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Спека, теплові хвилі в містах

 Кишенькові парки у всіх спальних мікрорайонах (акцент на високорослі розлогі дерева з 

високим альбедо, доріжки із природних матеріалів замість асфальту) із зонами відпочинку у 

тіні, зонами ігровими і спортивними

 «Геріатричні садки» для відпочинку людей похилого віку вздовж проспектів, магістралей, біля 

базарів, центрів соціальних послуг, банків 

 Упровадження вертикального та горизонтального озеленення зупинок громадського 

транспорту, дворів,  ігрових майданчиків, парканів, балконів, вікон.

 Створення тіньових навісів із витких багаторічних і однорічних рослин (на основі сітки із 

вторинної пластикової нитки).

 Застосування агросітки, мобільного озеленення для затінення приватних балконів

 Термомодернізація стін будівель за допомогою дешевих природних та вторинних матеріалів 

(глина + пластикові та пінопластові відходи, винахід ГІ «Зеленый мастер») 

https://ucn.org.ua/



Кейс «Зелений Парк»

Запоріжжя, ГО «Екосенс», 2015-2021

Витрати: 100 000 грн. грант + спільнокошт

Кишеньковий парк у робітничому районі на перехресті між школою, дитсадком та трампарком.

ЦА: Багато соціально вразливого населення: безробітні, пенсіонери, одинокі матері, люди із залежностями. Низький рівень 

достатку. Відсутність інфраструктури у районі. 

Було: Пустир із звалищем між школою та трампарком. 

Стало: Висаджено дерева, облаштовано доріжки із природних матеріалів, зони відпочинку у тіні, ігрову і спортивну зону. Лавки для 

відпочинку. Клумби із багаторічних посухостійких рослин. Концепція «міські луки». Вертикальне озеленення, тіньові навіси із витких 

багаторічних і однорічних рослин (на основі сітки із вторинної пластикової нитки).



Вертикальне озеленення, тіньові навіси із витких багаторічних і однорічних рослин на основі саморобної сітки із вторинної 

пластикової нитки – це умовно безкоштовний спосіб адаптації містян до спеки, який додатково вирішує проблему утилізації 

пластикових пляшок. Автор: «зелений майстер» Дмитро Коршиков, ГО «Екосенс», Запоріжжя – Бердянськ 

https://www.youtube.com/watch?v=EFaHl1uIXOM
https://www.youtube.com/watch?v=EFaHl1uIXOM


Кейс «Зелений острів серед бетону» 

Рівне, ГО «Агенція сталого розвитку міста» та ГІ «Сад історій», 2020

Витрати: грант УКФ + спільнокошт

Громадський простір на центральній Театральній площі, яка є одним із «островів тепла» міста.

Є частиною еколого-культурного проєкту «Місто шумить інакше»

https://www.facebook.com/citynoiserivne


Посуха (приватні господарства)

 Зміна традиційної системи поливу, облаштування системи економного 

крапельного поливу із використаних пластикових пляшок (ГО «Екосенс», 

Запоріжжя – ГІ «Зеленый мастер», Бердянськ). 

 Раціональне використання дощової води. Бочки для води, підземні дощові 

резервуари із вторинного пластику для збирання та подальшого споживання 

води (ГІ «Зеленый мастер», Бердянськ). Дощові садки (ГО «Плато», Львів)

 Висадження у міжряддях зелених стінок із високорослих сг культур (кукурудза, 

просо, топінамбур) для захисту від вивітрювання.

 Зміна сортів культурних рослин на більш посухостійкі, мульчування грунту.

 Збереження різнотрав’я замість виполювання міжрядь для збереження 

вологості ґрунту.  
https://ucn.org.ua/



Доступ до питної води

 Облаштування загальнодоступних питних фонтанчиків у містах у місцях 

скупчення людей (базари, сквери, перехрестя, навчальні заклади, спортивні та 

ігрові зони) (з безконтактним доступом)

 «Карта доступної води» (як елемент соціальної відповідальності бізнесу –

аптек, кав’ярень)

 «Питний режим» у навчальних та медичних закладах, відновлення пітних 

фонтанчиків, встановлення систем додаткового очищення води 

https://ucn.org.ua/



Підтоплення у місті

https://ucn.org.ua/

«Місто-губка»

 Концепція накопичення дощової води 

в місці випадіння для зменшення 

навантаження на зливну каналізацію

 Облаштування вздовж вулиць стійких 

біодренажних систем із очищенням 

стоків вологолюбними рослинами (ГО 

«Голос природи», Кам’янське)

