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Про нас
Українська кліматична мережа (скорочено УКМ) – це
найбільша в Україні коаліція громадських організацій, що
співпрацюють з метою пом’якшення причин і наслідків
глобальної зміни клімату.
Напрямки нашої діяльності:
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Дослідження
впливу зміни
клімату на громади
Основні здобутки
організацій УКМ

Впливаємо на
національну та
місцеву кліматичну
політику

Підтримуємо перехід
на сталий і «чистий»
транспорт

Сприяємо адаптації
українських громад до
зміни клімату

Захищаємо
біорізноманіття та
природні екосистеми

Пропагуємо сталу і
відновлювану енергетику в країні

Пропагуємо «нуль
відходів» і стале
споживання

Розвиваємо
кліматичну освіту і
просвіту в Україні

Участь
у СОР26
УКМ 2021
у цифрах
Джерела
фінансування
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Організації УКМ
Сьогодні до Української кліматичної мережі
входить 35 громадських організацій
з різних регіонів країни, які згуртувались, щоб працювати
над пом’якшенням зміни клімату на планеті та кліматичною
адаптацією України.
Інфоцентр “Українська
екологічна асоціація
“Зелений Світ””
м. Київ

Екологічна просвіта.

Агентство сприяння
сталому розвитку
Карпатського регіону
“ФОРЗА”
м. Ужгород

Стале багатофункціональне лісове

Аналіз екологічної
політики.
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Громадська організація
“Єдина Планета”
м. Київ

адаптація до зміни клімату на
місцевому та обласному рівні. Стала міська мобільність.

www.forza.org.ua

суспільства етичного ставлення
до тварин, відповідального та поважного ставлення до довкілля та
біорізноманіття планети.

uniqueplanet.org
Громадська організація
“Агентство економічного
розвитку”
м. Вознесенськ

fedoryn@gmail.com

господарство. Пом’якшення та

Впровадження в життя

Моніторинг та громадські експертизи діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування. Вирішення проблем
демократизації та захисту прав і
свобод громадян .

aer.net.ua
Громадська організація
“Асоціація велосипедистів
Києва”
м. Київ

Адвокатування міських рішень
зі сталої мобільності та безпеки
на національному та локальному рівні. Створення мережі
агентів змін та розвиток їхньої
спроможності у містах та грома-

Всесвітній фонд природи
(WWF) в Україні
м. Київ
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Організаційний розвиток.

вільнотекучих природних рік,

u-cycle.org.ua

відновлення водно-болотних

wwf.ua

Громадська
організація “Zero
Waste Society”

транспорту та безпеки руху.

них лісових регіоні. Збереження

угідь. Екологічна освіта.

Громадська міська
організація “ЕкоправоХарків”
м. Харків

дах. Промоція велосипедного

Збереження унікальних природ-

Відстоювання закону та права у сфері екології. Підтримка

Громадська організація
“Бюро екологічних
розслідувань”
м. Львів

про філософію Zero waste.

www.facebook.com/zw.society

екологічних прав. Інформаційноаналітична діяльність та допомо-

www.bei.org.ua

amshumilo@gmail.com

споживання, поширення інформації

допомоги в сфері захисту

га засобам масової інформації.

екологічних ініціатив.

Популяризація відповідального

Розслідування, надання правової

Громадська організація
“Голос Природи”
м. Кам’янське

Сприяння адаптація українських
міст до змін клімат. Розвиток
екологічної освіти в регіоні.
Раціональне природокористування.

www.facebook.com/voice.dndz
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Громадська організація
“Громадянська мережа
“ОПОРА”
м. Київ

Громадський контроль та
адвокація у сфері виборів,
парламентаризму, освіти,
управління спільною власністю.
Енергоефективність та прозорість
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Громадська організація
“Хмельницький
енергетичний кластер”
м. Хмельницький

місцевого самоврядування.

Громадська організація
“Екоклуб”
м. Рівне

Відкрита платформа, яка об’єднує
громадські організації, владу,
бізнес, медіа, науку задля розвитку
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та
енергоефективності в регіоні. Основні

www.oporaua.org

напрямки діяльності кластеру: прак-

Напрями діяльності: підвищення

робка і реалізація програм та стратегій

енергоефективності громадсь-

регіонального розвитку в контексті

ких закладів та приватних

теми енергоефективності та ВДЕ;

осель; покращення місцевої

адаптація регіону до зміни клімату;

та національної енергетичної і

реалізація принципів сталого розвит-

кліматичної політик; розвиток

ку на території регіону; інформаційно-

інших громадських організацій та

просвітницька робота з населенням

громад; розвиток відновлюваних

в сфері ВДЕ; розвиток сталих видів

джерел енергії; зменшення впли-

транспорту.

