
64

Заслуговує на увагу питання екологі-
зації земельного законодавства і тісно 
пов'язаного із ним законодавства у сфе-
рі містобудування. Зокрема, екологізації 
земельного законодавства сприяють 
положення ст. 50 Конституції України, 
якою визначено право громадян на без-
печне для життя і здоров'я довкілля та 
на відшкодування завданої порушенням 
цього права шкоди. Передумовою реа-
лізації заходів правової охорони земель 
можна вважати закріплений у ст. 66 
обов'язок громадян не заподіювати 
шкоду природі, культурній спадщині, 
відшкодовувати завдані збитки [1]. Кон-
кретизуючи конституційні вимоги, 
ЗК України, визнаючи принципи зе-
мельного законодавства, у п. "д" ст. 5 
закріпив, що земельне законодавство 
базується на принципі пріоритету ви-
мог екологічної безпеки. 

Екологізація земельного законодав-
ства реалізується також і в ст. 91, в якій 
закріплено обов'язки власників земель-

них ділянок додержуватися вимог зако-
нодавства про охорону довкілля, підви-
щувати родючість ґрунтів та зберігати 
інші корисні властивості землі, за свій 
рахунок привести земельну ділянку в по-
передній стан у разі незаконної зміни 
рельєфу [2]. Втіленням принципу еколо-
гізації земельного законодавства висту-
пають і закони України "Про охорону 
земель", "Про державний контроль за 
використанням та охороною земель".

Проте наростання негативного на-
вантаження життєдіяльності суспільства 
на земельний природний потенціал ви-
магає від законодавця запровадження 
жорсткішої екологізації земельних прав 
громадян, тобто тіснішої прив'язки цих 
прав і обов'язків щодо екологічної охо-
рони та відтворення землі [3, с. 241]. 
В літературі, під екологізацією земель-
ного законодавства розуміють процес 
впровадження екологічних вимог у за-
конодавчі та інші земельно-правові 
акти, що регулюють використання зем-
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лі або будь-яку господарську чи іншу ді-
яльність, що негативно впливає або 
може вплинути на стан земель як компо-
нента навколишнього природного сере-
довища [4, с. 31]. Сьогодні земельне пра-
во включає окремий інститут охорони 
земель, який найбільшою мірою прони-
заний екологічними вимогами. 

Вибір теми статті визначено акту-
альністю порушеної в ній проблеми, 
деякі аспекти якої розглядаються в ро-
ботах таких представників науки зе-
мельного права, як Р. І. Марусенко, 
А. М. Мірошниченко,  А. І. Ріпенко, 
М. В. Шульга та ін.

Метою статті є вивчення низки пи-
тань правового забезпечення "зеленої" 
містобудівної діяльності.

Стан навколишнього природного 
середовища багато в чому залежить від 
екологізації містобудівної діяльності. 
Так, в силу технологічного різноманіття 
будівельного процесу безпосереднє ви-
користання земної поверхні пов'язане з 
експлуатацією значної кількості буді-
вельної техніки та автотранспорту. При 
забудові земель за рахунок, перш за все, 
використання спеціальних механізмів і 
проведення окремих робіт (зварювання, 
різання металу, нанесення покриттів з 
використанням лакофарбових та інших 
матеріалів, що містять летючі компонен-
ти) відбувається викид в атмосферне по-
вітря діоксиду азоту, оксиду заліза, мар-
ганцю та його сполук, а також інших за-
бруднюючих речовин. Виходячи з тим-
часового характеру будівельної діяльно-
сті, викиди в атмосферне повітря мають 
нетривалий характер і в основному від-
носяться до неорганізованих викидів. 
Після введення в експлуатацію склад і 
характер таких викидів змінюється1.

1 Навіть при відсутності виробничої діяльності, 
використання зведеного об’єкта для житла за да-
ними Всесвітньої ради з екологічного будівницт-
ва (WorldGBC), на будівлі припадає близько 40% 
викидів СО2. За цим показником будівлі випе-
реджають транспорт і промисловість. Такі цифри 
виходять при розрахунку на всьому життєвому 
циклі будівлі викидів СО2 при виробництві енер-
гії і матеріалів, які витрачаються на будівництво, 
експлуатацію, знос та утилізацію будівель.

