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1. Про нас
Українська кліматична мережа (скорочено УКМ) – це асоціація 35 громадських організацій, що співпрацюють з метою реалізації права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни клімату.
Напрямки нашої діяльності:
Впливаємо на місцеву кліматичну політику
Пропагуємо чисту та відновлювану енергію в країні
Сприяємо адаптації українських міст до зміни клімату
Розвиваємо кліматичну освіту в Україні
Моніторимо національну кліматичну політику в державі
Підтримуємо перехід на мобільний та «чистий» транспорт
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2. Організації УКМ
До Української кліматичної мережі входить 35 громадських організацій з усієї країни, що згуртувались, щоб зробити наше спільне майбутнє
кращим.
Агентство економічного розвитку – м. Вознесенськ
Моніторинг та громадські експертизи діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
Вирішення проблем демократизації та захисту прав і свобод громадян.
www.aer.net.ua
Агентство сприяння сталому розвитку «ФОРЗА» –
м. Ужгород
Cтале багатофункціональне лісове господарство.
Пом’якшення та адаптація до зміни клімату на місцевому
та обласному рівні.
www.forza.org.ua
Бюро екологічних розслідувань – м. Львів
Розслідування, надання правової допомоги в сфері захисту екологічних прав. Інформаційно-аналітична діяльність
та допомога засобам масової інформації. www.bei.org.ua
Всесвітній фонд природи (WWF) в Україні – м. Київ Збереження унікальних природних лісових регіоні. Збереження
вільнотекучих природних рік, відновлення водно-болотних
угідь. Екологічна освіта.
www.panda.org
Чорноморський жіночий клуб – м. Одеса
Просвітницька та інформаційна робота з місцевих
та глобальних екологічних проблем. Виховна робота із школярами та студентами.
www.bswc.org
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ГО Zero Waste Society – м. Київ
Популяризація відповідального споживання,
поширення інформації про філософію Zero waste.
zw.society@gmail.com
ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство» –
м. Кривий Ріг
Екологічна просвіта. Аналіз екологічної політики.
fedoryn@gmail.com
ГО “Екосфера” – м. Ужгород
Екологічна освіта та виховання школярів, розвиток
“зеленої” журналістики,молодіжні програми та міжнародні
програми з молодіжного обміну.
ekosphera@hotmail.com
Громадська міська організація “Екоправо-Харків” – м. Харків
Відстоювання закону та права у сфері екології.
Підтримка екологічних ініціатив
eco@ecopravo.kharkov.ua
Громадська організація «Екосенс» – м. Запоріжжя
Просвітницька та інформаційна робота з місцевих
та глобальних екологічних проблем. Виховна робота
із школярами та студентами.
www.portmone.name
Громадська організація «Дзига» – м. Запоріжжя
Залучення людей до проактивності у сфері довкілля,
вирішення проблеми забруднення повітря.
dzigazp@gmail.com
“Екоклуб” – м. Рівне
Підвищення енергоефективності громадських закладів та
приватних осель. Покращення місцевої та національної енергетичної політики.
www.ecoclubrivne.org
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Дитячий незалежний екоцентр “Романтик”– м. Суми
Екологічна освіта. Консультування вихователів дитячих
садків, учителів шкіл, викладачів ліцеїв, коледжів,
керівників молодіжних організацій.
centr.romantic@gmail.com
Екологічний клуб “Еремурус” – м. Київ – Кривий Ріг
Сприяння сталому розвитку України. Популяризація та підвищення рівня екологічних знань серед широких верств
населення.
www.eremurus.info
Еколого-гуманітарне об’єднання “Зелений Світ” –
м. Чортків
Протидія зміні клімату. Екологічна безпека
та екологічне право. Заповідна справа.
www.greenworld.in.ua
Експертно-дорадчий центр «Правова аналітика» –
м. Львів
Захист прав людини і громадських інтересів.
Сприяння розвитку правозахисного руху та адвокатури. Сприяння становленню громадянського суспільства.
