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1. Міжнародні зобов’язання щодо сталого розвитку та реалізації
Конвенції Ріо
1.1. Національний контекст та завдання грантових проектів проекту
ПРООН/ГЕФ
Міжнародні зобов’язання з питань розвитку, прийняті на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1992 році в Ріо-де-Жанейро, перегляд шляхів с творення
«зеленої економіки» та поліпшення міжнародної координації для досягнення сталого
розвитку на Конференції Ріо + 20, залишаються пріоритетними завданнями світового
співтовариства. Моделі сталого розвитку визнані невід’ємною частиною Порядку денного
сталого розвитку на період до 2030 року.
Як і багато інших країн, Україна має виклики в досягненні глобальних пріоритетів у
сфері навколишнього середовища, що спричинені реальною необхідністю вирішення
соціально-економічних проблем, неповним розумінням та дієвістю національних підходів
та інструментів у виконанні Конвенцій Ріо, слабким інституційним потенціалом та обмеженим фінансування щодо впровадження принципів цих Конвенцій на національному,
регіональному та місцевому (локальному) рівнях. Складність завдань переходу України
до збалансованого розвитку пов’язана з трансформаційними процесами, які змінили засади функціонування українського суспільства та зумовлюють необхідність розробки та
впровадження нових принципів і механізмів управління.
Разом з цим Законом України «Про основні засади (Стратегію) національної екологічної
політики» передбачається стабілізація та покращення стану навколишнього середовища
за рахунок інтеграції екологічних пріоритетів до різних напрямків соціально-економічної
політики України, що є основою для реалізації Конвенцій Ріо та вимог ЄС до країн-членів
у сфері охорони навколишнього середовища.
Діяльність проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну
політику України» спрямована на інтеграцію положень Конвенцій Ріо до галузевої п
 олітики,
програм, планів та законодавства, посилення інституційного та особистого потенціалу
виконувати політику, програми, плани та законодавство на регіональному рівні.
З метою практичної демонстрації можливостей інтеграції положень Конвенцій Ріо в
2016 році було підтримано 3 грантові ініціативи громад, а саме:
- 2 проекти, спрямовані на створення центрів кращих практик сталого розвитку, один
– на Сході України (Донецька обл., Луганська обл.), інший – в центральній частині України
(Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район,с. Виграїв);
- 1 проект, спрямований на рекультивацію земель, порушених внаслідок незаконного видобування корисних копалин на цінних природних територіях (Олевський район,
Житомирська обл.).
Тривалість реалізації проектів становила в середньому 8 місяців, вартість одного
проекту – до 50 000 дол. США.
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Проекти адмініструвалися та виконувалися за правилами Програми малих грантів
ПРООН/ГЕФ в Україні. Це дозволило впровадити проекти у встановлені терміни за ч
 іткими
та зрозумілими процедурами, а також зосередитися на досягненні практичних результатів
запровадження в життя громад якісних позитивних змін в контексті інтеграції положень
Конвенцій Ріо в національне законодавство України.

1.2. Поточна ситуація щодо викликів та особливостей реалізації
національної екологічної політики на місцевому (локальному) рівні
Демонстрація моделей сталого
розвитку на Сході України. Реалізація
проекту здійснювалася на частині територій Донецької і Луганської областей,
підконтрольній Україні.
За останні три роки Україна пережила
гострі виклики політичній 
стабільності,
національній безпеці та економіці.
Після Революції Гідності в лютому 2014
року, в Україні відбулось кілька подій,
зокрема, початок бойового конфлікту на
Сході України, а також президентські,
парламентські та місцеві вибори. Ці події
диктують нові пріоритети Уряду, серед
яких Безпека та Впевненість.
Через конфлікт на Сході України, який
триває понад два роки, п
огіршується
екологічна, економічна, соціальна сфери
та загальні перспективи розвитку, адже
паралізовано економічну діяльність у найбільшому промисловому регіоні країни.
Перебої в роботі промисловості, транспорту, малого та середнього бізнесу призвели до зростання безробіття та рівня бідності, погіршення екологічної ситуації, уражені та
пошкоджені цінні природні екосистеми. Відновлення східних областей - це довготривалий
процес, який має відбуватися з урахуванням економічного, соціального та екологічного
аспектів, а саме на засадах сталого розвитку.
Така ситуація зумовила певні труднощі на початку реалізації проекту, серед яких слід
відзначити низький рівень обізнаності місцевих громад та місцевих органів влади щодо
принципів сталого розвитку та їх практичної реалізації в умовах життєдіяльності громад
(в т.ч. використання можливостей проектів державного фонду регіонального розвитку), а
також психологічний вплив, пов’язаний із близькістю до територій проведення АТО.
Разом з цим завдяки багатофункціональності проекту, а саме активній інформаційно-
просвітницькій, аналітичній та практичній діяльності, партнерствам проекту, вдалося
досягти конкретних результатів на рівні громад. Проект включає науково-дослідний, інформаційно-просвітницький та демонстраційний компоненти, кожен з яких зробив внесок в
реалізацію положень Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття, Конвенції ООН
про боротьбу з опустелюванням та Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, на локальному
рівні, зокрема на Сході України.
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Основними учасниками проекту «Центр сприяння відновленню Сходу України на
засадах збалансованого розвитку» є представники органів місцевого самоврядування,
сільських громад, освітяни, науковці, фермери, представники малого і середнього бізнесу
громадськості, які проживають на території Донецької та Луганської областей.
Зменшення негативного впливу на біорізноманіття через реалізацію сталих ініціатив
громад в центральній Україні.
Особливість проекту з демонстрації
сталих ініціатив громад в центральній
Україні полягає в першу чергу в території впровадження – в буферній зоні
до заповідних територій. Проект реалі
зовувався поблизу Холодного Яру
– реліктового лісового масиву, який
має історичне та 
природоохоронне
значення, та безпосередньо на території загальнозоологічного заказника
«Виграївський».
За результатами діяльності проекту
на базі недіючої школи с. Виграїв створено Центр інформаційно-просвітницької діяльності для місцевої громади,
організовано практичну діяльність та
введено в дію демонстраційні моделі.
Для
досягнення
позитивного
результату для усіх цільових груп