Законодавство у сфері містобудівної 
діяльності, цивільне законодавство 
ґрунтується на традиційному положен-
ні щодо забудови земель як викори-
стання виключно земельних ділянок. 
Не враховується, що забудова земель 
комплексно впливає на природу, а еко-
логічне право ґрунтується на диферен-
ційованому правовому регулюванні ви-
користання природних ресурсів. Отже, 
норми права, що регулюють відносини 
щодо забудови земель, не здійснюють 
необхідного системного впливу. Для за-
безпечення під час будівництва, рекон-
струкції будівель і споруд раціонального 
використання природних ресурсів і охо-
рони навколишнього природного сере-
довища потрібна гармонізація екологіч-
ного (в тому числі природноресурсного) 
законодавства і законодавства у сфері 
містобудівної діяльності. В останні роки 
майже не вносяться зміни в нормативні 
правові акти, що регулюють суспільні 
відносини у сфері природокористуван-
ня і охорони навколишнього середови-
ща. При цьому не можна сказати, що в 
екологічному законодавстві усунені всі 
прогалини і протиріччя, а містобудівне 
законодавство, що регулює забудову зе-
мель, є досить екологізованим. 

На сьогодні екологізація містобудів-
ної діяльності не вважається пріоритет-
ним напрямком розвитку України, але 
модернізація економіки і формування 
соціально-орієнтованого її типу роз-
витку без цього курсу неможливі. Еко-
логізація містобудівної діяльності пе-
редбачає прийняття системи організа-
ційних, правових, економічних, техно-
логічних, технічних та інших заходів, 
спрямованих на підвищення ефектив-
ності природокористування, зниження 
негативних впливів на природне сере-
довище, забезпечення сприятливого 
навколишнього природного середови-
ща та екологічної безпеки при наданні 
природних об'єктів для будівництва та 
протягом усього життєвого циклу будів-
лі або споруди. Про екологізацію мі-
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стобудівної діяльності свідчить діяль-
ність дослідників, проектувальників, 
будівельників з реалізації названих за-
ходів для ефективного й послідовного 
досягнення мети сталого розвитку місь-
ких територій.

Поява терміну "зелене" будівництво 
пов'язане з розвитком світової економі-
ки, яка взяла загальний курс на "зелену" 
економіку, орієнтовану, перш за все, на 
зниження енергоємності виробництва, 
просування стратегії енергоефективнос-
ті та широке використання джерел аль-
тернативної енергії. Концепція "зеленої" 
економіки отримала значну увагу міжна-
родного співтовариства як інструмент 
вирішення фінансової кризи у 2008 році 
і була однією з тем на Конференції 
ООН зі сталого розвитку "Ріо+20" 
(2012 р.) в контексті сталого розвитку та 
викорінення бідності. У 2011 р ЮНЕП 
опублікувала доповідь про "зелену" еко-
номіку, в якій вона визначається як еко-
номіка, орієнтована на поліпшення до-
бробуту людства і соціальна рівність че-
рез істотне скорочення ризиків від зміни 
навколишнього середовища і нестачі 
екологічних ресурсів [5].

Слід наголосити, що поняття "зелене 
будівництво" не є новелою для вітчизня-
ного нормативно-правового регулюван-
ня. Оскільки ще на початку реконструк-
тивного періоду історії нашої країни 
уряд підсиленими темпами вирішувати 
проблему міської екології. Перед фахів-
цями зеленого будівництва стояли пи-
тання дендрологічного, екологічного та 
естетичного аспектів. Так, у середині 
1930-х рр. у м. Харкові була утворена 
проектувально-будівельна контора Тре-
сту зелених насаджень. Спираючись на 
досвід її роботи Всеукраїнська конфе-
ренція із зеленого будівництва, яка відбу-
лася у лютому 1935 р. в Києві при Нар-
комгоспі, намітила організацію проек-
тних майстерень. Організація таких 
проектних майстерень мала сприяти 
поліпшенню проектів озеленення міст і 
селищ України [6, с. 118.]. Харків тоді 

став потужним центром наукової роз-
робки проблем зеленого будівництва. 
В цей період служби озеленення посту-
пово стали переходити від захисту та 
відродження міської зелені до розгор-
тання робіт із зеленого будівництва на 
нових площах.

На сьогодні у м. Харкові діють кому-
нальні підприємства із зеленого будів-
ництва, однак їх діяльність пов'язана 
виключно з питаннями благоустрою та 
озеленення територій.

