічної та кліматичної зміни", -
сказала вона. «Фінансування буде надано лише на закупівлю «зелених» технологій."

www.politico.eu 19 квітня 2022 рокуВитяги зі звіту Politico.eu

https://www.politico.eu/article/eu-heat-pumps-stop-russia-gas/
http://www.politico.eu/


Консультування студентів при розробці проектів реконструкцій індивідуальних
житлових будинків в Україні.

Логіка полягає в наступному:
1. Сім'ї, які не можуть скористатися проектами типових багатоквартирних житлових будівель (через технічні

обмеження або просто не хочуть), хочуть перебудувати свій будинок відповідно до їхньої мрії.

2. Місцева влада допомагає їм налагодити контакт зі студентами архітектурних факультетів по всьому світу.

3. НСАУ (Національна Спілка Архітекторів України) надає відповідні знання про будівельні норми, вимоги до 
планування або матеріали для проектування, знаючи, які є можливості української економіки та цілі сталого 
розвитку після війни.

4. Потім студенти, перебуваючи в контакті зі «своїми» сім’ями, розробляють концепції будівництва під час 
свого навчання під наглядом викладачів вищих навчальних закладів, які відповідали б очікуванням сімей.

5. Усі роботи мають бути узгоджені або бути проведеними за погодженням з Архітектурною палатою НСАУ, 
яка потім передасть проекти професійним українським архітекторам.

6. Українські архітектори узаконюють проекти.

7. А місцеві підрядники будують будинки.
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Заходи, запропоновані архітекторами з Польщі

Пропозицію підготував архітектор Каєтан Садовський, доцент, Вроцлавський університет науки і технологій, Польща



Консультування студентів при розробці проектів реконструкцій індивідуальних
житлових будинків в Україні.

Потенційні переваги системи:

8. Підтримати реконструкцію будинків для простих та малозабезпечених людей. Якщо припустити, що 
громадські будівлі будуть швидко відбудовуватися професійними дизайнерськими студіями, більшість 
людей, ймовірно, довго чекатиме на реконструкцію. Очікується, що цей процес прискорить його.

9. Система орієнтована на сім’ї, які з різних причин не зможуть скористатися загальним соціальним житлом, 
що, безумовно, буде запроваджено в Україні

10. Це буде противагою збірним і повторюваним будівлям, які безумовно потрібні, але не можуть бути 
єдиними

11. Система прискорить залишення тимчасових притулків сім'ями, наприклад таких 
як: https://www.balbek.com/reukraine-eng

12. Допоможе українським архітекторам реалізувати велику кількість проектів

13. Це буде чудовою практикою для юних знавців архітектури

14. Це дозволить налагодити стосунки між Заходом та Україною

34

Заходи, запропоновані архітекторами з Польщі

Пропозицію підготував архітектор Каєтан Садовський, доцент, Вроцлавський університет науки і технологій, Польща

https://www.balbek.com/reukraine-eng
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Заходи, запропоновані архітекторами з Польщі
Один студент Один будинок

Пропозицію підготував
архітектор Каєтан
Садовський, доцент, 
Вроцлавський університет
науки і технологій, Польща



Розміщення біженців у м. Вроцлав, Польща.
У Вроцлаві було створено аналітичний центр, що складається з архітекторів, забудовників та інженерів-
будівельників. Його завданням було розробити рішення, які допоможуть створити постійне місце 
проживання для біженців. Це може бути корисним, адже все свідчить про те, що війна в Україні закінчиться 
нескоро. Команда радників складалася з близько 20 осіб, які підготували звіт на 20 сторінках.¹

Біженці могли б бути розміщені в існуючих будівлях, напр. нежилі багатоквартирні будинки, а також у 
порожніх офісних будівлях чи невикористаних центрах відпочинку. Таких закладів у Нижній Сілезії багато.

Війна спричинила шалений попит на ринку оренди квартир у Вроцлаві. Навіть найнижчі стандарти квартир 
недоступні. Експерти також сходяться на думці, що проблема розміщення біженців не може бути вирішена 
локально, враховуючи її масштаби. До Польщі прибуло понад 2,6 мільйона українців, з яких щонайменше 
200 тисяч зупинилися в Нижній Сілезії. Тому у звіті не вказано конкретних локацій, а його автори 
зосередилися на системних рішеннях.

Група також представила методологію, як дозволить швидко та ефективно шукати приміщення, які 
підходять для пристосування їх до житлових потреб. Інвентаризацію могли проводити як працівники палат, 
які беруть участь у роботі над звітом, так і студенти архітектури, які могли це робити в рамках обов’язкового 
стажування.
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Дії, запропоновані експертною групою в Польщі

1. До складу групи входили представники Нижньосілезької регіональної палати інженерів-будівельників, Нижньосілезької палати 
архітекторів та Вроцлавського відділення Асоціації польських архітекторів. Одним із авторів звіту є архітектор Збігнєв Мачкув.