проекту активно використовувався

метод навчання на практиці, зокрема
семінари, тренінги, круглі столи були
спрямовані на підвищення обізнаності
та розуміння взаємозв’язку між принципами Конвенцій Ріо та пріоритетами
соціально-економічного розвитку.
Запровадження розумного та відповідального природокористування на Поліссі.
Незаконне видобування бурштину стало однією з гострих і актуальних проблем для
українського Полісся, оскільки завдає непоправної шкоди довкіллю. Зазвичай на місцях
видобутку бурштину залишаються лише
пісок та розриті кар’єри, які нагадують місячний ландшафт. Внаслідок розмивання
ґрунту руйнується коренева система, що
призводить до знищення сотень гектарів
лісу. Екосистеми на територіях видобутку
бурштину повністю зруйновано, а їх самовідновлення може тривати кілька десятків
років. Крім того, місцеве населення Житомирської області є недостатньо обізнаним
щодо негативних наслідків нелегального
видобування бурштину та по-споживацьки
ставиться до природних багатств Полісся.
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Відновлення ділянок, порушених в наслідок
незаконного видобування корисних 
копалин
є надзвичайно важливим, оскільки п
оліські
ліси є унікальною природною спадщиною. Вони виконують важливу клімато- та
середооутворюючу функції, мають як природну, так і ресурсну цінність. Україна як Сторона Конвенції про біорізноманіття зобов’язана
вживати заходи щодо реабілітації і відновлення деградованих екосистем та сприяти відновленню видів, які є під загрозою.
Рекультивація є одним з найефективніших
методів відновлення територій, порушених
внаслідок господарської діяльності. 
Обсяги
незаконної антропогенної діяльності з видобутку бурштину досягли такої межі, що вкрай
потрібні комплексні наукові та урядові рішення. Проектом спільно з науковцями та
громадськістю напрацьована відповідна методологія, яка використана в документі з
рекультивації земель на півночі України, пошкоджених внаслідок незаконного видобутку бурштину. Документ схвалений Кабінетом Міністрів України 30 листопада 2016 року
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249540139&cat_id=244276429.
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Центр кращих Всеукраїнська Черкаська обл., В рамках проекту створено демонстраційний Центр кращих практик сталого
практик збалан- екологічна ліга Корсунь-Шев- розвитку на базі сільської школи в с. Виграїв Черкаської області. Зокрема, продесованого розвитч е н к і в с ь к и й монстровані практики, які матимуть поширення та реплікативну функцію для інших
район, с. Виграїв громад з огляду на екологічні виклики:
ку в Україні
• демонстрація переваг сталого життя громад: запроваджено модель «зеленого
офісу» із створенням спеціалізованої навчальної аудиторії; створено діючу модель
«Сухий туалет; організовано діючу модель «Компостування»;

Включає практичний, інформаційно-просвітницький та аналітичний компоненти.
Було впроваджено такі види діяльності:
- розроблено пілотну програму збалансованого розвитку м. Святогірськ (для подальшої реплікації та використання іншими містами Донецької та Луганської областей);
- надано допомогу в розбудові інфраструктури місць, постраждалих внаслідок
збройного конфлікту на Донбасі (проведено моніторинг стану води та біоти в р.Сіверський Донець та підготовлено пропозиції до програми оздоровлення річок б асейну;
облаштувано футбольне поле на території школи №7 м. Слов’янськ, Донецька обл.;
реалізовано пілотний проект з роздільного збирання побутових відходів в смт. Олександрівка, Донецька обл., відновлено екологічну стежку в НПП «Святі гори»);
- організовано роботу консультативної групи експертів для надання громадянам
інформації щодо міжнародних, державних та місцевих програм з енергозбереження, започаткування власного малого бізнесу;
- проведено 4-ри семінари для представників малого і середнього бізнесу, фермерів,
освітян, керівників сільських громад; 2 регіональні круглі столи «Партнерство місцевих громад для відновлення на засадах збалансованого розвитку», 2 навчальні візити з обміну досвідом щодо створення умов для сталого розвитку та з абезпечення
громад в мм. Львів, Київ.
- створено та розповсюджено інформаційно-просвітницькі матеріали з питань інноваційних підходів та використання відновлюваних джерел енергії, сталого способу
життя громад,основ ведення органічного землеробства, формування інтегрованої
системи поводження з відходами.
Окрема увага проекту була приділена гендерним питанням, зокрема було створено
клуб «Ділові жінки Донбасу» для підтримки бізнесових та соціальних ініціатив жінок, підтримано діяльність «Університету третього віку».

Донецька
та
Луганська області (території,
підконтрольні
Україні)

Проект «Центр
сприяння
відновленню Сходу
України на засадах збалансованого розвитку»

Всеукраїнська
благодійна організація «Асоціація за нове
покоління «Лелека»

Місце впро- Види діяльності
вадження

Назва проекту Виконавець
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2. Види діяльності та багатофункціональність проектів
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Рекультивація
земель, порушених внаслідок незаконного видобування
корисних копалин на цінних
природних територіях

• зменшення негативного впливу на біорізноманіття біля заповідних територій:
закладено ділянку інтродукції підсніжника складчастого для відновлення його
єдиної в Україні рівнинної популяції на території комплексної пам’ятки природи
загальнодержавного значення «Холодний Яр»; організовано екологічну стежку з
метою популяризації знань про захист, відновлення екосистем;
• запровадження інноваційних підходів та використання відновлювальних джерел
енергії:встановлено демонстраційну модель сонячної батареї, демонстраційну модель твердопаливного котла, систему енергоефективного освітлення в будівлі та
на території Центру, висаджено демонстраційну ділянку з енергетичною вербою.

Місце впро- Види діяльності
вадження

М і ж р е г і о - Житомирська Основні види діяльності проекту, які були реалізовані:
н а л ь н и й область, Олев- - розроблення технічного проекту рекультивації земельної ділянки, порушеної
внаслідок незаконного видобування бурштину та його реалізація;
центр науко- ський район
- визначення видів рослинності для висадки на рекультивованій ділянці;
вих дослід- практичне відновлення 3 га території, порушеної внаслідок нелегального видо
жень та експертиз
бування бурштину, на території заплави р. Уборть;
- проведення ботанічних та зоологічних досліджень на порушеній території;
- проведення інформаційної кампанії для підвищення рівня обізнаності місцевих
громад щодо негативних наслідків нелегального видобування бурштину;
- проведення інформаційних заходів щодо важливості відновлення територій,
порушених внаслідок незаконного видобування бурштину;проведення інформаційних зустрічей з різними цільовими групами щодо економічних та екологічних
збитків незаконного видобування корисних копалин;
- розробка бізнес-плану збалансованого природокористування та створення нових
робочих місць;
- підготовка матеріалів щодо включення вимог обов’язкової рекультивації до
нормативно-правових документів, ліцензійних умов видобувачів;
- розробка методичних рекомендацій щодо розрахування збитків, завданих довкіллю внаслідок незаконного видобування бурштину;
- підготовка обґрунтування для створення заказника місцевого значення.