www.legalanalytics.com.ua
Дитяча Екологічна Асоціація «Зелена країна» –
м. Горлівка
Координація зусиль дорослих, дітей та підлітків у справах
охорони довкілля, екологічної просвіти, вивчення та відновлення навколишнього природного середовища.
green_landzk@mail.ru
ГО «Єдина Планета» – м. Київ
Впровадження в життя суспільства етичного
ставлення до тварин, відповідального та поважного ставлення до довкілля та біорізноманіття планети.
www.hutrooff.org
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Українська Молодіжна Кліматична Асоціація – м. Київ
Розвивиток українського кліматичного молодіжного руху.
Пропаганда “зеленої” енергетики. Протидія зміні клімату.
www.go-umka.org
Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» – м. Київ –
Кривий Ріг
Освіта для сталого розвитку. Екологічні аспекти соціальної відповідальність бізнесу. Збереження біорізноманіття. Протидія
зміні клімату.
www.ecoclubua.com
Хмельницька обласна організація УТОП –
м. Хмельницький
Захист екологічних прав громадян. Охорона навколишнього природного середовища. Просвітницька діяльність у
темі сталого розвитку.
ekolife@mail.ru
Хмельницький молодіжний клуб розвитку – м. Хмельницький
Молодіжна політика. Неформальна освіта. Протидія
зміні клімату та моніторинг місцевої кліматичної політики.
www.molodemisto.in.ua
Центр Екологічних ініціатив “Екодія” – м. Київ
Енергетика: відновлювані джерела енергії, енергоефективність, згортання атомної енергетики. Зміна клімату: моніторинг національної політики та адаптація міст.
www.ecoaction.org.ua
ГО U-Cycle – м. Київ
Розвиток веломережі та велоінфраструктури
в Києві. Популяризація велосипедного транспорту. Розвиток велотуризму, навчання та консультації.
www.avk.org.ua
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МГЕО «Наш дім Манява» – с. Манява
Протидія зміні клімату. Збереження річок
у карпатському регіоні. Провадження зеленої
економіки та сталого розвитоку Карпатського регіону.
www.manyava.ucoz.ua
Національний екологічний центр України (НЕЦУ) –
м. Київ
Охорона навколишнього середовища, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.
Відновлювана енергетика та питання зміни клімату.
www.necu.org.ua
Громадянська мережа «ОПОРА» – м. Київ
Громадський контроль та адвокація у сфері виборів, парламентаризму, освіти, управління спільною власністю. Енергоефективність та прозорість місцевого самоврядування.
www.oporaua.org
«Голос Природи» – м. Кам’янське
Сприяння адаптація українських міст до змін клімат. Розвиток екологічної освіти в регіоні. Раціональне природокористування.
www.voice.dp.ua
Міжнародна благодійна організація «ЕкологіяПраво-Людина» – м. Львів – Київ
Надання правових консультацій громадянам
та організаціям у сфері охорони довкілля та захисту екологічних прав. Протидія зміні клімату.
www.epl.org.ua
“Колегія екологічної освіти «Світ Освіт» – м. Київ
Розвиток та інтеграція екологічної освіти в України. Впровадження інноваційної, безперервної,
інтегрованої та інклюзивної освіти.
www.sweetosvit.org.ua
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«ЕКОЛТАВА»– м. Полтава
Розвиток відновлюваної енергетики.
Енергоефективність та енергозбереження в громадах. Адаптація до зміни клімату.
www.ecoltava.org
«Центр міжнародного співробітництва
і впровадження проектів»– м. Київ
Стимулювання заходів енергозбереження
та енергоефективності у різних сферах.
icpi.center@gmail.com
ГО «Плато»
Робимо зміну клімату пріоритетом міських політик Львова та масштабуємо кліматичну свідомість громади через
адвокацію та просвітництво.
www.plato.lviv.ua
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3. Склад ради Української кліматичної
мережі-2020
Виконавчі та координаційні функції мережі виконує голова, що обирається раз на 2 роки. Мережа керується загальними зборами організаційчленів. Рішення приймаються більшістю голосів за наявності кворуму.