Розміщення біженців у м. Вроцлав, Польща.
Також знадобиться оцінка технічного стану цих об’єктів. Іноді…реконструкція може бути дорожчою, ніж 
зведення нової будівлі, – пояснює Мачкув.

Команда радників також запропонувала низку змін до закону, у тому числі вже готовий акт, який спростить 
процедури, пов’язані зі інвестиціями, які надаються на обслуговування біженців. Це не лише стосується 
будівництва будинків, а й шкіл, дитячих садків, утворення нових робочих місць.

Представлена модель заснована на акті «Приміщення на землю». Згідно з ним, комуна може продати 
ділянку під будівництво забудовнику та отримати частину дебіторської заборгованості з нерухомості від 
компанії у вигляді готових квартир, які будуть додані до комунального житлового фонду.

Мачкув також стверджує, що пропонується низка знижок та стимулів для залучення приватного бізнесу до 
реалізації таких інвестицій, оскільки держава не має відповідних ноу-хау та відповідних структур... Однак
розвиток всієї галузі гальмується 40-50-відсотковими процентними ставками. Нарешті, кількість наданих
кредитів невелика, тому кількість збудованих квартир може зменшитися.
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Дії, запропоновані експертною групою в Польщі



Оскільки від початку вторгнення Росії в Україну вже пройшло майже чотири місяця, велика
частина уваги приділена боротьбі та виживанню. Але коли можна говорити про вудбудову
української вищої освіти?

«Зараз, я вважаю, ми маємо розуміти, що реконструкція буде відбуватися поетапно», – каже
Інна Совсун, професорка Київської школи економіки та Національного університету «Києво-
Могилянська академія».

Поряд із десятками тисяч загиблих і мільйонами змушених тікати у відносну безпеку до західних

регіонів або за межі України, на сході було знищено щонайменше чотири університети – у
Луганську, Донецьку, Харкові та Запоріжжі – і 25 пошкоджено.

У Харкові, студентській столиці України, що особливо постраждала, працюють 54 державні та
приватні вищі навчальні заклади. «З точки зору фізичної шкоди, я вважаю, що найболючішим є
збиток, завданий Харківському університету імені Каразіна, який є одним із найкращих
університетів України», – сказала професорка Совсун, колишня заступниця міністра освіти...
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Запропоновані заходи з відбудови університетів

How can Ukrainian universities be rebuilt?, Бен Аптон, 19 травня 2022 ben.upton@timeshighereducation.com
https://www.timeshighereducation.com/news/how-can-ukrainian-universities-be-rebuilt?mc_cid=885a2917e8&mc_eid=5ad188c024



…За розмірами та розвитком системи вищої освіти Україна випереджає західні Балкани. Вони
також ведуть зовсім іншу війну. Можливо, замість цього, слід винести уроки з анексія Криму
Росією у 2014 році та тривалої окупації Донбасу.

У той час в уряді професорка Совсун сказала, що зусилля з переміщення локації університетів
дали неоднозначні результати. За її словами, Донецький національний університет був успішно
переміщений, але інші зіткнулися з «серцерозривною» перспективою знову бути викоріненими,
як тільки лінія фронту зміниться.

…У квітні уряд оцінив вартість збитків, завданих школам, коледжам та університетам, у понад
5 мільярдів доларів (4 мільярди фунтів стерлінгів) і заявив, що війна може в кінцевому підсумку
коштувати країні щонайменше 1 трильйон доларів, що в п’ять разів більше вартості всіх кінцевих
товарів та послуг, які вона надала у 2021 році.
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Запропоновані заходи з відбудови університетів

How can Ukrainian universities be rebuilt?, Бен Аптон, 19 травня 2022 ben.upton@timeshighereducation.com
https://www.timeshighereducation.com/news/how-can-ukrainian-universities-be-rebuilt?mc_cid=885a2917e8&mc_eid=5ad188c024
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3. Дії для сталої відбудови
та реконструкції

запропоновані iiSBE
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Загальні дії, запропоновані iiSBE для задоволення 
потреб реконструкції після вторгнення та кліматичних 
дій, показані в наступних категоріях.

A. Термінові дії

B. Заходи національної або регіональної політики

C. Дії місцевої влади

D. Заходи, пов'язані з будівництвом

Пропозиції зі сталої відбудови 
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1. Припинення бойових дій, розмінування та розчищення залишків
пошкоджених конструкції.

2. Забезпечити тимчасове проживання для груп населення, змушених
переселятися від впливу зміни клімату.

3. Провести ремонт або відновлення критичних об'єктів та інфраструктури* 
із забезпечення майбутньої стійкості до наслідків зміни клімату.

4. Провести процес сортування (triage process) з місцевими регіональними 
органами влади, щоб визначити пріоритети для ремонту та реконструкції.

A. Термінові дії

* порти, аеропорти, мережі зв'язку, системи водопостачання та водовідведення, міський
громадський транспорт, основні дороги, аварійні служби, лікарні, школи тощо.
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5. Внести корективи до системи оподаткування та будівельних норм задля:

a. швидкого переходу до скорочення використання викопного палива та сприяння
заохочуванню використовувати чисту та відновлювану енергії.

b. стимулювання підтримки та збереження будівель спадщини.

c. стимулювання проведення ремонтів та гальмування процесів нового будівництва.

d. обмежувати надання розмірів житла або рівня обслуговування, які значно 
перевищують функціональні вимоги.

e. стимулювати ефективне використання неосновних місць проживання.