Назва проекту Виконавець
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3. Результати, досягнення та вплив. Роль потенціалу громад
Громади Сходу України отримали досвід в підготовці документів зі сталого розвитку.
За методичної та інформаційної
підтримки проекту «Центр сприяння відновленню Сходу України на
засадах збалансованого розвитку»

розроблена Програма збалансованого
розвитку м. Святогірськ на період до
2020 року, яка покликана перетворити
Святогірськ на сучасне європейське
місто та принципово змінити підходи до усіх сфер його життєдіяльності,
базуючись на принципах сталого розвитку. Зокрема, Програмою передбачено: розробка комплексної програми розвитку рекреаційної зони в центрі Святогірська
та озеленення міста; збільшення площі зелених насаджень в місті, створення лісових насаджень навколо міста; ландшафтна реконструкція існуючих об’єктів зеленого господарства; розробка програми поводження з твердими побутовими відходами; розробка схеми
санітарної очистки міста; запобігання утворенню стихійних сміттєзвалищ; реконструкція
водопровідних та каналізаційних систем; покращення стану р. Сіверський Донець та озера
Банне, а також якості питної води та інші заходи. 20 липня 2016 року Програму затверджено
до виконання рішенням Святогірської міської ради. До процесу реалізації місцевої Програми сталого розвитку буде залучено широке коло експертів, громадських діячів, науковців у
межах їх сфер компетенцій, що сприятиме тому, що Програма розвитку «Святогірськ-2020»
стане практичним надбанням громади міста. Розробка принципово нового документу на
території Сходу України стане поштовхом для використання Програми збалансованого
розвитку м. Святогірськ на період до 2020 року іншими громадами, які прагнуть нового
вектору розвитку, використовуючи світові стандарти та цілі.
В рамках проекту проведено геоекологічний та біологічний моніторинг стану басейну р. Сіверський Донець за 2015
рік, за результатами якої підготовлено
рекомендації до оздоровлення річок басейну Сіверського Дінця. Це допоможе в
довгостроковій перспективі покращити
стан водних об’єктів Донецької та Луганської областей та забезпечити доступ
населення до якісної питної води.
Діяльністю з розробки стратегічних місцевих документів з використання принципів
сталого розвитку зацікавилися інші громади, реплікативність розроблених стратегічних
документів зі сталого розвитку була досягнута. Так, на прохання Варварівської громади
(Луганська обл.) експертами проекту була розроблена Стратегія збалансованого розвитку територіальної громади Варварівської сільської ради Кремінського району Луганської області до 2020 р. Метою Стратегії є забезпечення добробуту мешканців шляхом
розвитку інфраструктури, підвищення духовно-культурного рівня мешканців, підвищення
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с оціально-економічних стандартів та забезпечення сприятливого і безпечного для здоров’я
та життя стану навколишнього середовища.
Активісти проекту з різних районів Донецької та Луганської області, які приймали
участь в заходах проекту з відновлення Сходу України на засадах збалансованого р
 озвитку,
висловили намір створити Громадську організацію «Збалансований розвиток – Схід», яка
буде поширювати напрацювання проекту та забезпечить його сталість та реплікативність.
Сучасний шлях розвитку України – перехід на засади сталого розвитку. У цих умовах
в основу реалізації переходу до сталого розвитку має бути закладений принцип забезпечення багаторівневої системи дій і заходів. Лише ефективна співпраця органів місцевого
самоврядування, освітян, представників громадськості та бізнесу допоможе підвищити
рівень спроможності громад на регіональному на місцевому рівнях. Результати реалізації
проекту демонструють зацікавленість та підтримку громад в створенні стратегій збалансованого розвитку для своїх територій.
Питання запобігання втратам біорізноманіття в фокусі громад та за національної
підтримки.
В рамках проекту з відновлення
Сходу України на засадах збалансованого розвитку були започатковані
нові партнерства між п
 редставниками
місцевих громад та національними
партнерами. Так, до екологічної акції в
смт. Олександрівка Донецької області
долучилися національні партнери,
зокрема Національний ботанічний сад
ім. М. Гришка надав сортові саджанці
бузку для закладання бузкової алеї на
місці стихійного сміттєзвалища. Акція спрямована не лише на збереження та відновлення природних багатств Сходу України, а й на формування відповідального ставлення до
довкілля та формування екологічної культури. На території національного природного
парку (НПП) «Святі гори» (Донецька обл.) було відновлено 6 км екологічної стежки «Дубовий гай». Унікальність екологічної акції полягає в тому, що екостежка проходить по лівому
берегу ріки Сіверський Донець, по 300-річний заплавній діброві насіннєвого походження
площею 100 га та вздовж крейдяних гір, на яких збереглися рідкісні рослини (наприклад,
сосна крейдова зберіглася з дольодовикового періоду). За результатами реалізації цього
компоненту слід відзначити збільшення кількості відвідувачів відновленої екологічної
стежки «Дубовий гай» на території НПП «Святі гори» (за період липень-жовтень 2016 р.,
екологічну стежку відвідали близько 120 осіб, в томушколярі, студенти, що свідчить про
підвищення рівня екологічної культури).
В рамках проекту зі створення Центру
кращих практик збалансованого розвитку
(с. Виграїв Черкаської області) здійснено
вплив на 140 га та 4 км територій, що охороняються громадою. Проект реалізовувався
поблизу Холодного Яру – реліктового лісового масиву, який має історичне та природоохоронне значення, та безпосередньо на
території загальнозоологічного заказника
«Виграївський».
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Практична діяльність громад в а пробації демонстраційних моделей сталого р
 озвитку
в Центральній Україні.
Громада с. Виграїв Корсунь-Шевченківського району приймала безпосередню участь в проекті зі створення
Центру кращих практик збалансованого
розвитку на базі місцевої сільської школи
на всіх етапах, від планування до практичної діяльності та оцінки результатів
задля демонстрації переваг 
сталого
розвитку для життя громади. Серед

