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ОРХУСЬКА МОДЕЛЬ 
СТАЛОСТІ



ОРХУСЬКА 
МОДЕЛЬ СТАЛОСТІ

2015р. 

1 версія моделі

2017р.

2 версія моделі

http://www.aarhussustainabilitymodel.com



АВТОРИ ОРХУСЬКОЇ МОДЕЛІ СТАЛОСТІ

консалтингова компанія WorldPerfect 
спеціалізується на створенні сталих рішень;

проектна організація Samso Energy Academi -
фокусується на проблемах змін клімату. 



ПЕРЕХІД ДО 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ПРОЕКТУ

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ 

ДЛЯ 
МАЙБУТНІХ 
ПОКОЛАНЬ

ОРХУСЬКА МОДЕЛЬ 
СТАЛОСТІ

ЗМЕНШЕННЯ 
НЕГАТИВНОГО 
ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ

ПЛАВНЕ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
СТАЛИХ РІШЕНЬ



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ 
ОРХУСЬКОЇ МОДЕЛІ СТАЛОСТІ

Орхус
2017

Леуварден
2018

Матера
2019



ТІСНИЙ ЗВ'ЯЗОК 
ІЗ ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ



ПЕРЕВІРКА ВИБРАНИХ РІШЕНЬ:

Закупівля продуктів у місцевих виробників

⇩

Мінімізація відстані від виробника до споживача

⇩

Зменшення викидів СО2 від автомобільного транспорту 
в атмосферу

⇩

Виконується ціль 13 — Боротьба зі зміною клімату



ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРМС:

СТРАТЕГІЯ 
сталого розвитку 

проекту

ТАКТИКА 
(ПОЛІТИКИ)  

сталого розвитку 
проекту

ПЛАН ДІЙ 
щодо втілення 

стратегії та 
тактики проекту

ДОКУМЕНТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЯ



НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРМС:

➢Поводження з
відходами
➢Політика 

закупівель
➢Транспорт
➢Політика 

спільного
використання
➢Проживання
➢Соціальна
відповідальність

➢Органічні 
продукти

➢Місцеве 
виробництво

➢Сезонність
➢Упаковка та 

посуд
➢Менше м'яса
➢Зменшити 

харчові відходи
➢Чесна торгівля

➢Позитивне 
спілкування

➢Зміна поведінки
➢Непряма 

реклама та 
пропаганда

➢Натхнення
➢Посли 

екологічної 
свідомості

➢Матеріали та 
друк

➢Будівельні 
матеріали

➢Енергія
➢Вода
➢Інтер’єри

Щоденні 
операції та 

мобільність

Продукти 
харчування 

та напої

Архітектура 
та фізичний 

простір

Комунікації 
та 

поведінка



ПОСТУПОВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ 
СТАЛИХ ЗАХОДІВ



ФЕСТИВАЛЬ ТУСТАНЬ! 2019 
ЗА ПІДТРИМКИ ПРОГРАМИ УКФ

Знакові події для української культури

+



2019 – ПЕРШИЙ РІК:

➢Продукти 
місцевого 
виробництва

➢Промоція 
багаторазового 
посуду

➢Ознакування 
місця для миття 
посуду

➢Еколекторій
➢Зменшення 

кількості 
надрукованих 
квитків

➢Зменшення 
кількості 
бейджів

➢Інфостенд
➢Комунікація в 

пресі та на 
Фейсбук-
сторінці 

➢Забезпечені 
рукомийники

➢Енергія з 
загальної 
електромережі 

➢Вода зі 
свердловини

➢Середньовічні 
інтер'єри

➢Дитячий 
майданчик з 
довговічний 
природніх 
матеріалів

Продукти 
харчування 

та напої

Архітектура 
та фізичний 

простір

Комунікації 
та 

поведінка

➢Роздільний збір 
органічних 
відходів

➢Відсортовування 
та збір 
батарейок

➢Спільний 
транспорт

Щоденні 
операції та 

мобільність



ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА НАПОЇ

1. Ярмарок місцевих 
виробників

2.Ознакування місця 
для миття посуду



ЩОДЕННІ ОПЕРАЦІЇ ТА МОБІЛЬНІСТЬ



КОМУНІКАЦІЇ ТА ПОВЕДІНКА

o Комунікація в пресі та в соцмережах

o З 600 запрошень для гостей фестивалю 
надруковано орієнтовно 60 шт.

o Роздрукували орієнтовно 50% бейджів з 
необхідної кількості

o Інфостенд про впровадження моделі сталості 
фестивалю



ІДЕЇ ДЛЯ НАСТУПНИХ КРОКІВ:

➢економічна 
сталість: 
створення 
сприятливих умов 
для розвитку 
фермерського 
господарства, 
зацікавлення 
фермерів з інших 
регіонів, надання 
житла та місця 
для розвитку 
ферми

➢Щорічний звіт зі 
сталості, як 
частина 
загального звіту 
Фестивалю 
“ТуСтань!”

➢концепція 
“Чистий Урич 
2030”

➢Постійна 
просвітницька 
робота протягом 
року з дітьми та 
дорослим 
населенням

➢мистецькі 
провокації на 
тему поводження 
з відходами: 
скульптури з 
відходів, LandArt

Продукти 
харчування 

та напої

Архітектура 
та фізичний 

простір

Комунікації 
та 

поведінка

➢зменшення 
використання 
пластику на 
фестивалі: 
багаторазовий 
посуд, депозитна 
тара, сортування 
відходів, робота з 
підприємцями;

➢забезпечення 
зручного та 
економічно-
вигідного для всіх 
транспорту

➢парковка за 
межами села

Щоденні 
операції та 

мобільність



ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

Просвітницька робота з мешканцями прилеглих до 
заповідника “Тустань” сіл повинна проводитись 
цілий рік та виходити за межі самого Фестивалю

Пріоритетом повинні бути комплексні заходи для 
вирішення важливих існуючих проблем

Сталість - важлива іміджева складова успіху 
Фестивалю



Дорожня карта проведення 
фестивалів та інших масових 
заходів на 

природоохоронних та 
історико-культурних 
територіях за Орхуською 

моделлю сталості (2019)

http://bit.ly/Aarhus_Sustainability_Model

http://bit.ly/Aarhus_Sustainability_Model
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ppv.net.ua
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Business Hub
вул. Шота Руставелі, 12

Львів

ОЛЬГА МЕЛЬНИК

Менеджерка проектів зеленої економіки

+38 067 653 82 20
om@ppv.net.ua