B. Заходи національної або регіональної політики
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6.  Визначити основні пріоритетні регіони та міські території для відбудови.
Пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури варіюються залежно від 
конкретних міських регіонів та районів. На початковому етапі необхідно визначити основні 
регіони та райони міста для відновлення, включаючи початкові оцінки руйнування або 
пошкодження транспортних систем, інфраструктури та будівель у кожному районі.

a. Пріоритетність міських районів та зон для реконструкції повинні ґрунтуватися на оцінці потреб, 
соціальної та економічної важливості територій, а також на вибіркових опитуваннях чи інших 
методах залучення місцевого населення

b. У кожній пріоритетній зоні провести оцінку потреб шляхом попереднього обстеження майна для 
оцінки рівня безпеки, потреб у ремонті та реконструкції. Оцінка повинна проводитися для певної 
кількості домогосподарств, які можуть мати проблеми з житлом безпосередньо, через 
пошкодження чи руйнування самих будинків та враховувати фактор настання майбутнього 
зимнього періоду..

c. Ідентифікувати місцеві українські проектні, виробничі та будівельні потужності для реконструкції, 
щоб визначити, в якій мірі може бути необхідно знадобитися залучення інших зовнішніх компаній 
(Неурядові організації, архітектурні/інженерні фірми, підрядчики, виробники)

B. Заходи національної або регіональної політики
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B. Заходи національної або регіональної політики

6. Визначити основні пріоритетні регіони та міські території для відбудови.

d. Ідентифікувати місцеві українські проектні, виробничі та будівельні потужності для 
реконструкції, щоб визначити, в якій мірі може бути необхідно знадобитися залучення інших 
зовнішніх компаній (Неурядові організації, архітектурні/інженерні фірми, підрядчики, 
виробники)

Архітектурна палата НКАУ створила Координаційний штаб, який працює над стратегією відновлення
українських міст і общин. Доступна реєстраційна форма (українською мовою). Голова комісії із зв’язків з
громадськістю НСАУ є Кирило Чуйко (kyrylo.chuyko@gmail.com). Проект тимчасового житла "RE: UKRAINE
system" розроблений Київською студією архітектури та дизайну інтер'єру - Balbek Bureau. Житло буде
виконано у вигляді модульних житлових блоків.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfglq0ddDe_iB2NccwSldlmJ_ZMqv-
IOMQDyrp2EBPmBgaScw/viewform

https://www.balbek.com/reukraine-eng

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfglq0ddDe_iB2NccwSldlmJ_ZMqv-IOMQDyrp2EBPmBgaScw/viewform
https://www.balbek.com/reukraine-eng
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7. Встановити цільові показники ефективності для основних міських систем, що
перевіряються в (див. пункт 16), з метою досягнення основних строків, таких як 2025, 
2030 та 2050 роки.

8. Створити план щодо скорочення використання вугілля або нафти до нулового рівня на 
відремонтованих або реконструйованих об’єктах, а також зниження національного
використання природного газу до рівня нуля до 2050 року.

9. Інтегрувати заходи з відбудови, економічні та кліматичні заходи для досягнення 
соціальних, економічних цілей і цілей нульового викиду парникових газів до 2050 року.

10. Обмежити високий попит на електроенергію в майбутньому за допомогою стимулів і 
правил, щоб мінімізувати потребу в нових генеруючих потужностях.

11. Заручитися підтримкою міжнародних фінансових установ, одержати значні фінансові
зобов’язання для вібудови та ідентифікувати основні приватні джерела капіталу.

B. Заходи національної або регіональної політики
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12. Забезпечити ефективне застосування нормативних актів з енергоефективними
заходами у всіх ключових регіонах.

Регламенти можуть ґрунтуватися на директивах ЄС, запровадження яких наблизить
Україну до ЄС. Вони можуть включати в себе процес прискорення впровадження
сертифікатів енергоефективності ( які все ще знаходяться в стадії розробки в
Україні. Ключовим результатом для екологічної та політичної стабільності є
використання цих вимог по відновленню для досягнення радикального переходу від
викопного палива до чистої, відновлюваної електроенергії, усуваючи потребу в
використанні російського газу.
13. Метою для всіх нових будівель є зменшення споживання експлуатаційної енергії до

нульового або майже нульового рівня та максимальне використанням відновлюваної
енергії.

14. Створити бази даних ефективності громадських будівель.

Згідно здокументом:«Mapping of Existing EnergyEfficiencyStandardsandTechnologiesinBuildingsintheUNECE
Region»,опублікований у 2018році ЄвропейськоюекономічноюкомісієюООН.