демонстраційних
моделей
сталого
розвитку слід відзначити, демонстра
ційні ділянки з енергетичною вербою, інтродукції підсніжника складчастого, модель
«зеленого офісу», модель «Сухий туалет», модель «Компостування», використання енергії сонця та енергоефективного освітлення для потреб Центру та інше. Для досягнення
позитивного результату активно використовувався метод навчання на практиці під час
семінарів, тренінгів, круглих столів. Окрема увага під час інформаційно-просвітницьких
заходів п
 риділялася розумінню та реалізації взаємозв’язку між принципами Конвенцій Ріо
та пріоритетами соціально-економічного розвитку громад.
Дієві заходи у відновленні екосистем, пошкоджених внаслідок незаконного
в идобування бурштину.
Роль місцевих громад у впровадженні
моделей сталого господарювання в
Олевському районі Житомирської області надзвичайно важлива, зазначає
команда проекту з рекультивації земель,
порушених внаслідок незаконного видобування корисних копалин на цінних
природних територіях. Це пояснюється
тим, що саме місцеві мешканці є безпосередніми лісокористувачами, в той же
час незаконним видобуванням бурштину також займаються переважно місцеві
мешканці. Саме від їхнього усвідомлення відповідальності за стан довкілля залежить доля
поліських лісів.
Незаконне видобування бурштину стало однією з гострих і актуальних проблем для
українського Полісся, оскільки завдає непоправної шкоди природі. Зазвичай на місцях видобутку бурштину залишаються лише пісок та розриті кар’єри, які нагадують місячний
ландшафт. Внаслідок розмивання ґрунту руйнується коренева система, що призводить до
знищення сотень гектарів лісу. Екосистеми на територіях видобутку бурштину повністю
зруйновано, їх самовідновлення може тривати кілька десятків років.
З метою комплексного вирішення такої непростої проблеми проектом були вжиті комплексні заходи, включаючи підготовку проектів нормативно-правових, методичних документів, практичну апробацію наукових рекомендацій на пілотних ділянках, загальною площею 3 га деградованих земель (ділянки 2.6 га та 0.4 га) в Олевському районі Житомирської
області та проведення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи в місцевих
громадах. В результаті проекту розроблено дендроплан порушеної ділянки, який включає
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схему висадження дерев виключно місцевих порід, що створює умови для повернення цієї
території до природного стану; розроблено технічний проект рекультивації, який включає опис земельних робіт, види та кількість важкої техніки, план реалізації рекультивації;
розроблено бізнес-план збалансованого природокористування та створення нових робочих місць у цьому регіоні. Рекультивація територій та висадження на них типових деревних
порід (сосна, береза, дуб) призведе до відновлення зазначених фітоценозів та збільшення
кількості рідкісних видів, зокрема рододендрона жовтого, що занесений до Зеленої книги
України. Крім цього, рекультивація дозволила попередити розмноження небезпечного адвентивного інвазійного виду-трансформеру північноамериканського походження – злинки
канадської.
Слід відзначити, що відновлення пілотної ділянки має мультиплікативний ефект та
позитивно впливає на сусідні екосистеми, оскільки види з ареалів, які знаходяться поряд, мають можливість розширити територію існування. Так, рекультивація позитивно
вплинула на екосистеми Поліського природного заповідника, який знаходиться в буферній зоні пілотного ландшафту. Таким чином, до індикаторів екологічного впливу проекту
додаються ще 10 га особливо важливих екосистем з охоронним статусом.
Гендерно чутливі результати впровадження проектів.
Україна на шляху сталого розвитку спрямовує діяльність на створення відносин
ґендерного балансу між жінками і чоловіками в усіх сферах суспільного життя. Українське законодавство практично
не має положень, що закріплювали б дискримінацію жінок
або чоловіків. Разом з цим щоденна практика засвідчує, що
ґендерна рівність, закріплена

законодавчо, в реальному житті
потребує постійного контролю
та зусиль для забезпечення
такого балансу.
Реалізовані проекти можуть
слугувати демонстрацією кращих практик запровадження
гендерного компоненту. Зокрема, успіхом вреалізації ініціатив зі Створення центру збалансованого розвитку на Сході України, в складних геополітичних та соціально-економічних умовах, можна завдячувати об’єднанню ініціатив
жінок-учасниць проекту, їх лідерських якостей, які є більш демократичними в порівнянні з
чоловічим автократичним та директивним лідерством.
Так, жінки були залучені до роботи в органах місцевого самоврядування, виступали ініціаторами та активістами в громадських організаціях та бізнес-структурах, які
продемонстрували можливість успішно вирішувати складні завдання з відновлення Сходу
України на засадах збалансованого розвитку. Жінки були задіяні на всіх етапах проекту
циклу від планування до реалізації, моніторингу та оцінки результатів, а також визначення перспектив та забезпечення сталості проектів. Так, голова Олександрівської селищної
ради (Донецька обл.) Борисевич Людмила не лише надавала сприяння команді проекту у
реалізації пілотного проекту зі створення нових робочих місць в процесі реалізації малого бізнес-проекту щодо роздільного збирання побутових відходів, а й виступила з новою
ініціативою створення зеленої зони в центральній частині селища. В результаті співпраці в
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смт. Олександрівка було висаджено бузкову алею, до створення якої долучилися науковці
Національного ботанічного саду ім. М. Гришка та члени громади. Заступник директора
НПП «Святі гори» Журова Пауліна брала активну участь у відновленні екологічної с тежки
«Дубовий гай», а також взяла зобов’язання щодо розвитку започаткованих проектом
ініціатив, а також постійного моніторингу та контролю стану інфраструктурних об’єктів
(інформаційних стендів, вказівників, лав, столів тощо), придбаних за підтримки проекту.
Під час семінару для представників територіальних громад в липні
2016 року в м. Кремінна Луганської
області сільська голова Варварівської
сільської ради Качур Олена звернулась з проханням до команди проекту
надати експертну допомогу в розробці
та написанні Стратегії збалансованого
розвитку для громади с. В
 арварівка.
За результатами була розроблена
Стратегія збалансованого розвитку
територіальної громади Варварівської
сільської ради Кремінського району
Луганської області до 2020 р.
Підтримувати та розвивати досягнуті результати буде створений в рамках проект
клуб «Ділові жінки Донбасу», основою метою діяльності якого є сприяння впровадженню
бізнесових та соціальних ініціатив жінок Сходу України. Крім того, в рамках проекту було
надано методичну допомогу в розвитку ще однієї громадської ініціативи - Університету
третього віку, який об’єднує різні цільові та вікові групи у справі розбудови громад на
засадах сталого розвитку, з використанням досвіду та знань всіх його членів.