Необхідно зазначити, що на разі за-
конодавче "розуміння" поняття "зелене 
будівництво" є некоректним. Зокрема, 
названий термін зустрічається у Наказі 
Мінбуду України "Про затвердження 
Правил утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України" [7], відпо-
відно до якого зелене будівництво ха-
рактеризується як "комплекс робіт 
щодо створення нових міських зелених 
насаджень і реконструкції наявних". 

Однак термін "зелене будівництво" 
може трактуватися неоднозначно і до-
сить широко. У сучасному трактуванні 
"зеленого будівництва" пропонується 
розглядати більш широке коло питань, 
так як мова йде про зведення об'єктів за 
спеціальними технологіями на спеці-
ально підготовлених територіях. Такі 
об'єкти повинні будуватися з розрахун-
ком мінімального впливу на навколиш-
нє природне середовище та забезпе-
чення найбільш сприятливих і ком-
фортних умов для проживання.

"Зелене" будівництво − це підхід до 
проектування, облаштування та утри-
мання споруд з метою скорочення нега-
тивного впливу на навколишнє середо-
вище і підвищення благоустрою насе-
лення [8]. У ст. 1 Проекту Закону "Про 
додаткові заходи зниження негативною 
впливу об'єктів будівництва на навко-
лишнє середовище" (Проект Закону 
№ 5210; знято з розгляду) зелене будів-
ництво розглядалося як заходи мініміза-
ції впливу будівлі на навколишнє при-
родне середовище та на життєдіяль-
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ність людини, які ґрунтуються на систе-
мі балів і дозволяють надати будівлі 
сертифікат відповідності будівлі стан-
дартам зеленого будівництва [9].

Також під "зеленим" будівництвом 
прийнято розуміти зведення і експлуа-
тацію будівель з меншим рівнем спожи-
вання енергії і матеріалів на всьому про-
тязі життєвого циклу будинку. Най-
більш вдалим є визначення яке надає 
Національне агентство сталого розвит-
ку, за яким "зелене будівництво" − це 
практика будівництва і експлуатації бу-
дівель, цілями якої є зниження рівня 
споживання енергетичних і матеріаль-
них ресурсів упродовж усього життєво-
го циклу будівлі, збереження або підви-
щення якості будівель і комфорту їх 
внутрішнього середовища. Основною 
турботою цього підходу є скорочення 
загального впливу будови на довкілля і 
людське здоров'я. Ця практика розши-
рює і доповнює класичне будівельне 
проектування поняттями економії, ко-
рисності, довговічності і комфорту [10].

Впровадження вимог "зеленого" бу-
дівництва забезпечує екологізацію мі-
стобудівної діяльності та є найважливі-
шою умовою скорочення шкідливого 
впливу на природу, зниження рівня 
споживання природних ресурсів (вклю-
чаючи енергетичні) і здійснення їх ра-
ціонального використання.

Зниження впливу будівель на протязі 
всього життєвого циклу на навколишнє 
природне середовище і на здоров'я лю-
дини досягається в першу чергу за раху-
нок: 1) ефективного використання енер-
гетичних і водних ресурсів; 2) викори-
стання екологічно безпечних будівель-
них матеріалів; 3) скорочення відходів, 
шкідливих викидів і інших впливів на 
навколишнє середовище; 4) викори-
стання будівельних матеріалів місцевого 
походження (зниження шкоди навко-
лишньому середовищу від транспорту-
вання матеріалів); 5) використання по-
новлюваних джерел енергії для забезпе-
чення енергетичних потреб (сонячна 

енергія, вітроенергетика, геотермальна 
енергетика); 6) використання матеріалів 
з підвищеними показниками енергое-
фективності та енергозбереження.

Необхідно відзначити, що за кордо-
ном термін "зелене будівництво" вико-
ристовується в контексті стандарту "зе-
леного будівництва", що, швидше за 
все, має на увазі сам нормативний доку-
мент, в рамках якого регламентовані де-
які загальноприйняті і узаконені норми 
і правила.