B. Заходи національної або регіональної політики
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B. Заходи національної або регіональної політики

15. Встановити потреби в реконструкції та ремонті в кожному міському районі.

a. Оцінити заподіяну екологічну шкоду в містах та околоицях.

b. Оцінити стан поверхневих та підземних водоносних горизонтів.

c. Оцінити ступінь забруднення ґрунтів, віддаючи перевагу ділянкам, де зберігалося 
рідке паливо або інші забруднюючі речовини.

d. Встановити пріоритети та цільові показники ефективності для заміни основних 
громадських об’єктів та служб, включаючи лікарні, школи, громадські центри та 
притулки, громадське житло та ключові торгові центри.

e. Визначити всі потреби в сфері тимчасової інфраструктури, пов’язані з 
розробленням координації проектних робіт, необхідну для подальших 
модифікацій потенційного подальшого використання. Системи, що включають в 
себе виробництво енергії, забезпечення питною водою та каналізацією під час 
ремонту пошкоджених систем.
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15. Встановити потреби в реконструкції та ремонті в кожному міському районі

f. Оцінити заподіяну екологічну шкоду.

g. Оцінити необхідність відновлення міських доріг і перевезень на існуючих або змінених
маршрутах, трансформуючи дороги в найбільшій мірі придатних для транзиту та 
використання активних видів транспорту (громадський транспорт, піші прогулянки або
їзда на велосипеді).

h. Встановлення цільових показників ефективності роботи мікрорайонів, місцевої
інфраструктури та будівлі за допомогою системи оцінки ефективності міської середи. 

Прикладом системи, що може бути корисною, є система iiSBE SNTool, яка дозволяє 
користувачам вибирати з широкого списку можливі критерії ефективності, а 
потім адаптувати їх до місцевих умов.

i. Визначити міські заповідні зони, основні об’єкти культурної спадщини та 
монументальної архітектури і розглянути основні потреби у їх ремонті та реконструкції

j. Підготувати та постійно оновлювати приблизні оцінки капітальних витрат відповідно
до  запропонованого плану дій.

B. Заходи національної або регіональної політики
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16. Реалізація відбудови в кожному міському районі, згідно з пріоритетністю

Ця робота може дати можливість створити основу для класифікації, сортування 
та переробки будівельного сміття та матеріалів, що можуть бути використані 
для створення нових матеріалів, необхідних для реконструкції, для мінімізації обсягів 
утворень будівельних відходів та зменшення споживання нових ресурсів.

a. Оцінити завдані екологічні збитки і при необхідності вжити заходи щодо їх 
усунення.

b. Вжити заходи щодо відновлення якості водоносного горизонту, при необхідності і 
при наявності можливостей.

c. Провести рекультивацію ґрунтів, при необхідності.

d. Заміна та/або ремонт пошкодженої наземної та підземної інфраструктури.

B. Заходи національної або регіональної політики
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16. Реалізація відбудови в кожному міському районі, згідно з пріоритетністю

e. Побудувати тимчасове житло для робітників реконструкції міст як в Україні, так і в 
Європейських країнах, окремо від тимчасового житла для біженців, які
повертаються.

f. Створити належне безпечне тимчасове житло та необхідні умови для пересування
громадян, поки не буде створена або відновлена постійна міська інфраструктура.

g. Проектувати нові житлові зони для постійного проживання, із залученням 
професійних організацій та архітектурних факультетів України, підтримкою 
європейських країн, та консультаціями з власниками, місцевими жителями, 
органами місцевого самоврядування.

h. Оцінити поступ зведення нових будинків для постійного проживання на вихідних 
місцях  минулих площ забудови або нових площах, враховуючи також сонячну 
орієнтацію, можливості поліфункціональності, ущільнення та інтенсифікацію 
використання де це можливо та відповідно до міського контексту.

B. Заходи національної або регіональної політики
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16. Реалізація відбудови в кожному міському районі, згідно з пріоритетністю

i. Там, де встановлення відновлюваних джерел енергії та відповідних пристроїв 
для накопичення енергії є можливим, реалізовувати такі подібні проекти та 
проводити інструктажі та навчання для підрядників та/або жителів.

j. Підготувати перелік основних будівельних матеріалів після знесення та/або 
розбирання та розглянути методи та матеріали, які мінімізують викиди 
втіленого вуглецю пов’язаного з реконструкцією та відбудовою.

k. Класифікуйте та сортуйте (для повторного використання або переробки) 
матеріали зруйнованих споруд та інших видів майна (зверніть увагу, що 
класифікація та сортування є вирішальними до пункту 6.11, здійснюються й 
інші заходи відносно матеріалів). Необхідно розробити практичну стратегію та 
план створення конструкції циркулярного дизайну для майбутнього 
циркулярної економіки в довгостроковій перспективі та функціонування 
сталого бізнесу в місті/регіоні.

B. Заходи національної або регіональної політики
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16.    Реалізація відбудови в кожному міському районі, згідно з пріоритетністю

m. Розробити методику повторного використання матеріалів, що підтягаються знесенню або 
розібранню, в т.ч. вироби з бетону та арматура, що є частиною конструкції залізобетону.