Оксана Мар’юк,
Голова Ради УКМ,
юрисконсультка
ГО «Екоклуб»

Маргарита Мостова,
Радниця УКМ, координаторка проєктів
ГО «Еколтава»

Ольга Бойко,
Радниця УКМ,
експертка кліматичного
відділу «Екодії»

Євген Колішевський
Радник УКМ,
директор
ГО «Голос Природи»

Ольга Фурсік,
Радниця УКМ, керівниця
ГО “Українська молодіжна
кліматична асоціація”

Склад Ради УКМ 2019
Ілля Єременко Голова Ради УКМ, координатор проектів ГО «Екоклуб»
Юлія Пашковська Радниця УКМ, голова правління ГО «Еколтава»
Євген Колішевський Радник УКМ, директор ГО «Голос Природи»
Ольга Бойко Радниця УКМ, експертка кліматичного відділу «Екодії»
Ольга Фурсік Радниця УКМ, керівниця ГО “Українська молодіжна кліматична асоціація”
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4. Стратегічні напрямки роботи
на 2021-2025 роки
Виконавчі та координаційні функції мережі виконує голова, що обирається раз на 2 роки. Мережа керується загальними зборами організаційчленів. Рішення приймаються більшістю голосів за наявності кворуму.

Національна
кліматична
політика

Локальна
кліматична
політика

Участь УКМ
у міжнародних
кліматичних та
дотичних процесах

Організаційний
розвиток
мережі

Кліматична
освіта
і просвіта
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5. Спільна робота УКМ
У травні 2019 року УКМ провела у Вінниці воркшоп «Майстерня енергетичного переходу міст», в якому узяли участь 29 учасників(ць) з різних
міст.
У вересні 2019 року всі організації УКМ активно долучилися до Міжнародного маршу за клімат #GlobalClimateStrike під офісом Президента
України. Міжнародний марш за клімат зібрав більше 2 тисяч українців та
українок із 21 міста в Києві. Вони пройшли вулицями столиці та вимагали від Президента, Уряду та новоствореного Міністерства енергетики та
захисту довкілля прийняти ряд рішучих дій, що стосуються найбільших
екологічних загроз для України: зміни клімату, енергетики, промислового тваринництва, транспорту та відходів.
У листопаді УКМ провела у Києві тренінг «Адаптуй місто до змін клімату».
На захід приїхали близько 40 учасників із різних міст України – представників органів місцевого самоврядування та активістів, які співпрацюють
з владою в питаннях адаптації.
У листопаді 2019 року у Львові Українська кліматична мережа разом
із 350.org, за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна,
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Проєкт ПРОМІС та Федерації канадських муніципалітетів, провели перший Національний форум «Кліматичні амбіції міст». Він зібрав більше
200 учасників та учасниць з 48 міст, містечок і селищ, ставши першим
кліматичним заходом такого масштабу, що проводився в Україні. Під час
події 21 місто підписало Декларацію Форуму, у такий спосіб підтверджуючи визнання у світі надзвичайної кліматичної ситуації і підтримуючи
ціль Паризької угоди.
Робота з ЦОВВ
Представники УКМ представляли позицію мережі у робочій групі
з розроблення другого Національно-визначеного внеску України до
Паризької угоди.
Подано Пропозиції щодо моделювання низьковуглецевого сценарію в рамках роботи над другим національно-визначеним внеском
України до Паризької угоди.
Від листопада 2020 року представники 6 організацій УКМ працювали в робочій групі з розробки національної Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату.
13
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Розроблені документи
Щодо порушення процедури стратегічної екологічної оцінки під час
підготовки внесення змін до Національного плану скорочення викидів
від великих спалювальних установок
Щодо Звіту з оцінки впливу на довкілля будівництва енергоблоків №
3, 4 Хмельницької АЕС
Про необхідність направити офіційну делегацію від України на Саміт Організації Об’єднаних Націй щодо зміни клімату 23 вересня 2019 року
Щодо врахування вимог енергоефективності при здійсненні публічних закупівель
Звернення щодо змін до державного бюджету України в частині зменшення видатків на природоохоронні заходи та енергоефективність