4. Отримані уроки, шляхи подальшого розвитку та сталості
Проекти розроблено таким чином, щоб вони були життєздатними та актуальними після
їх завершення.
Демонстраційні ділянки з рекультивації є прикладом для інших регіонів, де
в идобувають бурштин.
Партнер проекту з рекультивації земель, порушених внаслідок незаконного видобування
корисних копалин на цінних природних територіях, - Інститут геохімії навколишнього
середовища НАНУ здійснив геологічні та ботанічні дослідження, розробив дендроплан порушеної ділянки, який є унікальним і розрахований на максимальне повернення території
до природного стану. Методичні рекомендації з відновлення земель, порушених в наслідок
нелегального видобування бурштину, є актуальними для інших регіонів України (Рівненська, Волинська, Житомирська та інші області), де видобувають бурштин. Створена
демонстраційна ділянка рекультивації в Олевському районі Житомирської області буде
слугувати успішним прикладом відновлення порушеної території та використовуватися як
зразок для інших громад. Розроблені в рамках проекту зміни до проекту Закону України
«Про внесення змін до законодавства України (щодо рекультивації порушених земель
при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних робіт)» внесені до Міністерства
екології та природних ресурсів України, та стануть вагомою складовою для врегулювання
питання незаконного видобутку бурштину на законодавчому рівні.
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Місцеві громади за розбудову зруйнованої інфраструктури на засадах сталого
розвитку.
Місцеві громади Сходу
України відіграють ключову
роль у впроваджені ініціатив
з відновлення Сходу України
на засадах збалансованого
розвитку. Місцеві члени громад, які повернулись до рідних домівок, незважаючи на
зруйновану інфраструктуру,
скорочення робочих місць
та напружену психологічну
обстановку, виступають за
підтримку
інфраструктурних змін на засадах збалансованого розвитку. Розроблені в рамках проекту з відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку ініціативи з підготовки місцевих
стратегій розвитку міст та сіл, демонстраційні проекти з використання сонячної енергії, енергозберігаючого освітлення, підтримка Жіночих громадських об’єднань є легко
реплікативними та на конкретних прикладах демонструють переваги сталого способу життя.Так, лише в період впровадження проекту представники 10 територіальних громад звертались до команди проекту, громадських організацій та науковців за консультаціями та
експертною допомогою з питань розробки місцевих програм сталого розвитку, проведення
екологічних акцій з озеленення територій, запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів, створення та легалізації об’єднань представників громад.
Партнерства з органами місцевого самоврядування Луганської та Донецької областей, зокрема мм. Краматорськ, Святогірськ, Слов’янськ Донецької області та мм. Сєвєродонецьк,
Старобільськ, Кремінна Луганської області, Східноукраїнським екологічним інститутом
заклали основи для подальшої розбудови та використання досвіду проекту у підготовці місцевих стратегій сталого розвитку, поширення обізнаності та спроможності громад,
розширення можливостей для відродження постраждалих територій з використанням
принципів сталого розвитку.
Молодь як рушійна сила в реалізації ініціатив сталого розвитку.
Реалізація проекту зі
створення Центру сталого
розвитку в с. Виграїв Чер
каської області відбулася
за підтримки молоді, яка
активно долучилася до інформаційно-просвітницької,
практичної та демонстраційної діяльності. Партнери
проекту, зокрема Черкаський державний технологічний університет, Черкаська
обласна
організація
Всеукраїнської дитячої спілки
«Екологічна варта», Корсунь-
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Шевченківська 
районна рада, Виграївська сільська рада, відділ освіти Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації забезпечать подальшу методичну та інформаційно-просвітницьку роботу Центру. В заходах проекту взяли участь 550 осіб
(жінки – 60%, чоловіки – 40%). Проектом створено 20 робочих місць для місцевої громади;
закладено умови для екологічно дружньої діяльності у вільний час для місцевої громади, орієнтовно для 200 осіб; 15 нових громад висловили зацікавленість в створенні подібних Центрів сталого розвитку на своїх територіях; підтримано створення бази даних та
бібліотеки кращих практик запровадження принципів сталого розвитку. Проектом закладено умови для розвитку якісної неформальної освіти та заохочення можливості навчання
впродовж усього життя для місцевої громади, дітей та молоді, що є одним з пріоритетів
реалізації регіональної Стратегії ЄЕК ООН щодо освіти в інтересах сталого розвитку на
національному та локальному рівнях.
Для забезпечення сталості реалізованих проектів
було б добре в подальшому поширювати отримані
результати через Мережі
організацій
громадянського суспільства (Мережі ОГС),
Ярмарки знань, заходи національного та міжнародного
характеру для демонстрації
кращих практик та досвіду
громад у практичній реалізації принципів Конвенцій Ріо
на національному та локальному рівнях, використовуючи
електронні та друковані ЗМІ, соціальні мережі та інші інформаційно-комунікативні спроможності та інструменти Мереж в поширенні результатів, а також донесенні до національних партнерів та осіб, які приймають рішення, практичних аспектів, кращих практик та
можливостей виконання міжнародних зобов’язань в локальних умовах.
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Case study
for small grant projects in the framework of the UNDP/GEF Project
“Integrating Rio Conventions Provisions into Ukraine’s National Policy
Framework”, implemented by GEF SGP
1. International commitments for sustainable development and
implementation of the Rio Convention
1.1. National context and purpose of the grant projects of the
UNDP/GEF Project
International development commitments adopted at the United Nations Conference on
Environment and Development in 1992 in Rio de Janeiro, revision of ways to create a «green
economy» and improve international coordination for sustainable development at the Rio + 20
Conference remain priority objectives of the international community. Models of Sustainable
Development were declared an integral part of the Sustainable Development Agenda until 2030.
Like many other countries, Ukraine faces challenges in achieving global environmental
priorities caused by a real need to address socio-economic problems, inadequate understanding
and effectiveness of national approaches and tools in the implementation of the Rio
Conventions, poor institutional capacity and limited funding for implementing the principles
of these conventions at the national, regional and local levels. The complexity of the tasks
of Ukraine’s transition to sustainable development linked to the transformation process that
changed the principles of functioning of Ukrainian society and necessitate the development
and implementation of new principles and mechanisms of governance.
At the same time the Law of Ukraine ‘On the Principles (Strategy) of the National
Environmental Policy’ provides for stabilization and improvement of the environment by
integrating environmental priorities into various areas of social and economic policy of Ukraine,
which is the basis for the implementation of the Rio Conventions and the EU Member States
requirements in the field of environmental protection.
The UNDP/GEF project ‘Integrating Rio Conventions provisions into Ukraine’s National
Policy Framework‘ aims to integrate the provisions of the Rio Conventions into sectoral policies,
programs, plans and legislation, strengthening of institutional and personal capacity to carry
out policies, programs, plans and legislation at the regional level.
With the view of practical demonstration of possibilities of integration of the Rio Conventions
provisions, in 2016 three grant community initiatives were supported, namely:
- 2 projects aimed at establishing the Centers of Best Practices of Sustainable Development
in Ukraine - one in Eastern Ukraine (Donetsk, Luhansk regions), another - in Central Ukraine
(Vygraiv Village, Korsun-Shevchenkivsky District, Cherkasy Region)
- 1 project to reclaim land affected as a result of illegal extraction of mineral resources in
valuable natural preserves (Olevsk District, Zhytomyr Region).
The average duration of projects was 8 months, grant project budget – not exceeded 50 000 USD.
The projects were administered and implemented under the Small Grants Programme of
UNDP/GEF in Ukraine. It allowed to carry out projects on time with clear and understandable
procedures, and focus on achieving practical results in the implementation of community life
quality positive change in the context of integrating the provisions of Rio Conventions into the
national legislation of Ukraine.
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1.2. Current situation regarding challenges and peculiarities of the
national environmental policy on the local level
Demonstration of sustainable development models in Eastern Ukraine. The project was
carried out on the territory of Donetsk and Luhansk regions controlled by Ukraine.
Over the past three years, Ukraine has
experienced severe challenges in political
stability, national security and the
economy. After the Revolution of Dignity
in February 2014 Ukraine suffered several
events, including the beginning of combat
conflict in Eastern Ukraine, as well as
the presidential, parliamentary and
local elections. These events dictate new
priorities to the Government, including
Security and Confidence.
Because of the conflict in Eastern
Ukraine, which lasts more than two
years, the environmental, economic,
social and overall development prospects
deteriorate, as the economic activity
in the largest industrial region of the
country is paralyzed. Interruptions in
industry, transport, SMEs have increased
unemployment and poverty rates,
environmental degradation, affected and
damaged valuable natural ecosystems.
Restoration of the eastern regions is
a long-term process that should take
into account economic, social and
environmental aspects, namely the
principles of sustainable development.
This situation has caused some difficulties at the beginning of the project such as the
low level of awareness of local communities authorities on the sustainable development
principles and their implementation in the conditions of life of the community (including the
use of projects of State Regional Development Fund) and psychological effects associated with
proximity to ATO area.
At the same time thanks to the versatility of the project, namely active awareness-raising,
outreach, analytical and practical activities, the partnership project managed to achieve
concrete results at the community level. The project includes research, awareness-raising
and demonstration components, each of which contributed to the implementation of the UN
Convention on Biological Diversity, the UN Convention to Combat Desertification and the UN
Framework Convention on Climate Change, at the local level, particularly in Eastern Ukraine.
The main participants of the Center of Restoring Eastern regions of Ukraine on the principles
of sustainable development are representatives of local authorities, rural communities,
educators, scientists, farmers, small and medium business community, residing in the Donetsk
and Luhansk regions.
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Reducing the negative impact on biodiversity through the implementation of sustainable
community initiatives in Central Ukraine.
The peculiarity of the project to
demonstrate sustainable community
initiatives in central Ukraine is primarily
the area of its implementation - a buffer
zone for protected areas. The project was
implemented in the vicinity of Kholodnyi
Yar - the relic forest of historical and
environmental significance, and directly
at the ‘Vyhrayivskyy’ general zoological
reserve.
The Information and Educational
Center for the local community
was established on the basis of the
non-operating school of Vyhraiv,
practical activities was organized and
demonstration models put into operation.
To achieve positive results for all
target groups of the project learning
by doing method was actively used.
In particular seminars, workshops,
roundtables were aimed at raising
awareness and understanding of
the relationship between the Rio
Conventions principles and priorities of
socio-economic development.
Introducing reasonable and responsible environmental management in Polissia.
The illegal extraction of amber was one of acute and pressing problems for the Ukrainian
Woodlands (Polissia) as such causing irreparable environmental damage. Usually the amber
extraction sites are turned into sand and dug careers that resemble lunar landscape. The soil
erosion results in destruction of root system, which leads to the destruction of hundreds of
hectares of forest. Ecosystems in amber mining areas are completely devastated while their
self-renewal can last several decades. In addition, the local population of Zhytomyr region
are not sufficiently informed about the negative consequences of illegal extraction of amber
and exhibits consumer-like attitude to the natural resources of Polissia.
Restoration of the areas affected
through illegal extraction is extremely
important because the Polissia forests
are a unique natural heritage. They
perform an important climatic and
habitat forming functions, have both
natural and resource value. Ukraine as
a Party to the Convention on Biological
Diversity is obliged to take measures
for the rehabilitation and restoration of
degraded ecosystems and promote the
recovery of endangered species.
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Recultivation is one of the most effective
methods of restoring areas affected by
economic activity. The volume of illegal amber
extraction activities reached the point where
comprehensive scientific and governmental
decisions are badly needed. The project, together
with scientists and the public, has elaborated
the respective methodology, which is used in
the document on soil recultivation in northern
Ukraine, damaged by illegal extraction of amber.
The document has been approved by the Cabinet
of Ministers of Ukraine on November 30, 2016
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249540139&cat_id=244276429.
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All-Ukrainian
charitable
organization
Association
for the new
generation
‘Stork’