тична реалізація проектів ВДЕ; роз-

www.energycluster.net

ву людини на клімат.

ecoclubrivne.org

Громадська організація
“Еколого-гуманітарне
об’єднання “Зелений Світ””
м. Чортків

Протидія зміні клімату. Екологічна

Громадська організація
“ЕКОЛТАВА”
м. Полтава

Допомагаємо громадам впровад-

безпека та екологічне право.
Заповідна справа.

Громадська організація
“Екосенс”
м. Запоріжжя

greenworld.in.ua

жувати екологічні рішення та ставати природно орієнтованими.В
напрямки нашої діяльності входить: впровадження екологічних

Громадська організація
“Експертно-дорадчий центр
“Правова аналітика””
м. Львів

просвітництво; організаційний
розвиток.

www.ekoltava.org

екологічних проблем. Виховна робота із школярами та студентами.

Захист прав людини і громадських
інтересів. Сприяння розвитку правозахисного руху та адвокатури. Сприяння становленню громадянського
суспільства.

www.legalanalytics.com.ua

поводження з відходами та
зміни клімату; екологічне

робота з місцевих та глобальних

portmone.name

рішень у громадах; раціональне
їх мінімізація; адаптація до

Просвітницька та інформаційна

Громадська організація
“ПЛАТО”
м. Львів

Робимо зміну клімату пріоритетом
міських політик Львова та
масштабуємо кліматичну свідомість
громади через адвокацію та
просвітництво.

plato.lviv.ua
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Громадська організація
“Чорноморський жіночий
клуб”
м. Одеса

Дитяча Екологічна
Асоціація “Зелена країна”
м. Горлівка

Адаптація до зміни клімату, захисту
водних ресурсів в басейнах річок,
що впадають в Чорне море. Сталого
розвитку Чорноморського регіону.
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Громадська організація
“Нуль відходів Львів”
м. Львів

Координація зусиль дорослих,

місті. Стратегічні напрямки: впровадження програми «Zero waste

дітей та підлітків у справах охорони

міста».Поширення практик відмови

довкілля, екологічної просвіти, вив-

від одноразових речей і перехід
до багаторазового використання.
Програма запобігання утворенню
органічних відходів та поширення компостування. Підтримка zero

Молодіжна політика. Неформаль-

waste підприємництва

на освіта. Протидія зміні клімату та

zerowastelviv.org.ua/pro-zero-waste-lviv

моніторинг місцевої кліматичної
політики.

www.facebook.com/molodemisto
Аналітична діяльність у сфері захи-

Дитячий незалежний
екоцентр “Романтик”
м. Суми
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Екологічна освіта. Консультування
вихователів дитячих садків, учителів
шкіл, викладачів ліцеїв, коледжів,

сту довкілля, розробка пропозицій

керівників молодіжних організацій.

до екологічних політик (проекти

centr.romantic@gmail.com

законів, акти Уряду та Міндовкілля).

icpicenter.wixsite.com/site
Залучення людей до проактивності
у сфері довкілля, вирішення пробле-

Екологічний клуб
“Еремурус”
м. Київ

Екологічна освіта та виховання школярів, розвиток “зеленої”
журналістики,молодіжні про-

Сприяння сталому розвитку України. Популяризація та
підвищення рівня екологічних
знань серед широких верств насе-

ми забруднення повітря.

лення.

dzigazp@gmail.com
Громадська організація
“Екосфера”
м. Ужгород

Втілюємо практики мінімізації утповедінку свідомого споживання в

green_land.zk@ukr.net

Громадська організація
«Дзига»
м. Запоріжжя

вання стали суспільною нормою.
ворення відходів та культивуємо

нього природного середовища.

Громадська організація
“Центр міжнародного
співробітництва і впровадження проектів”
м. Київ

ренню відходів та свідоме спожи-

bswc.org.ua

чення та відновлення навколиш-

Громадська організація
“Хмельницький
молодіжний клуб розвитку”
м. Хмельницький

Хочемо, щоб запобігання утво-

www.facebook.com/Eremurus.Eco
Колегія екологічної освіти
“Світ Освіт”
м. Київ

Розвиток та інтеграція екологічної
освіти в України. Впровадження інноваційної, безперервної,

грами та міжнародні програми з

інтегрованої та інклюзивної

молодіжного обміну.