Тимчасове житло, зони обслуговування та надання послуг також можуть знадобитися в 
європейських країнах, в яких зосереджені значні потоки українських біженців. За оцінками                
УВКБ ООН  , станом на 5 квітня з України виїхали понад 4,1 мільйона біженців 2022. Нижче 
наведено перелік країн, за винятком Білорусі та Росії:

Польща     2,49 млн.    Молдова     399,039        Словаччина    302,417

Румунія     654,825       Угорщина    398,932

Досвід щодо територій в Європі, що зазнали стихійного лиха свідчить про те, що такі 
«короткострокові» потреби в Україні та їх підтримка західноєвропейськими країнами, 
можливо, буде продовжуватися протягом кількох років. [Прикладом є тимчасове житло в 
Л’Аквіла після землетрусу 2009 року в Абруццо].

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine

B. Заходи національної або регіональної політики
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17. Звернутися до місцевих органів влади з питаннь перебудови, аби вони
представили своє бачення, визначили пріоритети та за потреби змінити
відповідні нормативні акти.

18. Провести аудит стану міської території та ефективності всіх основних систем
і проблем, які мають відношення до очікуваних впливів зміни клімату*.

19. Використати Цілі сталого розвитку ООН, щоб допомогти ідентифікувати
відповідні проблемні області для дій. ЦСР 11 (Сталі міста та спільноти) та
ЦСР 13 (Вжиття невідкладних заходів для боротьби зі зміною клімату та
його наслідками) є ключовими цілями для питань, висвітлених у цьому
документі.

C. Дії місцевої влади

* землекористування, екологічні системи, надземна і підземна інфраструктури, системи громадського
транспорту, будівлі
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ЦСР: Цілі сталого розвитку
ООН

17 взаємопов’язаних ЦСР або 
«Глобальних цілей», 
прийнятих ООН у 2015 році, 
представляють собою 
корисні вказівки, але є 
занадто загальними. 

Однак вони стають 
значущими на допоміжних 
рівнях Цільових показників та 
Індикаторів, хоча ще не 
носять регіональний 
характер.

ЦСР пов’язані зі зміною клімату в містах
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20. Виділити надлишки і вільні міські околиці для поповнення водоносного
горизонту, міських лісів, дикої природи та біорізноманіття.

21. Пом'якшити ефект міського теплового острова, зменшити попит на
енергію будівель і збільшити придатність для життя міської території за
рахунок збільшення ефективних районів рослинністю, парками і міськими
лісами і (в довгостроковій перспективі) відкоригувати планування вулиць.
Все це сильно залежить від регіональних особливостей.

22. Заморозити нову будівельну діяльність в районах, які є вразливими до
впливу клімату або мають високу екологічну цінність.

23. Підтримувати перехід від приватного до громадського транспорту для
скорочення відходів в містах, скорочення використання викопного палива
та поліпшення якості міського повітря.

C. Дії місцевої влади
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24. Обмежити нове будівництво в інших областях, які мають потенційну
цінність для сільського господарства.

25. Заохочувати розвиток міського сільського господарства для місцевих
жителів, щоб скоротити транспортні викиди і підвищити для околиць
доступність свіжих продуктів.

26. Забезпечити системами управління зливовими водами, щоб
враховувати очікувану мінливості опадів, особливо більш частим
явищем є виникнення раптових штормів або раптових повеней.

C. Дії місцевої влади
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27. Збереження існуючих будівель має бути в пріоритеті і найкращим
чином це можна досягти за допомогою запуску програм реновацій
«глибокого озеленення», які підвищать кліматичні показники та
показники існуючих будівель за час пандемії.

28. Започаткувати програми доступного житла, орієнтовані на населення з
низьким рівнем доходу, як основний елемент заходів соціальної
рівності та відновлення економіки.

29. Підтримувати комерційний бізнеси та підприємства роздрібної торгівлі,
та забезпечити збереження запасів будівельного фонду шляхом
оновлення.

C. Дії місцевої влади
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30. У новобудовах зазначати високий ступінь гнучкості внутрішніх систем для
полегшення змін функцій.

31. Забезпечити всі нові житлові приміщення приватним відкритим
простором, наприклад, сади, двори або балкони.

32. Мінімізувати викиди від втіленої енергії та викиди продовж життєвого
циклу нових будов. Одним з ефективних методів є збереження існуючих
будівель і забезпечення нових граничних вимог з доповненнями.

33. Вимагати, щоб при подачі дозволів на будівництво були наведені оцінки
втілених викидів парникових газів для всіх основних елементів будівлі.

D. Заходи, пов'язані з будівництвом
Наступний розділ (пункти 30-42) містить пропозиції, які стосуються
багатоквартирних та комерційних будівель.
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34. Максимально використовувати місцеву робочу силу і створювати навчальні
програми для підтримки всіх ініціатив, викладених у цьому розділі.