Center
of
R e s t o r i n g
Eastern regions
of Ukraine on
the
principles
of
sustainable
development

Donetsk
and
Luhansk regions
(territories
controlled
by
Ukraine)

Location
Includes practical, informational and analytical components. The following activities
were introduced:
- a pilot program of sustainable development of Svyatogirsk is developed (for further
replication and utilization by other cities of Donetsk and Luhansk regions);
- assistance in building the infrastructure of the places affected by the armed conflict
in Donbas (monitoring of water and biota in the Siversky Donets river and prepared
proposals for the rehabilitation of the river basin; equipped football field of School
#7, Sloviansk, Donetsk region; a pilot project implemented on the separate collection
of household waste in Aleksandrivka, Donetsk region, restored ecological path in the
«Holy mountains» park);
- work of Expert Advisory Panel to provide citizens with information on international,
national and local programs on energy saving, starting their own small businesses is
organized;
- four workshops for small and medium businesses, farmers, teachers, heads of rural
communities; 2 regional round tables «Local community partnership for recovery on
the principles of sustainable development «, 2 study visits to exchange experiences on
creating conditions for sustainable development and providing communities in Lviv,
Kyiv.
- developed and distributed information and educational materials on innovative
approaches and use of renewable energy, sustainable living of communities, basics of
organic farming, creating an integrated system of waste management.
Special attention was paid to gender issues, in particular the «Business Women of
Donbas» club was established to support the business and social initiatives of women,
the activity of «University of the Third Age» was supported.

Types of activity

Center of best All-Ukrainian Vyhraiv, Korsun- The demonstration Center of best practices of sustainable development was established
practices
and Environmental Shevchenkivsky on the basis of the rural school in Vyhraiv Cvillage, Cherkasy region. In particular,
s u s t a i n a b l e League
D i s t r i c t , the practices that will be spread and replicated in other communities considering the
development in
Cherkasy Region environmental challenges:
Ukraine
• demonstration of the benefits of sustainable living of communities, a model of «green
office» involving the set up of a specialized classroom introduced; operating model ‘Dry
toilet’ established; «Composting» working model organized;

Grantee

Project name
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2. Types of activity and multifunctionality of the projects

Location

Zhytomyr
R e g i o n ,
O l e v s k y
District

Grantee

Interregional
Center
of
Scientific
Studies and
Expertise

Project name

R e c u l t i va t i n g
lands degraded
due to illegal
extraction
of
minerals
on
environmentally
valuable areas

The core project implemented activities:
- develop of detail design of soil recultivation affected as a result of the illegal
extraction of amber and its implementation;
- define types of vegetation for planting on the reclaimed site;
- practical recovery of 3 ha area affected due to the illegal extraction of amber in the
territory of the oxbow of the Ubort river;
- conduct botanical and zoological research on the affected area;
- run information campaign to raise awareness of the local communities on the
negative effects of illegal extraction of amber;
- hold information events on the importance of restoring areas affected due to the
illegal extraction of amber; conduct information meetings with various target groups
on economic and environmental damage illegal mining;
- elaborate a business plan of sustainable environmental management and creation of
new jobs;
- prepare materials to include mandatory reclamation requirements for legal
documents, license conditions;
- development guidelines on assessing damage caused to the environment due to
illegal extraction of amber;
- prepare justification for the establishment of local natural reserve.

• reduction of negative impact on biodiversity near protected areas: setup of the site
for introduction of snowdrop to restore the only plain population of the species in the
territory of the complex nature monument of national importance «Kholodny Yar»;
organized ecological trail to promote knowledge about the protection, restoration of
ecosystems;
• introducing innovative approaches and use of renewable energy sources: installation
of demonstration model of the PV panel, a demonstration model of solid fuel
boiler, energy-efficient lighting system in the building and in the center, planting a
demonstration plot with energy willow.

