
План заходів “Зеленого міста”
для міста Львова 





Для чого служить GCAP 
(План заходів зеленого міста, ПЗЗМ)?

1 Єдина методологія розроблена EBRD, OECD, ICLEI

2 Комплексна оцінка і взаємозв’язок

3 Пріоритети, витрати

4 40 міст партнерів вже в мережі

5 Львів – перше місто в Україні з розробленим GCAP





Основні проблеми

ТПВ (рекультивація, переробка, управління збором і т.д.)

Водопостачання і водоочистка (витоки, очистка стоків)

Негативний вплив транспорту (забруднення повітря, 
шумове забруднення, корки)

Енергоефективність

Зелені зони і благоустрій



Інші сфери, які потребують уваги

Модернізація теплопостачання

Покращення біорізноманіття

Зміцнення протидії змін клімату



Візія на 2035 р.: Чисте, живе і активне місто для всіх



Пріоритетні заходи

Придбання та встановлення нової
системи моніторингу повітря

Якість повітряТранспорт

Затвердження Плану сталої міської
мобільності

Завершення проекту запровадження
електронного квитка

Придбання нових трамваїв та тролейбусів

Техніко-економічне обґрунтування на 
розширення мережі трамваїв та тролейбусів

Техніко-економічне обґрунтування на 
систему управління дорожнім рухом

Створення пішохідних та велосипедних
маршрутів



Пріоритетні заходи

Тверді відходи

Рекультивація старого полігону

Будівництво заводу механіко-біологічної очистки

Будівництво нового полігону

Удосконалення первинної інфраструктури для роздільного збору відходів

Розробка мережі офіційних центрів з переробки відходів

Розробка системи компостування органічних відходів

Запровадження принципу оплати “плати за те, що викидаєш” за остаточні відходи

Надання підтримки у проведенні інформаційно-просвітницьких заходів



Пріоритетні заходи

Водні ресурси

Реконструкція та відновлення установки очистки стічних вод

Будівництво біогазової ТЕЦ на території установки очистки стічних вод

Заміна або очистка водопроводів та водопровідної арматури

Відновлення водопроводів всередині будівель

Розробка мережі офіційних центрів з переробки відходів

Встановлення лічильників води в житлових кварталах

Відокремлення систем дощової каналізації від каналізаційних систем в новій забудові



Пріоритетні заходи

Модернізація вуличного освітлення
з переведенням на світлодіодні лампи

ЕнергетикаБудівлі

Теплова модернізація громадських будівель

Більш жорсткі технічні вимоги до громадських
будівель

Програма удосконалення з використанням
муніципального механізму ЕСКО

Ізоляція або заміна розподільчих
трубопроводів системи центрального 
теплопостачання (ЦТ)

Переведення котлів системи ЦТ 
на спалювання біомасиШирше використання механізму ЕСКО для 

негромадських будівель

Використання ‘розумних’ лічильників
та обмін даними

Програма розвитку навичок для тих, хто
впроваджує технології, та радників



Пріоритетні заходи

Використання земельних ресурсів та біорізноманіття

Початок запровадження Інтегрованого плану розвитку міст

Удосконалення та модернізація системи ГІС

Розвиток ‘зелених коридорів’ через місто

Надання підтримки механізмам для розробників політики та розробка ‘Зеленої стратегії’

Кампанії з підвищення обізнаності з питань використання земельних ресурсів
та біорізноманіття



Пріоритетні заходи

Розробка Плану адаптації до 
клімату та протидії його змінам

СтійкістьПромисловість та бізнес

Програма екологічної підтримки
для промисловості та компаній

Розвиток сфери повторного використання
для переробки зібраних відходів





Фінансові наслідки



Очікуваний ефект

Комплексне бачення проблематики і шляхів вирішення

Говоримо однією мовою з провідними міжнародними
інституціями

Укріплюємо співпрацю з EBRD і іншими фінансовими
установами



Дякуємо за увагу