Зауваження щодо Програми стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19
Позиція громадськості щодо затвердження НВВ в Україні
Щодо створення Фонду декарбонізації
Звернення щодо необхідності Зеленого Курсу для України
Коментарі до структури Стратегії адаптації України до зміни клімату
до 2020 року
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6. Дослідження впливу зміни клімату
на громади
У 2020 році проведено всеукраїнське соціологічне дослідження
«Зміна клімату та кліматична адаптація». Опитування проводилося
онлайн по всій території країни, в тому числі АР Крим, Луганській і Донецькій областях. Офлайн-опитування проводилося спільно членами УКМ
(ГО «Наш дім – Манява», ГО «Еколтава», ГО «Екосенс», ГО «Голос Природи», ГО «УМКА») в м. Києві та Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Також до заповнення
та поширення анкети долучалися інші організації УКМ, що дозволило
об’єднати спільні зусилля задля досягнення цілей проекту.
В опитуванні взяли участь 3765 респондентів з усієї України.
Метою дослідження була оцінка вразливості до зміни клімату мешканцями різних регіонів задля адвокації прийняття державою політик із подолання наслідків зміни клімату та впровадження місцевою владою заходів адаптації до зміни клімату.
Анкетування створене на основі семи індикаторів оцінки
вразливості населеного пункту до зміни клімату:
вразливість до підтоплення;
вразливість до теплового стресу;
вразливість зелених зон;
вразливість до стихійних метеорологічних явищ;
вразливість до погіршення якості та зменшення кількості
питної води;
вразливість до інфекційних захворювань і алергій;
вразливість енергетичних систем.
Детальніше про основні висновки та методологію дослідження можна
дізнатися на сайті УКМ.
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7. Основні здобутки організацій УКМ
Стала енергетика
«Екоклуб»
працював
над проєктом «Громади
просувають стійкі енергетичні рішення (CASES)». У
результаті Вознесенська
та Баранівська ОТГ підтримку та співфінансування на втілення своїх
проєктів. У Вознесенську
відкрили сонячну електростанцію потужністю 50 кВт для забезпечення
потреб в електроенергії КП «Водопостачання м.Вознесенськ».
У Баранівці на міжшкільному ресурсному центрі відремонтовано дах
та встановлено сонячну електростанцію 10 кВт. Також тут облаштовано
центр енергоефективності.
«Екоклуб» також запустив онлайн-курс для громад «Місцеві енергетичні проєкти: як і де малому бізнесу і ОТГ знайти гроші на енергетичні проєкти і не тільки».
Його мета: навчити залученню коштів, стратегічному плануванню та
співпраці влади, бізнесу й громадськості для втілення енергетичних проєктів на місцях.
У 2019 році «Екодія»
разом із коаліцією «Енергетичний перехід» назбирали майже 14 тисяч
підписів під петицією за
перехід на відновлювану
енергетику до 2050 року і
передали представникам
уряду
«Екодія» провели соціологічне дослідження про те, як ставляться мешканці вугільних міст Донбасу до перспективи закриття шахт та справедливої трансформації регіону.
16
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ЕГО «Зелений світ» провела серію просвітницьких
подорожей до Скали, Заліщиків, Чорткова, Теребовлі,
Збаража у рамках інформаційної кампанії з популяризації переходу до відновлюваних джерел енергії.
«Хмельницький енергетичний кластер» cпільно з ГО «Екоклуб» у
2019 р. реалізували проєкт «Синергія дій громадськості, влади та бізнесу
в форматі енергетичного кластеру задля енергетичної реформи Хмельницької області»
Провели аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії Хмельницької області.
В 2019 році реалізували проєкт «ЕнергоРупор», інформаційно-просвітницьку кампанію «Активуй Енергію», хакатон «Хмельницька АЕС: загроза чи можливість».
В 2020 році реалізували проєкт: «Кліматичні цілі міст Хмельницької області».
«Наш дім – Манява» реалізували
проєкт із покращення енергоефективності дошкільного закладу «Сонечко»
в селищі Верховина Івано-Франківської області.