35. У нових і існуючих будівлях, заохочувати використання природної і
гібридної вентиляції. Для холодного клімату це є рідкісним прикладем
протирічь між здоров’ям та потребами у діях боротьби зі зміною клімату,
але такі проблеми можна звести до мінімуму за допомогою систем
рекуперації тепла.

36. Функціонуючі вікна забезпечують найпростіше і пряме джерело
зовнішнього повітря, але в регіонах з холодними зимами вони, як правило,
залишаються закритими, щоб уникнути втрати енергії і холодних протягів.
За таких умов наявність частин вікон, що відкриваються, є важливим для
підтримки комфортних умов.

D. Заходи, пов'язані з будівництвом
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37. Зони Синергії

Синергія міжбудівельних
показників можлива в 
кластерах будівель, які є 
поліфункціональними та у 
конфігурацій, використовуючи 
системи зберігання та 
контролю для обміну 
надлишків та дефіцитів 
теплової енергії, 
відновлюваної енергії та сірої 
стічної води.. 

D. Заходи, пов'язані з будівництвом



Різноманітні профілі заповнюваності надають можливості для 
синергії в потребах електроенергії, енергії, води та паркування

Джерело: Meli Stylianou, CANMET, NRCan,and BS EN 15232:2012: Energy Performance of 

buildings - Impact of building automation, controls and building management.
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38. Модернізувати системи механічної вентиляції (підвищений АХ (англ. 
ACH), фільтрація тощо) у лікувальних установах, школах та офісних 
будівлях, щоб зменшити ризики зараження Covid-19.

39. Переконатися, що споживання енергії, енергоефективність, викиди 
парникових газів, споживання води та відходи в результаті експлуатації 
будівлі відповідають технічним характеристикам проекту. Це може бути 
забезпечено шляхом проведення операційного аудиту після заселення 
через 2 роки після здавання в реалізацію.

40. У багатоквартирних будинках передбачити системи входу, циркуляційні
простори та громадські вбиральні на перших поверхах, які є 
доступними для людей на інвалідних візках.

D. Заходи, пов'язані з будівництвом
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38. Переконатися, що частина житлових будинків має кухні та ванні кімнати,
призначені для людей з обмеженими можливостями.

39. У великих громадських будівлях з великим доступом громадськості
встановити контрольно-пропускні пункти, забезпечити сканування та
моніторинг стану здоров’я мешканців та пересування в будівлі.

40. Підвищити ефективність обладнання та приладів принаймні до класу A++
(США або Канада) чи еквівалентного їм (в ЄС, рівноцінним буде клас "A"
від 2021).

41. Відстежувати потоки стічних вод на наявність Covid-19 та інших вірусів на
рівні міських кварталів або більших будівель. Періодичний моніторинг та
аналіз неочищених стічних вод на наявність залишків SARS-2 є
індикатором наявності Covid-19 у суспільстві.

D. Заходи, пов'язані з будівництвом



▪ Зусилля, спрямовані на одночасне вирішення проблем 
після вторгнення та кліматичних дій, здаються 
необхідними та здійсненними. 

▪ Конкретні дії залежатимуть від регіонального контексту 
та досвіду.

▪ iiSBE має працювати на підтримку місцевих організацій 
у здійсненні заходів з реконструкції.

▪ Необхідні негайні дії.
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4. Висновки
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Додаток 1:
Локальні пропозиції щодо сталої

відбудови певних міських регіонів

Кілька великих міст та областей України зазнали різного ступеню пошкоджень
внаслідок воєнних дій.

У цьому розділі ми намагаємося визначити конкретні кроки та плани відбудови
регіонів.

Наразі очікується на доповнення документу, коли інформація стане доступною.
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Пропозиції щодо сталої відбудови м.Ірпінь

30 квітня відбувся саміт, присвячений відбудові міста Ірпінь в 
Україні, ініційований головою Ірпінського інвестиційного 
правління Володимиром Карплюком.

На зустрічі були присутні близько 250 спеціалістів, які були 
розділені на 3 групи. В одній із груп зустрілися зарубіжні 
проектувальники, архітектори та інженери, які хочуть 
допомогти з реконструкцією. Решта зустрічі були призначені 
для місцевих спеціалістів та місцевої громади.

До та під час зустрічі було надано фотодокументацію
часткового пошкодження міста, а також перелік 32 важливих 
об’єктів, таких як музеї, бібліотеки, школи, магазини та 
стадіон, які терміново потребують відновлення.

Зустріч була присвячена обміну контактами та збору 
декларацій про готовність допомогти.

Найближчим часом планується подальший обмін контактами, 
створення спеціальних робочих груп, співпраця над 
конкретними будівлями. Також відбудеться виїзна зустріч для 
всіх бажаючих побачити Ірпінь.Примітки архітектора Каєтана Садовського, доцента, 

Вроцлавський університет науки і технологій, Польща

https://drive.google.com/drive/folders/1OdmW7odq0Psh4LtjB2p8G4RrJmfjNVlt
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Список головних будівель Ірпіня, які терміново потребують реконструкції..