Однак цим терміном також позна-
чають нормований показник (норму), 
який є встановленим і узаконеним стан-
дартним показником, нормативом 
(стандартом). Іноді стандартом "зеле-
ного будівництва" називають методич-
ний документ, що містить характери-
стики безлічі конкретних нормативних 
показників (стандартів), яким повинен 
відповідати об'єкт, і тому стосовно да-
ного випадку замість терміна стандарт 
"зеленого будівництва", напевно, логіч-
ніше буде використовувати вираз мето-
дичний документ. Необхідно відзначи-
ти, що перелік таких нормативних по-
казників (стандартів) в методичному 
документі може бути досить великим. 
Як правило, в рамках конкретного ме-
тодичного документа вони групуються 
певним чином, визначаючи напрям, в 
якому потрібно діяти, щоб досягти пев-
них цілей, поставлених при проекту-
ванні, будівництві та експлуатації об'єкта.

"Зелені" стандарти були сформу-
льовані в зарубіжних країнах для оцінки 
екологічної ефективності споруджува-
них і існуючих будівель, споруд різного 
призначення. Існує кілька міжнародних 
систем оцінки екологічної ефективнос-
ті будівель: Green Star (Австралія, Нова 
Зеландія); LEED Canada™ (Канада); 
Green Globes (BREEAM Канада); Ger-
man Sustainable Building Certification (Ні-
меччина); IGBC Rating System & LEED 
IndiaTM Green Building Rating Systems 
(Індія); Comprehensive Assessment Sys-
tem for Building Environmental Effici-
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ency, CASBEE (Японія); Green Star NZ 
(Нова Зеландія); Green Star SA (Півден-
на Африка); BREEAM (Великобрита-
нія); — LEED Green Building Rating 
System™ (США).

Серед міжнародних "зелених" стан-
дартів в будівництві найбільш відомі 
системи Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method 
(ВRЕЕАМ — Великобританія), Lea-
dership in Energy and Environment 
Design (LЕЕD — США), DGNB (Ні-
меччина). Кожна з систем передбачає 
різні рівні сертифікації на підставі роз-
роблених рейтингових показників. 
Названі системи мають міжнародний 
статус і використовуються для оцінки 
будівель незалежно від їх територіаль-
ної і "національної" приналежності.

Міжнародна практика показує, що 
найбільш ефективно екологічне будів-
ництво розвивається за умови впрова-
дження комплексу заходів на різних рів-
нях регулювання містобудівного проце-
су — визначення державних цілей в 
сфері досягнення енергоефективності, 
модернізація нормативно-правової 
бази будівництва, фінансування та 
впровадження добровільних екологіч-
них стандартів будівництва.

Додатковим стимулом впроваджен-
ня систем добровільних екологічних 
сертифікацій стало створення у 
2000 році Всесвітньої ради з екологіч-
ного будівництва − міжурядової мере-
жевої організації, що об'єднує аналогіч-
ні Ради по всьому світу. Штаб-квартира 
Всесвітньої ради з екологічного будів-
ництва знаходиться в Канаді, де щоріч-
но проходить Всесвітній конгрес еко-
логічного будівництва.

Зараз сертифікація настільки попу-
лярна, що екологічні стандарти стали 
обов'язковими для багатьох типів буді-
вель в різних країнах світу [11]. Незва-
жаючи на регіональні переваги в засто-
суванні національних систем сертифі-
кації, домінуючими на сьогоднішній 
день є системи BREEAM та LEED.

В основу розробки міжнародних 
екологічних стандартів BREEAM і 
LEED закладені наступні цілі: 1) неза-
лежна оцінка і підтвердження екологіч-
них практик; 2) реалізація широкого 
спектра екологічних вимог та об'єднан-
ня їх в єдиній концепції; 3) балансування 
цілей енергоефективності з показника-
ми якості будівництва, здорового і ком-
фортного середовища; 4) формування 
критеріїв і вимог, що перевищують зако-
нодавчі стандарти, які могли б стати дви-
гунами модернізації будівельного секто-
ра; 5) зменшення впливу техногенного 
середовища на природу; 6) надання 
бренду для будівель, зрозумілого широ-
кому колу інвесторів, орендарів і кінце-
вих користувачів; 7) заохочення попиту 
на екологічні будівлі і технології.