«Агентство економічного розвитку»
у рамках проєкту «Револьверний фонд:
Партнерство для підвищення енергоефективності» створено регіональний револьверний фонд у 6 громадах Миколаївської та Одеської областей.
17
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Адаптація до зміни клімату
«Плато» провели у Львові
пройшло «Сафарі для громад»
із пошуку природоорієнтованих рішень для таких міських
проблем, як погіршення якості повітря, нераціональне використання дощової води,
неправильне поводження з
органічними рештками, ефект
«міського теплового острова»
тощо. У межах проекту розробили першого бота-мисливця
на міські проблеми @Safari_
Community_bot
«Плато» створили перший в
Україні публічний дощовий садок.

«Зелений світ» провели адвокаційну кампанію «Монастирські шибениці» за системну практику догляду за деревами у місті Чорткові.
«Екологія. Право. Людина» підготували дослідження
«Охорона боліт. Досвід Європи та Білорусі. Уроки та рекомендації для України».
18
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«Дзиґа» в рамках проєкту
UcanUkraine провели інформаційну кампанію та запустили
підтримку екоідей для малого
бізнесу в 4 містах.

WWF доопрацював та вдосконалив онлайн-ресурс Water
Risk Filter. Цей інноваційний
інструмент може забезпечити
належне реагування на водні ризики: від гострої нестачі
води та руйнівних повеней, до
загострення соціальної напруги і слабкої нормативно-правової бази країн.
«Голос Природи» провели у Дніпрі та Кам’янському українсько-німецьку конференцію «Кліматична адаптація: виклики та перспективи на національному, регіональному та місцевому рівні».
Кліматична освіта
Ekoltava в партнерстві з 350.org-Україна та за підтримки «Екоклубу»
провели просвітницький табір для екоактивістів Green Camp.
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«ЕРЕМУРУС» провели Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище».
«Світ Освіт» та «Екодія» створили уроки про відновлювану енергію для
школярів середніх та старших класів.

«Екосфера» у рамках роботи з молоддю проводили Зелені школи.
Більше про одну з них.
«Зелена Хвиля» проводили екологічні ігри: 29й Всеукраїнський Збір –
Похід «Козацькими шляхами» с. Виграїв, громадський захід «Моя чиста
громада», літні табори.
Підготували аналітичний огляд «Екологічна освіта для сталого розвитку з питань зміни клімату у дошкільній, середній, позашкільній та вищій
освіті України», огляд «Виклики університетської освіти з питань зміни
клімату: розмови на COP 25».

20
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«Екосенс» провели інформаційно-просвітницьку кампанію «Запоріжжя за чисту енергію» з популяризації відновлюваних джерел енергії та
сприяння до переходу на 100% ВДЕ.
Кліматична політика
«Екодія» розробили «Дорожню карту кліматичних цілей
України до 2030 року». В документі встановлено цілі зі скорочення викидів парникових газів
для тих секторів, які мають найбільший вплив на зміну клімату:
енергетика, будівлі, транспорт,
відходи та об’єднаний сектор
сільського господарства, лісівництва та землекористування.
«Еколтава» провела дослідження «Кліматична (не)справедливість: вплив зміни клімату на вразливі соціальні групи в містах
України», де проведено аналіз сфер інфраструктури міста (житло та ЖКГ, зайнятість,
транспорт та мобільність, публічні простори, медична сфера). А також напрацювали
низку рекомендацій для адміністрацій міст,
громадських організацій, котрі опікуються
соціально-вразливими групами населення,
благодійних організацій.
21
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«Еколтава» провели інформаційну кампанію «Зміцнення громадянського суспільства у здійсненні національної кліматичної політики» в м.
Полтава. Мета – пропагувати включення програм кліматичного спрямування в передвиборчі програми кандидатів з подальшим їх впровадженням, після обрання чинного апарату управління міста.
«Плато» провели дослідження «Кліматичні цілі Львова»: гайд для обраних
до міської ради.