1.Ірпінський історико-краєзнавчий музей. 
2.Ірпінська міська бібліотека імені.М.Рильського.
3.Клуб мікрорайону Романівка.
4.ЦБК.
5.Структурний підрозділ Ірпінської ДЮСШ - стадіон "Чемпіон"
6.Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Червона Шапочка" Ірпінської міської ради Київської області
7.Козинцівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)√9 "Івасик-Телесик" Ірпінської міської ради 
8.Дошкільне відділення НВО "Освіта"(Джерельце) 
9.Заклад дошкільної освіти √12 "Смайлик" Ірпінської міської ради Київської області 
10.Заклад дошкільної освіти №10 «Знайко» Ірпінської міської ради Київської області
11.Заклад дошкільної освіти №8 «Колібрі» Ірпінської міської територіальної громади Київської області
12.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№7 «Бджілка» Іріпнської міської ради Київської області 
13.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу№6 «Радість»
14.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№5 «Віночок»
15.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу№4 «Казка»
16.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№3 «Сонечко»
17.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Веснянка»
18.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу№1 «Лісова пісня
19.Михайлівсько-Рубежівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст
20.Козинцівська гімназія Ірпінської міської ради Київської області с. Козинці
21.Ірпінське навчально-виховне об’єднання «Ірпінський ліцей-інноваційних технологій – Мала академія наук» 
Ірпінське навчально - виховне об'єднання "Освіта" 
22.Ірпінський академічний ліцей Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Ірпінської міської ради Київської області м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9
24.Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 
25.Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа 
лінгвістики) імені Заріфи Алієвої
25.Пер
27.Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки та права 
№2 
28.Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів √1 художнього профілю ім. А.С.Макаренка
29.Спортивна школа
30.Приміщення комунального підприємства «Ірпіньводоканал»
31.Центральний стадіон
32.Площа на місці старого ринку
33.Ірпінський податковий університет

Пропозиції щодо сталої відбудови м.Ірпінь

Примітки архітектора Каєтана Садовського та Богуслава Вітковського

На засіданні 30 травня міський голова Михайло Сапун 
наголосив, що реконструкція має розпочатися якомога 
швидше. Це означає, що не буде часу на довгі й детальні 
планування, натомість за замовчуванням це буде швидкий 
процес «як зазвичай».

- Італійський архітектор Стефано Боері надав відео про те, 
що він готовий до дій...

- Марко Марі з GBC Italia представив досвід GBC Italia і 
World GBC.

– Мігель Пінту Луз (заступник мера м. Кашкайш) розповів 
про цінні особливості майбутнього міста, такі як «15-
хвилинне місто», інтелектуальний та громадський 
транспорт, дані, зібрані датчиками тощо.

Застереження висловив японський архітектор, який більше 
10 років пропрацював в Україні, і нагадав іншим 
виступаючим, що в Ірпіні проживало лише 62 тисячі 
жителів, і то до російського вторгнення. Тому деякі 
приклади великих міст можуть бути не дуже застосовними.
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Норман Фостер оголосив про плани координувати роботу архітекторів у відбудові Харкова, другого за величиною міста в
зруйнованій війною Україні. У Великодній понеділок (18 квітня) архітектор зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим, щоб
обговорити майбутню реконструкцію другого міста України та зобов’язався зібрати команду провідних світових експертів
через Фонд Нормана Фостера, щоб негайно розпочати цей процес.

Першим кроком буде складання генерального плану, який відобразить бачення мера щодо відновлення міста, його
будівель та інфраструктури, більшу частину яких було зруйновано російськими атаками під час поточних бойових дій.

Мер хоче використати нещодавні інвестиції міста в технології та охорону здоров’я, створивши «нову високотехнологічну
архітектуру», а також відновивши будівлі та громадські простори, які є ключовими для культурної історії Харкова.

Пан Фостер, засновник Foster + Partners, на зустрічі в понеділок поділився проектом маніфесту з реконструкції Харкова. У
ньому він пообіцяв «зібрати найкращі уми з найкращими у світі навичками планування, архітектури, дизайну та інженерії»,
як з України, так і з усього світу, щоб працювати над проектом.

Терехов співпрацював із Секретаріатом Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй у Женеві, щоб
скликати засідання цього тижня після перших обговорень на 2-му Форумі мерів ООН, який відбувся у швейцарському місті
на початку місяця.

Однак, не всі налаштовані оптимістично*: службовці Харківської архітектурної школи застерігають лідерів бути обережними
щодо «інтелектуальної колонізації». Виступаючи на онлайн-заході, організованому Architecture Today, засновник школи
Олег Дроздов та заступник проректора Ірина Мастевко люб’язно привітали заціканвленість такого відомого архітектора, як
барона Фостера, але наголосили на важливості залучення місцевих дизайнерів, щоб уникнути відбудови Харкова як «copy-
paste» копій мегаполісів. «Є багато архітекторів, які вже мають досвід роботи в Україні, і фахівців, які вже займаються
післявоєнною відбудовою».