Необхідно нагадати, що з нагоди 
Всесвітнього Дня Довкілля, проведено-
го в рамках Екологічної програми Ор-
ганізації Об'єднаних Націй 03.06.2005 р. 
в Сан-Франциско. Каліфорнія, м. Київ 
підписав Екологічну угоду міст, у якій 
визначено 7 напрямів діяльності і відпо-
відно 11 дій, які кожне місто-учасник 
повинно виконати протягом 7 років з 
дня підписання Угоди. Серед таких на-
прямів — міське проектування, складо-
вим елементом якого є, зокрема, зелене 
будівництво, що полягає "в прийнятті 
політики, яка передає під мандат стан-
дарт рейтингової системи оцінки зеле-
ного будівництва, що стосується всіх 
муніципальних новобудов" (дія 7). 
Як бачимо, майже 12 років з дня підпи-
сання цієї Угоди минуло, а в законо-
давстві немає навіть розуміння вказа-
ного поняття. Це свідчить про застарі-
лість та відставання рівня правового 
вітчизняного регулювання містобудів-
ного законодавства від законодавства 
зарубіжних країн, а також про низький 
рівень державного, самоврядного та 
виробничого управління у сфері 
управління процесом капітального бу-
дівництва та природокористування, які 
в кінцевому результаті відповідають за 
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втілення концепції сталого розвитку 
на внутрішньодержавному рівні. 

Сучасне зростання "зеленої" еконо-
міки спостерігається серед Західних 
тенденцій, а саме в США − це 23 % 
частки ринку, в Європі небагато менше, 
приблизно − 21 %, а в Україні − поки 
0 %. У нашій країні екологічне будів-
ництво не має темпів зростання, але на-
бирає актуальності в даному розвитку, 
що підкріплено існуванням певних рад 
з екологічного будівництва, різних 
об'єднань з метою впровадження між-
народних стандартів в Україні.

Наприклад, створено громадську 
організацію "Рада із Зеленого будів-
ництва", яка є членом Всесвітньої Ради 
із Зеленого Будівництва (World Green 
Building Council) [12]. В якості пріори-
тетних напрямків роботи Ради можна 
виділити наступні: 1) впровадження 
міжнародних стандартів "зеленого" бу-
дівництва в Україні; 2) внесення змін в 
українське законодавство з метою роз-
витку "зеленого" напрямку в будівель-
ній галузі; 3) сертифікація будівель від-
повідно до "зелених" стандартів; 
4) проведення круглих столів та конфе-
ренцій для фахівців будівельної та 
енергетичної галузі, популяризація ідей 
"зеленого" будівництва шляхом ство-
рення і підтримки веб-порталу та ін.

Безумовно, в останні кілька років 
помітно посилення уваги громадськості 
до цієї проблеми. Зокрема, у 2016 році 
був проведений І Міжнародний форум 
з "зеленого будівництва": "Україна — 
зелена країна". Мета форуму полягала у 
виявленні перспектив розвитку "зеле-
ного" будівництва в Україні, аналіз сві-
тового досвіду та програм державної 
підтримки. Основними питанням для 
обговорення стали: 1) нормативна база 
для впровадження "зеленого" будівниц-
тва в Україні; 2) стимулювання "зелено-
го" будівництва в Україні; 3) міжнарод-
ні екологічні зобов'язання України; 
4) зміни в законодавстві України з пи-
тань "зеленого" будівництва; 5) розро-

блення національної системи "зелених" 
будівельних стандартів; 6) економічна 
складова "зеленого" будівництва — сві-
товий досвід. Ще один форум заплано-
вано на 2 березня 2017 року в рамках 
Будівельного конгресу України "Зелене 
будівництво: всі аспекти реалізації".

В Україні вже зареєстровано два 
об'єкти з сертифікації − бізнес-центр в 
Києві і житловий мікрорайон "Ліски-2" 
у Миколаєві. Ця сертифікація направле-
на на організацію найбільш прийнятно-
го будівництва для навколишнього сере-
довища, зокрема вони контролюють 
виконання ефективного використання 
енергії та води, зниження викидів СО2, 
забезпечення найбільш прийнятного 
клімату всередині приміщення, управ-
ління ресурсами і відстеження впливу 
людської діяльності на їх стан. Отже, в 
Україні робляться спроби по введенню 
енергетичної ефективності будівель як 
першого кроку на шляху по встановлен-
ню норм екологічного будівництва. 