«Агентство економічного розвитку» реалізували проєкт «Підвищення місцевої кліматичної амбітності громад Миколаївської області» з представниками місцевої влади Бузької, Прибужанівської та Олександрівською ОТГ.
«Екосенс» у рамках
реалізації проекту «Кліматичні цілі 2030 для Запоріжжя», адвокатували
прийняття «Плану адаптації м. Запоріжжя до
зміни клімату», та підготували просвітницько-інформаційну брошуру для
ОМС «Вразливість до зміни клімату та кліматичні
цілі Запоріжжя і області».
22
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Транспорт

«Плато» розробили серію просвітницьких відеороликів щодо сталої мобільності Львова. інформація про проєкт і посилання на усі 4 відео є у статті.
U-Сycle спільно з Українською велосипедною мережею стартували
розробку Національної велосипедної стратегії з Міністерством інфраструктури України. Також представили дослідження «Потреба у розвитку велотранспорту та перешкоди до її реалізації у містах та регіонах України».

Провели Національну громадську кампанію «Я ЗА ВЕЛО» на місцеві вибори 2020 у 26 містах та ОТГ України.
У 2020 році команда U-Cycle розробила 5 велоконцепцій для Слов’янська,
Мелітополя, Херсона, Бердянської ОТГ та Опішнянської ОТГ. Сьогодні вже понад 30 українських міст та громад мають затверджені велоконцепції, понад
20 з яких, починаючи з 2014 року, розробляли експерти U-Cycle.
23
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«Форза» розпочали проект
«SUMCITYNET: міста за покращення доступності і кліматично-сталу міську мобільність»,
мета якого – вирішення проблем, з якими зіштовхуються
сучасні міста: заторів, шкідливих викидів, обмеженої доступності міст для велосипедистів, людей похилого віку,
осіб з інвалідністю.
Відходи
«Еколтава» адвокатували прийняття міської Програми поводження з
твердими побутовими відходами у м. Полтава.
«Нуль відходів Львів» провели просвітницьку кампанію «Без поліетилену» в
торгових мережах Львова. Долучили 10
торгівельних мереж. Кампанія вийшла на
рівень національної і була підтримана Міністерством екології та природних ресурсів, а також Програмою розвитку в Україні
Організації Об’єднаних Націй.
Реалізували соціально-культурний проект «Компостери для ОСББ».
Встановили компостери на території 4-х ОСББ Львова, щоб підвищити
обізнаність населення щодо компостування та сортування відходів. Напрацюваннями проєкту скористались громадські організації та ОСББ із
Ужгорода, Борислава, Дрогобича та інших українських міст.
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Координували міжнародну кампанію «EnwironMenstrual Week / ЕкоМісячний тиждень» в Україні, щоб заохотити до використання багаторазових засобів менструальної гігієни та привернути увагу до шкоди для
здоров’я, вартості протягом життя, забруднення довкілля, що викликане
використанням одноразових менструальних засобів.
«Нуль відходів Львів» та ГО «Еколтава», в партнерстві з «Дослідницькою агенцією Fama», провели «Дослідження нових впливів на довкілля в
умовах епідемії COVID-19 в Україні».
«Екологія. Право. Людина» підготували дослідження «Концепція «нуль
відходів» — від теорії до
практики» та підготували
посібник «Кращі європейські практики управління
відходами».
Посібники призначені
для громадськості, а також слугуватимуть допомогою у прийнятті органами місцевого самоврядування та виконавчої влади дружніх для довкілля
рішень у сфері управління відходами.
Біорозмаїття

WWF видав річне дослідження
«Жива природа»
про тенденції у
сфері
глобального біорізноманіття та здоров’я
планети.