Пропозиції щодо сталої відбудови м.Харків

* https://www.standard.co.uk/news/londoners-diary/norman-foster-tom-kerridge-stanley-tucci-andrew-neil-b996541.html

https://www.standard.co.uk/news/londoners-diary/norman-foster-tom-kerridge-stanley-tucci-andrew-neil-b996541.html


70

Пропозиції щодо сталої відбудови
міста Полтава та Полтавської області

Андрій Конюк, професор НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ім.ЮРІЯ КОНДРАТЮКА». 
https://nupp.edu.ua/en

Полтавська область — одна з 25 областей України, розташована
на лівому березі Дніпра. Регіон займає площу 28,8 тисяч
квадратних кілометрів і має близько 1,7 мільйона населення, з
яких 1 мільйон проживає в містах. Щільність населення 60 осіб
на км2.

В області налічуються 1858 сіл та 36 селищ міського типу.
Полтавська область помірно заселена, у сферах матеріального
виробництва зайнято близько 900 тис. осіб. За структурою
економіки Полтавська область віднесена до індустріально-
аграрної. Частка промисловості в загальному обсязі валової
продукції промисловості та сільського господарства становить
близько 60%.

https://nupp.edu.ua/en
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Пропозиції щодо сталої відбудови
міста Полтава та Полтавської області
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Війна призвела до того, що понад 2 000 000 людей стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), яким знадобиться
близько 600 000 квартир. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко …. 

▪ Враховуючи масштаби України, планується купувати вже готові квартири, які є в регіонах, і будувати нові. Цього року    
(2022 р.) планується надати понад 53 тис. квартир, що забезпечить потреби 186 тис. ВПО. 

▪ Порядок надання квартир буде розроблено спільно з місцевою владою. 

▪ Нове будівництво буде проходити в 15 областях країни та Києві, по 2000 квартир на область. 

▪ До кінця року планується побудувати 30 тисяч квартир загальною вартістю 36 млрд грн. 

▪ У кожному новому будинку буде бомбосховище з окремими входами, будинки будуть висотою від трьох до п'яти поверхів..

▪ Квартири будуть купувати по всій Україні тільки в готовому вигляді - з ремонтом, сантехнікою та меблями. 

▪ Загальна вартість проєкту разом з викупом квартир – майже 69 млрд грн. 

▪ Рекомендована ціна від держави на обладнану повністю квартиру - не більше 24 тисяч гривень за м². 

Ці квартири будуть у власності держави. Як тільки буде відбудоване житло людей, які постраждали, квартира 
повертатиметься до держави й надаватиметься іншим. 

Джерело : https://censor.net/ua/n3337401

Пропозиції щодо сталої відбудови
міста Полтава та Полтавської області

https://censor.net/ua/n3337401
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“Реконструкція кварталу з 
розбудовою еко-житла в м.Полтава”

Дипломний проект бакалавра 
архітектури 2005р. 
Автор: Катерина Смазнова. 
Керівник: A. Конюк, 
НУПП ім. Ю.Кондратюка.

Приклади проектів для 
м.Полтави та області, 
розроблених студентами та 
викладачами НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ «ПОЛТАВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА ім. ЮРІЯ 
КОНДРАТЮКА». 
https://nupp.edu.ua/en

Пропозиції щодо сталої відбудови
міста Полтава та Полтавської області

https://nupp.edu.ua/en


74

Приклади екобудинків. Еко-будинок з 
несучими панелями з утеплювачем із
пресованих очеретяних блоків, з 
глиняною штукатуркою:
Заблокований житловий будинок на 3 
квартири по вулиці Лисенка 9 у 
Полтаві. 2017 рік. 
Автор проекту: архітектор A. Конюк

http://energy.nzeb.com.ua/article/view/143932

Приклади проектів для м.Полтави та області, 
розроблених студентами та викладачами
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ПОЛТАВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА ім. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА». 
https://nupp.edu.ua/en

Пропозиції щодо сталої відбудови
міста Полтава та Полтавської області

http://energy.nzeb.com.ua/article/view/143932
https://nupp.edu.ua/en
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Пропозиції щодо сталої відбудови
міста Полтава та Полтавської області

Будинок зі стінами із солом’яних блоків в 
с.Кротенки, 2010 р., архітектор  А. Конюк
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Приклади екобудинків з несучою
дерев’яною каркасною конструкцією,
утепленням зовнішніх стін із пресованих
блоків соломи та глиняною штукатуркою:

a) c. Валя Колоницей, Молдова 2016,

b) Шмиглі, Полтавська область, 2015,

c) с. Писаренкі, Машівський район Полтавської
області,

d) с. Руські Тишкі, Харківська область, Харківський 
район, 2016,

e) с. Петрівське, Бориспільський район, Київська 
область, 2016,

f) с. Вишеньки, Бориспільський район, Київська 
область, 2012

Автор проектів: aрхітектор А.Конюк

Пропозиції щодо сталої відбудови
міста Полтава та Полтавської області
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Пропозиції щодо сталої відбудови 
інших міст та областей

Інформація про місцеві умови, 
потреби та контакти фахівців 

доповнюються.


