
ВУЛИЧНІ ДЕРЕВА
ВДОСКОНАЛЕННЯ 

МІСЬКОЇ ПОЛІТИКИ 
ОЗЕЛЕНЕННЯ



ПРОБЛЕМА



вулиця Парфановичів



вулиця Гашека



вулиця Дорошенка



вулиця Княгині Ольги, дитячий 
садок



Будинок залізничників Рокс



вулиця Героїв УПА



ЛКП “Львівспецкомунтранс”



вулиця Виговського



Вул. Замарстинівська





вулиця Кубійовича



Музей народної архітектури та 
побуту ім. К.Шептицького



вулиця Кульпарківська



РЕАКЦІЯ



Петиція проти варварської обрізки дерев 
зібрала 500 голосів менше ніж за добу





Петицію підготували:

Павло Олефіренко, програміст, ініціатор петиції
Олександр Шутюк, урбаніст, засновник спільнокошту озеленення Львова
Олександра Сладкова, урбаніст, співзасновниця спільнокошту озеленення Львова
Юрій Тер-Арутюнян, учасник акцій з озеленення, засновник ГО “Зручне місто”
Орест Олеськів, менеджер, дендролог-любитель, екс-працівник управління екології ЛМР
Ірина Миронова, еколог, співзасновниця Zero Waste Lviv
Голубець Павло, інженер-тестувальник, активний учасник спільнокошту озеленення, член ГО «Кращий Сихів».
Софія Селіщева, ІТ рекрутер, громадська активістка



Щойно переїжджаємо кордон з ЄС - вигляд дерев різко 
змінюється. Ми не бачимо “кронування”.







ДЛЯ ЧОГО ДЕРЕВА 
МІСТУ?







Дерева - єдина можливість адаптації міст 
до змін клімату



ЩО НЕ ТАК З 
ОБРІЗКОЮ?



Деревам шкодить 
кронування / формовка / топінг / 

омолоджуюча обрізка









Дерево має баланс 
коріння і крони

Дерево перестає 
виконувати функції 
дерева: не захищає 
від сонця, не 
очищує повітря, не 
абсорбує вологу

Дерево виглядає 
огидно, має меншу 
опірність до вітру, 
втрачає імунітет

Дерево руйнується 
внаслідок атак 
паразитів, нові 
гілки не 
тримаються так 
добре як старі



Кронування є марнуванням 
міських коштів

кронування до 2600 грн
санітарна обрізка до 1200 грн

Якщо дерево потрібна “омолоджуюча 
обрізка” - то скоріше за все його варто 

вже замінити





вулиця Зелена



Необхідно створити систему сертифікації 
арбористів і вдосконалити тендерні 

процедури 

(як мінімум не платити за шкідництво)



Правильна обрізка практично непомітна (обрізається до 25% маси 
крони), а виконати її можуть лише арбористи



Кронування швидко або повільно 
вбиває дерева



вулиця Литвиненка



вулиця Стефаника



ЧОМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ 
ОБРІЗКА?



Деревам шкодять ті, хто прибирає листя

ситуація стала критичною через штрафи, 
накладені на міські установи, що 

викинули листя в контейнери ТПВ



Двірники не люблять дерева, бо треба прибирати листя





вулиця Тарнавського, 
дитячий садок





Необхідно терміново розробити 
механізми збору і компостування листя, 
зручний насамперед для тих хто листя 

збирає





Обрізана деревина і гілля йдуть на 
продаж підприємствами, зацікавлені 
зрізати якнайбільше з одного дерева

а може подрібнюватись і 
перетворюватись на мульчу, яку ми зараз 

купуємо за 80 грн/мішок



вулиця Кульпарківська, 
дитячий садок





1 березня - 1 вересня 
“період тиші”

період гніздування птахів





Розробка міських правил обрізки, 
посадки і утримання дерев







А якщо дерево впаде?

Інвентаризація стану вуличних і алейних 
дерев раз на 5 років 

з санітарною обрізкою
повністю виключає такий розвиток подій



Перерослі і недоглянуті дерева складають небезпеку 
для людей, інженерних мереж і майна, але проблему 
можна на 90% передбачити



Інвентаризація стану дерев, проведена GIZ в 
центральній частині міста в 2014 році



Ми працюємо над системою онлайн-інвентаризації 
вуличних дерев 



Якщо ураження омелою складає більше 60% гілок - дерево 
підлягає ЗАМІНІ. Менше - НЕ ЧІПАЄМО.



КУДИ ВАРТО СКЕРУВАТИ 
ГРОШІ І ЗУСИЛЛЯ?



не треба 10 000 дерев щороку

треба 1000 дерев посадити якісно





Надважливий регулярний полив молодих дерев 



Дерева що пережили 
відсутність поливу часто 
стають жертвами 
газонокосарки



Грамотна обрізка в 
молодому віці дозволяє не 
отримати жодних проблем 
в дорослому віці. 

«Формовка» буде просто не 
потрібна.



Компоненти якісної посадки



КРІМ вартості САДЖАНЦЯ 

min 1550 грн
max 2900 грн

+
вартість зрізки існуючого дерева



Ремонт вулиць (хідників), громадських 
просторів, дворів має здійснюватись 

виключно з попередньою оцінкою стану 
дерев з подальшою заміною дерев або 

засобами захисту існуючих дерев







ЧИ ДЕРЕВО МАЄ 
ВЕЛИКУ ЦІННІСТЬ?

НЕ ЧІПАЄМО 
КОРІННЯ БЛИЖЧЕ 
ТРЬОХ МЕТРІВ ДО 
НЬОГО, ЗАХИЩАЄМО 
СТОВБУР

ЗАМІНЮЄМО ВСІ 
ДЕРЕВА, ЩО 
ПРОЙШЛИ ПОВНУ 
ОБРІЗКУ ГІЛОК

НЕ “ФОРМУЄМО”

ЗАБИРАЄМО ТІЛЬКИ 
СУХІ ГІЛКИ

ЗАМІНЮЄМО ЯКІСНО

ТАК

НІ







Вікові і винятково цінні дерева 
потребують виняткової уваги і догляду









20 травня 18:00
в рамках Майстерні міста

Воркшоп щодо лікування дерев за участі:
- професійного арбориста з Києва
- ЛКП Зелений Львів
- приватних альпіністів, що 

займаються обрізкою дерев
- всіх, кому не байдужі дерева











ЧОГО ХОЧУТЬ 
МЕШКАНЦІ?



Чого хочуть мешканці щодо своїх дворів?

Щоб обрізка дерев перестала бути 
стресом і небезпекою 

(згода понад 50% мешканців для зрізки 
дерева та лише санітарна обрізка дерев в 

доброму стані)



Чого хочуть мешканці щодо вулиць?

Щоб замість зрізаних дерев гарантовано 
садили нові крупноміри
