 Екопарковки, які пропускають дощові 

стоки



Вразливість до стихійних метеорологічних явищ

 Система СМС-попередження населення (Кременчуцька міська рада)
 АЛАРМ-інформування про небезпечні погодні та екологічні умови (Запорізька 

ОДА, «Чисте повітря для України»)

 Кейс: EcoCity
Онлайн-інформування 
про високий атмосферний тиск 
та вологість, несприятливу 
якість повітря, високий рівень УФ,
рівень радіації 

https://www.facebook.com/CleanAir.org.ua
https://eco-city.org.ua/?zoom=14&lat=47.836895&lng=35.135771&station=477&random=5283200


Міська мобільність

 Зелені коридори міста – це об’єднані в єдину неперервну мережу всі парки, 
сквери, загальнодоступні водойми та їх береги, сади, які сполучають усі райони 
міста тінистими та безпечними для пішоходів шляхами.

Включає облаштування місць відпочинку у тіні, благоустрій рекреаційних 
зон для відпочинку.

Кейс: Зелені коридори Рівного, ГО «Рада реформ Рівного» та ГІ «Сад 
історій», пройшла громадське обговорення, планується створити зручний шлях 
для пішоходів і велосипедистів з одного кінця міста до другого вздовж річки Устя.
 «Зелені зупинки» громадського транспорту з тінню, «зеленим дахом» та 

стінками як острівці прохолоди. 

https://ucn.org.ua/

https://www.facebook.com/trailgreen


Збереження здоров’я

 боротьба з інвазійними рослинами (міські програми боротьби з 
карантинними рослинами (ГІ «Запоріжжя без амброзії»). Популяризація 
ручного виривання амброзії у громадських і особистих зонах) 

 адаптація дітей і школярів з серцево-судинними хворобами, хворобами 
органів дихання, алергіями: упровадження систем кондиціонування та 
вентилювання приміщень дитячих навчальних та медичних закладів (ГО «Фрі
Ардуіно», Івано-Франківськ)

 Інформування про небезпечний рівень УФ-випромінення  (мережа 
громадського моніторингу EcoCity)

https://ucn.org.ua/

https://www.сfacebook.com/groups/296263913909755


Збереження біорізноманіття

 Популяризація місцевих локальних продуктів харчування, «міських городів»
 Насіннєві скарбниці місцевих видів рослин, обмін посадковим матеріалом 

Популяризація органічного сільського господарства (пермакультура) та 
мінімізації використання хімічних засобів захисту рослин, збереження бджіл

 Відмова від «сапання бур’янів» та популяризація споживання дикорослих 
рослин у їжу (кропива, кульбаба, лобода, цикорій тощо, ГІ «Кульбабова 
Україна») 

 Компостування замість пестицидів  

https://ucn.org.ua/

https://www.facebook.com/groups/organicseeds/


Гірські регіони (зсуви ґрунту, повені)

 Укріплення берегів річок природними матеріалами
 Протипаводкові бар’єри
 «Тривожні скриньки» на випадок паводку

Кейс: проєкт iNSItu
Ужгород, 2021-2021, ГО «Форза» 
Мета: Діючи на місці, підвищити стійкість громад до 

паводків та інших надзвичайних ситуацій. 

Підтримати громади, що постраждали від паводку, 

у відновленні після стихійного лиха. 

Покращити готовність громад до дій 
у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з паводками

https://ucn.org.ua/

http://www.forza.org.ua/uk/insitu-prirodni-rishennya-postrazhdalim-vid-pavodku-gromadam/proiekt-insitu-prirodni-rishennya
http://www.forza.org.ua/uk/insitu-prirodni-rishennya-postrazhdalim-vid-pavodku-gromadam/proiekt-insitu-prirodni-rishennya


Прибережні регіони (підняття рівня моря, 
затоплення, інвазійні рослини і тварини, комахи)

 Укріплення берегів моря природними матеріалами
 Створення штучних зон для нересту риби 
 Система дренажних каналів у прибережних зонах
 Встановлення сітки для затримки медуз
 Програми боротьби з карантинними рослинами 

https://ucn.org.ua/



Де знайти 
додаткову 
інформацію?

Де взяти 
контакти цих ГО?

Пишіть на Українську 

кліматичну мережу

+38 (067) 35-33-966 

+38 (099) 756-18-95

ucn@climategroup.org.ua https://ucn.org.ua/