«Криворізьке міське правозахисне товариство» провадить багаторічний моніторинг дотримання охоронного статусу Ландшафтного заказника державного значення «Балка Північна Червона».
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«Екологія. Право. Людина» підготували
посібник «Природно-заповідний фонд: зелена скарбниця громади», присвячений
повноваженням ОТГ та органів місцевого
самоврядування щодо управління в галузі
використання і охорони земель. У посібнику
розкриваються аспекти досягнення сталих
екосистем та підвищення якості проживання громад через належну організацію охорони особливо цінних природоохоронних
територій.
Посібник «Як зберегти ліс? Участь громадськості в управлінні лісами» покликаний допомогти всім, хто небайдужий до збереження
українських лісів та хоче знати більше про те,
як правильно до цього долучитися. Посібник
має прикладне спрямування і складається з
теоретичної та практичної частини, містить
огляд сучасної картини лісового господарства України та наше бачення про те, куди
маємо прагнути в майбутньому. Чимало інформації, наданої у посібнику, ґрунтується на
досвіді інших країн.
Посібник «Управлінні землями: екологоправовий аспект» присвячений питанням
управління в галузі використання і охорони
земель, зокрема планування використання
земель, питанням зем- леустрою, користування та охорони земель, моніторингу земель
тощо через призму екологічної безпеки. Крім
теоретичної частини, посібник містить аналіз
судової практики та рекомендації.
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8. СОР 25
З нагоди проведення міжнародних переговорів ООН з питань клімату,
що пройшли у Мадриді у грудні 2019 року для 196 країн, Українська Кліматична Мережа опублікувала позицію 33 екологічних організацій щодо
української політики в сфері зміни клімату.
Представники УКМ взяли
участь в переговорах як незалежні спостерігачі від громадськості. І закликали почати якнайшвидше процес
перегляду Енергетичної стратегії України до 2035 року, аби вона включала перехід на відновлювану
енергетику ( ВДЕ) та описувала конкретні шляхи повної відмови від викопного палива. УКМ закликала поставити ціль “нуль викидів” в Україні
у 2050 році. І при Прийнятті Закону про моніторинг, звітність та верифікацію (МЗВ) викидів парникових газів не затягувати процес розробки додаткових нормативних актів.
«Кліматичні переговори стають
майданчиком для співпраці не
лише урядів країн, а й бізнесів, фінансових інституцій та міст… Уряди мають поставити ціль досягти
кліматичної нейтральності... В цей
момент міста можуть це зробити скоріше та прийняти локальні
стратегії низьковуглецевого розвитку. Сьогодні ніхто не ставить
під сумнів можливість переходу країн і міст на відновлювану енергетику. Містам треба брати цей процес у свої руки», – підкреслив позиції громадськості на обговоренні переговорів Ілля Єременко, тодішній голова
Української кліматичної мережі.
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9. УКМ у 2019-20 роках у цифрах

15

35

Організацій
у мережі

29
учасників
воркшопу
«Майстерня
енергетичного
переходу міст»

10
звернень
до органів
влади

6
Нових членів ГО

учасників
тренінгУ
«Адаптуй
місто до зміни
клімату»

21

48

200

учасників
табору Green
Camp

учасників
маршу
«За клімат»

5

2

вебінарів і

прес-тури і

177

48

слухачів

журналістів

63

3765

публікації в ЗМІ і

28

Вартових
клімату
підписали
меморандум
про співпрацю
з УКМ

місто і

99

80

17

публікацій
на сайті УКМ

дайджестів
новин УКМ

38

респондентів
опитування
щодо адаптації
до зміни
клімату

міст і

174

учасники
форумУ
«Кліматичні
амбіції міст»

61
запит від
журналістів

2
відео про зміну
клімату
та адаптацію

Звіт про діяльність за 2019-2020 роки

10. Джерела підтримки
В 2019-20 роках діяльність УКМ підтримували Фонд ім.
Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна та Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) через Шведське товариство охорони природи (SSNC).
Звіт підготовлено за фінансової підтримки Шведського
агентства міжнародного розвитку (SIDA) через Шведське товариство охорони природи (SSNC).
Погляди, наведені у даному документі, не обов’язково мають трактуватись
як офіційна думка SSNC або його донорів.
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Наші контакти
www.ucn.org.ua
www.facebook.com/climategroup
Оксана Мар’юк, голова Ради УКМ
oksana.maryuk@gmail.com
+38 (097) 754 18 32
Медіавідділ УКМ
ucn@climategroup.org.ua