Types of activity
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3. Outputs, achievements and impact. The role of community capacity
The East Ukraine’s communities gained experience in preparing documents on sustainable
development.
With the guidance and information
support of the Center of Restoring
Eastern regions of Ukraine on the
principles of sustainable development
the Sustainable Development Program
of Svyatogirsk until 2020 was elaborated.
It’s called to transform Svyatogirsk
into a modern European city and
fundamentally change the approach
to all areas of its life, based on the
principles of sustainable development.
In particular, the program includes:
development of a comprehensive program of recreational area in the heart of Svyatogirsk and
landscaping of the city, increase of green areas in the city, planting forests around the city;
landscape reconstruction of existing facilities of green economy; development of the solid
waste management program; elaboration of schemes of sanitary cleaning of the city; preventing
of illegal dumping; reconstruction of water supply and sewage systems; improvement of the
Siversky Donets river and Lake Banne and quality of drinking water and other measures. On
July 20, 2016 the City Council of Svyatogirsk approved the Programme for implementation. The
process of implementation of local programs for sustainable development will involve a great
deal of experts, public figures, scientists within their scope of competence that will help to
ensure that the ‘Svyatogirsk-2020» program will become practical heritage of the community.
The development of a fundamentally new document on the territory of Eastern Ukraine will
encourage the sustainable use of the Sustainable Development Program of Svyatogirsk until
2020 by other communities who seek a new vector of development taking advantage of the
international standards and goals.
The project conducted geoecological and
biological monitoring of the Siversky Donets
basin in 2015, the results of which prepared
recommendations for the improvement of
rivers Siversky Donets Basin. In the long
run this will help to improve the condition
of water bodies of Donetsk and Luhansk
regions and provide public access to safe
drinking water.
Other communities took interest in
development of the strategic local documents using the principles of sustainable development,
the replicability of the elaborated strategic documents on sustainable development has been
achieved. Thus, at the request of Varvarivka community (Luhansk region) the project experts
have developed a Sustainable Development Strategy of local community of Varvarovsky village
council, Kreminna district, Luhansk region until 2020. The objective of the Strategy is to ensure
the well-being of residents by developing infrastructure, improving the spiritual and cultural
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level of the residents, increased socioeconomic standards and ensure a favourable and safe for
health and life state of environment.
Project activists from different regions of Donetsk and Luhansk region who participated in
the project activities to restore the East of Ukraine on the principles of sustainable development,
expressed their intention to create the «Sustainable Development - East» NGO that will share the
achievements of the project and ensure its sustainability and replicability.
The modern way of Ukraine’s development is the transition to sustainable development. Under
these conditions, the basis for implementation of the transition to sustainable development must
be the principle of providing multi-level actions and measures. Only effective cooperation of
local authorities, educators, representatives of the public and businesses will help improve the
capacity of communities at regional and local level. The outputs of project implementation show
interest and support of the communities in creating sustainable development strategies for their
territories.
Issues of preventing the loss of biodiversity in community focus and national support.
New partnerships between local
communities and national partners
were initiated within the framework
of the project to restore the East
of Ukraine on the principles of
sustainable development. National
partners joined the environmental
action in Olexandrivka Village,
Donetsk region in particular the M.
Grishko National Botanical Garden
supplied pedigree seedlings for laying
lilac walkway on illagal dumping
site. The action is aimed not only at
preserving and restoring the natural
resources of East Ukraine, but also to encourage a responsible attitude to the environment and
form ecological culture. A total of 6 km of ‘Oak wood’ ecological trail was restored In the «Holy
Mountain» National Park (Donetsk region). The environmental action is unique as the ecotrail
runs along the left bank of the Siversky Donets river, 300-year old oxbow wood of seed origin
occupying 100 hectares and along the chalk mountains where rare plants are preserved (e.g. chalk
pine survived from the pre-glacial period). As a result of the implementation of this component
the number of visitors of the restored ecological trail «Oak Wood» at the ‘Holy Mountains’ NP
increased (for the period of July-October 2016, the environmental trail was attended by around
120 people including pupils, students,
indicating the increase in environmental
culture).
The project on establishing the Center of
Best Practices of Sustainable Development
(Vyhraiv, Cherkasy region) made impact
on 140 ha and 4 km of the territory
protected by the community. The project
was implemented nearby Holodny Yar - the
relic forest of historical and environmental
significance, and directly on the territory of
‘Vyhrayivskyy’ zoological reserve.
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Hands-on activity of communities to approbate the demonstration models of sustainable
development in Central Ukraine.
The community of Vyhrayiv Village,
Korsun-Shevchenkivsky
district
was
directly involved in the project on
establishing the Center of Best Practices
of Sustainable Development on the basis of
the local school at all stages, from planning
to practical activities and evaluation in
order to show the benefits of sustainable
development
for
the
community.
Demonstration models of sustainable
development included display areas of
energy willow, introduction of snowdrop
folded, model of «Green office», model of «Dry toilet», «Composting» model, utilization of solar
energy and energy efficient lighting for the needs of the Center etc. To achieve positive results the
learning by doing technique was widely used during workshops, training sessions, round tables.
Special attention during the informational events was paid to understanding and implementing
the principles of the relationship between the Rio Conventions and priorities of social and
economic development of communities.
Effective measures in restoring ecosystems damaged by illegal extraction of amber.
The role of local communities in
implementing models of sustainable
management in Olevsk district, Zhytomyr
region is extremely important, says the
team of the project on recultivation of soil
affected by illegal extraction of mineral
resources on valuable natural areas. This
is because what the locals are direct forest
users, while mainly locals are engaged
in illegal extraction of amber. The future
of Polissia forests is contingent upon
realizing the responsibility for the state of
environment by the local population.
With a view of comprehensive solution of this difficult problem, the project has taken
integrated measures, including the preparation of draft legal, methodological documents, practical
testing of scientific recommendations on pilot sites with a total area of 3 hectares of degraded
land (2.6 ha and 0.4 ha plots) in Olevsk district, Zhitomir region and conducting outreach and
awareness-raising in local communities. As consequence the project developed dendroplan of
the affected area, which includes a planting pattern of trees exclusively of local species, creating
conditions for restoring the territory to the natural state; recultivation design was developed to
include a description of earth work, types and number of heavy machinery, implementation of
the recultivation plan. The business plan for sustainable environmental management and the
creation of new jobs in the region was elaborated. Rehabilitation of areas and planting them
with wood species (pine, birch, oak) will result in restoring plant communities and increasing
the number of rare species including yellow rhododendron that is listed in the Green Book of
Ukraine. In addition, recultivation allowed to prevent the breeding of dangerous invasive alien
species of North American origin - Canadian horseweed (Conyza canadensis).
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It should be noted that the recovery of the pilot area has a multiplier effect and positive impact
on neighboring ecosystems because species from the adjacent habitats have the opportunity to
expand the territory of existence. The recultivation had positive effect on the ecosystem of the
Polissya Nature Reserve, located in the buffer zone of the pilot landscape. Thus, another 10
hectares of critical ecosystems with conservation status are added to the project environmental
impact indicators.
Gender-sensitive outcomes of project implementation.
Ukraine on the path of sustainable development is aimed at creating gender balance between
women and men in all spheres of public life. Ukrainian legislation has virtually no provisions that
would perpetuate discrimination against women or men. Nonetheless the daily practice shows
that gender equality enshrined in law, in reality requires constant monitoring and efforts to
achieve this balance.
The implemented projects can
serve as a demonstration of best
practices in introduction of the
gender component. In particular,
the success in implementing
the initiative to create a center
of sustainable development in
Eastern Ukraine given the complex
geopolitical and socio-economic
conditions, can be attributed to the
unification initiatives of women
participating in the project, their
leadership qualities that are more
democratic in comparison with
male autocratic and directive
leadership.
Thus, women have been involved in local governance, were the initiators and activists of
public organizations and business structures that successfully demonstrated the ability to solve
difficult task of rebuilding the East of Ukraine on the principles of sustainable development.
Women were involved in all stages of the project cycle from planning to implementation,
monitoring and evaluation to identify prospects and ensuring the sustainability of projects.
Ludmyla Borisevich, the Chairman of the Olexandrivka Village Council (Donetsk region), not
only provided assistance to the project team implementing the the pilot project on the creation
of new jobs under the small business project on separate collection of household waste, but
rather put forward a new initiative of creating green zone in the center of the village. As a result of
such cooperation a lilac walkway was planted in Olexandrivka with contribution of the scientists
from the M. Grishko National Botanical Garden and community members. Paulina Zhurova,
Deputy Director of NPP “Holy Mountains”, has been actively involved in the restoration of
ecological path «Oak Wood» and has undertaken commitments to further expand the project
initiatives as well as continuously monitor and control the state of infrastructure facilities
(information boards, signs, benches, tables etc.) procured with the support of the project.
During the workshop for representatives of local communities in July 2016 held in Kreminna,
Luhansk region, Olena Kachur, head of Varvarivka village council requested the project team to
provide expert assistance in the development and writing strategies for sustainable development
for the community of Varvarivka. As a result the Strategy of sustainable development of the
local community of Varvarivka, Kreminna district, Luhansk region until 2020 was developed.
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The project outputs will
be maintained and further
expanded by the «Business
Women of Donbas» club
established
within
the
framework of the project,
The club’s main purpose
is to promote business
and social initiatives of
women in East Ukraine. In
addition, the project provided
methodological assistance in
the development of another
public initiative - University
of Third Age, which combines
various target and age groups for the purpose of building communities based on sustainable
development, using the experience and expertise of all its members.