освіти.

ekosphera.org

www.facebook.com/sweetosvit
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Міжнародна благодійна
організація “ЕкологіяПраво-Людина”
м. Львів

Надання правових консультацій
громадянам та організаціям у
сфері охорони довкілля та захисту
екологічних прав. Протидія зміні
клімату.

www.facebook.com/epl.org.ua
Молодіжна громадська
екологічна організація
“Наш дім Манява”
с. Манява

Інформування місцевих громад щодо змін клімату, стале використання енергетичних ресурсів,впровадження
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Хмельницька обласна
організація “Українське
товариство охорони
природи”
м. Хмельницький
Центр громадських
екологічних ініціатив
“Екодія”
м. Київ

енергозберігаючих та енергоефек-

ourhomemanyava.com
Національний екологічний
центр України (НЕЦУ)
м. Київ

Сфери діяльності НЕЦУ: збере-

ekolife@mail.ru
Збереження довкілля через боротьбу за відновлювану енергетику та відмову від викопної,
енергоефективність, за чисте
повітря для всіх, розвиток сталого

ecoaction.org.ua

ження довкілля. Збереження малих

сами.

діяльність у темі сталого розвитку.

зміни клімату в Україні.

залучення громадськості до збере-

води та управління водними ресур-

ного середовища. Просвітницька

дарства, протидію та адаптацію до

розвитку Карпатському регіоні,

кращення доступу до чистої питної

Охорона навколишнього природ-

транспорту та сільського госпо-

тивних заходів. Сприяння сталому

річок Карпатського регіону, по-

Захист екологічних прав громадян.

Український екологічний
клуб “Зелена Хвиля”
м. Київ

Освіта для сталого розвитку.
Екологічні аспекти соціальної
відповідальності бізнесу. Збереження біорізноманіття. Протидія зміні
клімату.

ecoclubua.com

ження біорізноманіття і здорового довкілля; забезпечення
якісного життєвого середовища в
Україні; формування екологічно
свідомого громадянського
суспільства; інтеграція України до
Європейського Союзу (сфера охорони довкілля); перехід України
на засади збалансованого розвитку, впровадження принципів
екоімперативу та екосистемного
підходу у всі сфери діяльності людини.

necu.org.ua
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У 2021 році до коаліції прийнято
4 нові організації:
Громадська організація
“Екопарк Осокорки”
м. Київ

Створення та забезпечення
функціонування ландшафтного
природного парку “ЕКОПАРК ОСОКОРКИ” в м. Києві. Збереження
екосистем та сприяння захисту
водно-болотних угідь, зокрема
і для запобігання зміни клімату.
Відстоювання прав мешканців
Києва на безпечну екологію.

ecopark-osokorky.com.ua
Громадська організація
“Лісові ініціативи і
суспільство”
м. Львів

Охорона та покращення стану навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку та

Виконавчі та координаційні функції мережі виконує голова, що
обирається раз на два роки.
Мережа керується загальними зборами організацій-членів.
Рішення приймаються більшістю голосів за наявності кворуму.
Склад Ради УКМ 2021
Оксана
Мар’юк
Голова Ради УКМ,
юрисконсультка
ГО «Екоклуб»

підвищення екологічної свідомості і
ження лісових і суміжних ініціатив.

forestcom.org.ua
Охорона дикої природи України:
степів, луків та лісів. Чому? Бо любимо природу. А ще тому, що без дикої

Євген
Колішевський
Радник УКМ, директор ГО «Голос Природи»

Маргарита
Мостова
Радниця УКМ,
координаторка
проєктів
ГО «Еколтава»

Ольга
Бойко
Радниця УКМ,
експертка
кліматичного
відділу ГО «Екодія»

природи неможливо протидіяти
змінам клімату і адаптуватися до них.

uncg.org.ua
Громадська організація
“Флора”
м. Кропивницький

Склад Ради Української
кліматичної мережі

управлінню лісового господарства,
рівня життя громад через впровад-

Громадська організація
“Українська природоохоронна група”
м. Васильків

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК

Захищаємо екологічні права заради
збереження Довкілля для майбутніх
поколінь. Напрямки діяльності
організації: Захист екологічних прав

Юлія
Пашковська
(Мельник),
голова правління
ГО «Еколтава»

Наприкінці року Маргарита Мостова вийшла з Ради
та була обрана нова радниця – Юлія
Пашковська (Мельник),
голова правління ГО «Еколтава»

людини; Формування екологічної
свідомості молоді для сталого розвитку України.

flora.kr.ua
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Стратегічні напрямки
роботи на 2021-25 роки

РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ МИ ХОЧЕМО ДОСЯГНУТИ
ВНАСЛІДОК НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ МИ ХОЧЕМО ДОСЯГНУТИ
ВНАСЛІДОК НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Національна
кліматична
політика

