
КОНЦЕПЦІЯ «МІСТА-ГУБКИ» ДЛЯ 

ФРАНКІВСЬКА 

КОЛИБАБ’ЮК ТЕТЯНИ

 

Місто останній місяць постійно бореться з водяною стихією. Дощі не стихають, 

затоплюючи цілі села в області, а в місті – вулиці та двори, тому на сайті 

міського голови з’явилась публікація про концепцію «міста- губки». Що є 

правдою? Які статистичні дані не були фальшивими? 

ТЕЗА 1: 

Від початку року в Івано-Франківську почистили 645 колодязів та решіток. 

Протяжність дощових мереж міста 192,66 км. Дощові води впадають в річки в 4 

місцях: вул. Кармелюка, два витоки є в с. Вовчинець та ще один – біля мосту на 

вул. Незалежності. 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ: 

У тезі сказано, що є чотири виходи у річку. Щоб спростувати чи підтвердити 

цю інформацію до КП «Водоекотехпром» був надісланий інформаційний запит, 

https://www.martsinkiv.if.ua/KONTSEPTSIIA-MISTA-HUBKY-DLIA-FRANKIVSKA/
https://www.martsinkiv.if.ua/KONTSEPTSIIA-MISTA-HUBKY-DLIA-FRANKIVSKA/


відповідь на який прикріплена нижче. Ми бачимо, що виходів значно більше.

 

ТЕЗА 2: 

Як розповів директор департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою Михайло Смушак, Івано-Франківськ має такі проблеми, але вони 

зовсім не унікальні. Багато європейських міст мають такі ж проблеми з 

підтопленням, коли випадають значні опади. Та замість того, щоб шукати 

винних, ці міста почали думати й розробляти нові концепції поводження з 

каналізаційними водами. 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

АРГРУМЕНТИ І ДОКАЗИ: 



Шукаючи інформацію я неодноразово натикалась на статті та детальний опис 

досвіду інших країн, справді такі концепції активно впроваджуються. Ось 

приклад Німеччини: 

https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-

%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE-

%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2-

%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%89%D0%BE%D0%B1-

%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB

%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/a-44831684 

ТЕЗА 3: 

Також у концепцію входить використання будівельних матеріалів, які 

максимально поглинають воду. Екобруківки, до прикладу. Франківськ вже 

почав використання її у ремонтах дворів. Та у нас на екобруківку часто 

нарікають, що там росте крипива, треба косити і таке інше. Але це дуже 

маленька ціна – скосити два-три рази за рік, за всю ту користь, яку вона 

принесе. 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ: 

 

https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/a-44831684
https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/a-44831684
https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/a-44831684
https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/a-44831684
https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/a-44831684
https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/a-44831684
https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/a-44831684


Так, дійсно, на такій поверхні не накопичується вода, а ребра комірок решітки 

запобігають ковзанню і стабілізують покриття. 

Еко бруківка - плитка, вважається екологічною і водопроникною за рахунок 

фільтраційних отворів, які виконують функцію дренування накопичених 

опадів, цим самим забезпечуючи живлення та існування зелених насаджень, які 

знаходяться в зоні встановлення плитки. 

Така інформація є у вільному доступі на будь-якому сайті, навіть там, де 

здійснюється її реалізація (https://garantplus.if.ua/br/eko.html) 

ТЕЗА 4: 

Також не менш важливим для концепції є озеленення міста. Комунальники 

постійно висаджують нові зелені насадження. Важливо також, щоб нових 

зелених мешканців Франківська не нищили вандали. 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

АРГУМЕНТИ ТА ДОКАЗИ: 

Інформаційний запит, надісланий в Департамент житлової, комунальної 

політики та благоустрою. 

https://garantplus.if.ua/br/eko.html


 



 