Обмежувати екологізацію містобу-
дівної діяльності тільки вимогами "зеле-
них" стандартів і "зеленим" будівни-
цтвом не можна з об'єктивних причин. 
Стандарти встановлюють екологічні 
вимоги до проектованих, побудованих, 
такими що реконструюється і зданим в 
експлуатацію будівель, споруд. Ці доку-
менти застосовуються для оцінки буді-
вель, споруд або їх проектної докумен-
тації, коли вже територія, що буде забу-
довуватися, визначена, відповідно, вже 
на стадії проектування, будівництва, ре-
конструкції та експлуатації завданням 
зацікавленого суб'єкта є здійснення сво-
єї діяльності з урахуванням вимог її еко-
логізації. Водночас поки що не виріше-
не завдання щодо вибору найбільш 
оптимального та такого що відповідає 
правовим вимогам охорони навколиш-
нього середовища земельної ділянки 
або іншого природного об'єкта, що за-
будовується. Норми про "зелене" будів-
ництво в силу придатності щодо кон-
кретної вже обраної земельної ділянки 
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не повною мірою охоплюють таке важ-
ливий напрямок правового регулюван-
ня забудови земель, як забезпечення їх 
раціонального використання та зовсім 
не стосуються еколого-ефективного 
використання природних об'єктів на 
стадії, що передує проектуванню, — на-
дання природного об'єкта (його части-
ни) для будівництва.

Таким чином, багато стратегічних 
цілей та поставлених державою завдань 
можуть бути вирішені тільки через бу-
дівництво та подальшу експлуатацію 
зведених будівель, споруд. Об'єктивно 
існуюча потреба в збереженні сприят-
ливого навколишнього природного се-
редовища, забезпеченні раціонального 
використання природних об'єктів і ре-
сурсів в інтересах нинішнього і майбут-
ніх поколінь і прийнята державами кон-
цепція сталого розвитку обумовлюють 
необхідність формування, послідовної 
та планомірної реалізації екологізації 
будівельної галузі як одного з пріори-
тетних напрямків розвитку України.

Будівельна діяльність, підтримувана 
споживачами будівельних послуг і ре-
зультатів, має бути екологічно орієнто-
ваною. "Зелене" будівництво є специ-
фічним і перспективним способом еко-
логізації містобудівної діяльності. Ін-
формування населення про переваги 
"зеленого" будівництва та впроваджен-
ня приватноправовими і публічно-пра-
вовими засобами вимог "зелених" стан-
дартів на практиці дозволить створити 
базис для сталого розвитку суспільства.

Правове та нормативно-технічне 
регулювання "зеленого" будівництва 
повинно бути орієнтоване на охорону 
навколишнього природного середови-
ща від негативного впливу будівництва, 
реконструкції, експлуатації побудова-
ного об'єкта в частині зменшення впли-

ву будівельних матеріалів і конструкцій, 
мінімізації відходів при виконанні буді-
вельних робіт, забезпечення енергозбе-
реження, енергоефективності будівлі, 
споруди і раціонального водокористу-
вання. В цілому "зелене" будівництво 
спрямовано на мінімізацію та оптиміза-
цію ресурсоспоживання.

При цьому недостатній рівень пра-
вового регулювання визначається учас-
никами ринку нерухомості як один з 
головних чинників гальмування роз-
витку "екологічного будівництва". Пра-
вові норми, спрямовані на сприяння 
"зеленому" будівництву, повинні гар-
монійно поєднувати публічні та при-
ватні інтереси в містобудівній діяльно-
сті і створити базис для екологічно орі-
єнтованого бізнесу.

На даному етапі розвитку зеленого 
будівництва в Україні важливим ви-
ступає удосконалення та актуалізація 
нормативно-правової бази, яка відпо-
відала б сучасним тенденціям впрова-
дження "зелених" технологій в будів-
ництво та експлуатації будівель і спо-
руд. Необхідно активно створювати і 
розвивати національні стандарти 
щодо зеленого будівництва. Тут необ-
хідні державні вимоги обов'язкової 
сертифікації будівель за національ-
ним екологічним стандартом.

Початком активного розвитку і 
впровадження "зелених" технологій в 
будівництво на території України мо-
жуть стати пілотні проекти із застосу-
ванням "зелених" технологій, які не по-
требують великих вкладень. Позитивні 
результати подібної практики дозво-
лять збільшити діапазон, як самих тех-
нологій, так і розширити ряд компаній, 
які впроваджують ці технології, а також 
привернути увагу громадськості і полі-
тичних діячів.
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