4. Lessons learned, ways of further development and sustainability
The projects have been developed so as to be resilient and relevant after their completion.
Recultivation demo plots are the example for other amber-producing regions.
Partner of the project on Recultivating lands degraded due to illegal extraction of minerals
on environmentally valuable areas - Institute of Environmental Geochemistry of NASU
conducted geological and
botanical studies, developed
dendroplan of the affected
site specifically tailored for
maximum restoration of the
territory to its initial state.
Guidelines on restoring
the land affected by the
illegal extraction of amber
is relevant for other regions
of Ukraine (Rivne, Volyn,
Zhytomyr and other regions),
where the amber is extracted.
The established recultivation
demo site in Olevsk district,
Zhitomir region will serve as
a successful example of the restoration of the affected areas and will be used as a model for
other communities. The amendments to the Law of Ukraine ‘On amending the laws of Ukraine
(regarding reclamation of lands affected by mining and exploration activities)’ developed under
the project, were submitted to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine,
and will be an important component for the settlement of illegal extraction of amber on the
legislative level.
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Local communities for restoring the destroyed infrastructure on the principles of
sustainable development.
The East Ukrainian
communities play a key role
in the implementation of
initiatives to restore the East
of Ukraine on the principles
of sustainable development.
Local community members
who returned to their homes
despite the devastated
infrastructure, job losses and
tense psychological situation,
advocate the support of
infrastructure changes on
the principles of sustainable
development. Developed as
part of the restoration of the
East of Ukraine on the principles of sustainable development, the initiatives to elaborate
local development strategies of cities and villages, demo projects of solar energy use, energyefficient lighting, support for women’s associations are easily replicable and demonstrate
the benefits of sustainable living. Thus, representatives of 10 local communities addressed to
the project team, NGOs and academics for advice and expert assistance on the development
of local sustainable development programs, conducting ecological actions of gardening,
introduction of separate collection of solid waste, creating and legalization of community
representatives during the project implementation period. Partnerships with local authorities
of Luhansk and Donetsk regions, including cities of Kramatorsk, Slavyansk, Svyatogirsk
(Donetsk region) and Severodonetsk, Starobelsk, Kreminna (Luhansk region), the East
Ukrainian Environmental Institute laid the foundations for further development and use of
the project experience in preparing local strategies for sustainable development, building
awareness and capacity of communities, expanding opportunities for recovery of affected
areas on the basis of the sustainable development principles.
Youth as a driver of sustainable development initiatives.
The Center of best practices of sustainable development in Vyhrayiv, Cherkasy region
project was supported by young people who actively involved in awareness-raising, practical and
demonstration activities. Project partners including Cherkasy State Technological University,
Cherkassy Regional Organization of Ukrainian Children’s Union «Ecological Guard», KorsunShevchenkivsky District Council, Vyhrayivka Village Council, Department of Education of
Korsun-Shevchenkivsky District Administration will provide further methodological and
awareness-raising work of the Centre. In project events were attended by 550 persons (women
- 60% men - 40%). The project created 20 jobs for the local community; laid down conditions for
environmentally friendly activities in their spare time for the community (approximately 200
persons); some 15 new communities have expressed interest in establishing similar centers of
sustainable development in their communities; supported the establishment of database and
library of best practices of sustainable development. The project laid the conditions for quality
informal education opportunities and encouraging lifelong learning for the local community,
children and young people which is one of the priorities for regional implementation of the
UNECE Strategy on Education for Sustainable Development at the national and local levels.
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To ensure the sustainability
of completed projects it
would be good to further
disseminate the outputs via the
CSO’s Networks, Knowledge
fairs, events of national and
international character to
demonstrate the best practices
and experiences of communities
in the practical implementation
of the principles of the Rio
Conventions on the national
and local levels using electronic
and print media, social media
and other information and
communication capacities and the Networks’ tools in the dissemination of results, and making
national partners and decision makers aware of the practical aspects, best practices and
opportunities for the implementation of international commitments under local conditions.
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