Участь в розробці
стратегічних документів
на національному рівні
та адвокація кліматичних
рішень

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК

Представники УКМ
входять у МВК і всі
робочі групи з розробки НПА і стратегічних
документів зі ЗК

Комунікація
експертності назовні
(УКМ може запропонувати команду не менш
ніж з 10 експертів з усіх
сфер кліматоохоронної
політики)

Збільшення
кількості
запитів
ЗМІ
Забезпечення
справедливого
руху до вуглецевої
нейтральності на
2050

Підхід Zero Waste
лежить в основі
державних політик
та практик поводження з відходами

Коефіцієнт
заповідності
досяг 20%

Зростання наданої
стейкхолдерам
підтримки, в т.ч.
екпертної, через
консультації та
публікації

Експертні
висновки УКМ
враховуються
при прийнятті
рішень

Оновлення та впровадження кліматично
дружніх норм і правил
озеленення міського
простору

Члени УКМ успішно
співпрацюють між
собою через спільні
заходи і проєкти,
акції прямої дії

Механізм
погодження
позиції та
обліку запитів
розроблений
та прийнятий
членами

Можливість
організації
групової експертизи членами Мережі

РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ МИ ХОЧЕМО ДОСЯГНУТИ
ВНАСЛІДОК НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ МИ ХОЧЕМО ДОСЯГНУТИ
ВНАСЛІДОК НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Локальна
кліматична
політика

Розроблені
регіональні плани з управління
відходами

Міста активно впроваджують сталу
міську мобільність
та відмовляються від
викопного палива
для транспорту

Участь в розробці
стратегічних
документів на локальному рівні
та адвокація
кліматичних рішень

УКМ є частиною
делегації
України на
СОР

УКМ бере участь
і проводить сайдівент на кожному
СОР

Моніторинг
виконання
Україною
міжнародних
угод та
конвенцій

РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ МИ ХОЧЕМО ДОСЯГНУТИ
ВНАСЛІДОК НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Місцеві органи
влади виконують
нормативи з озеленення населених пунктів
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Підхід Zero Waste лежить в основі місцевих
політик та практик поводження з відходами.
50 ОТТ пройшли
сертифікацію ZW Cities

ОТГ та
муніципалітети
України мають
розроблені стратегії,
плани дій, проєкти
та практики з
адаптації

ОТГ та муніципалітети
України мають
розроблені стратегії,
плани дій, проєкти та
практики зі зменшення
викидів парникових газів

Опитування у
2025 показало,
що громадськість
більш обізнана та
дієва в питаннях
клімату

Запроваджена обов’язкова
кліматична освіта у
навчальних закладах

Організаційний
розвиток
мережі
Інфоматеріали УКМ
сприймаються як
якісно сформований
продукт, а аудиторія
УКМ щороку зростає
на 20% від показників
попереднього року
УКМ – інституційно
та фінансово спроможна мережа з
мінімум 30-ма активними членами (ГО),
спроможна щорічно
реалізовувати не менше 5 великих проєктів
відповідно до напрацьованих внутрішньогалузевих політик.

Участь УКМ у
міжнародних
кліматичних та дотичних процесах

Кліматична
освіта
і просвіта

Представники влади
є однією з цільових
аудиторій навчальних та освітніх подій
УКМ
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Спільна робота УКМ
У лютому організації УКМ разом із
понад 40 ГО провели акцію протесту проти передачі Держводагентства,
Держлісагентства та Держрибагентства під
управління Мінагро.
У березні організації УКМ підтримали
глобальний кліматичний страйк. Серед
вимог, переданих до Кабміну: затвердити амбітний НВВ до 2030 року до рівня
72% від 1990 року; прийняти вуглецеву
нейтральність до 2050 року; впровадити
кліматичну освіту в Україні.
УКМ доєдналася до роботи
Кліматичних діалогів 2021 регіону
Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія, організованих регіональним
відділенням Climate Action Network. Члени
УКМ стали частиною груп «Адаптація та
біорізноманіття», «Відновлювана енергетика та енергоефективність», «Кліматична
політика», «Освіта і комунікації». Разом у
цих групах експерти з більш ніж 12 країн
працювали над спільними позиціями,
матеріалами, подіями, а також розширять
коло своїх знань і контактів.
У вересні проведено конференцію
«Сталий енергетичний розвиток і збереження клімату: досвід європейських
і українських міст» у рамках V
Міжнародного Запорізького екологічного
форуму. Бристоль, Будапешт та Кутаїсі,
Запоріжжя, Пирятин, Коростень, Хмельницький та Чорноморськ – за тисячі
кілометрів один від одного, ці міста
вирішують однакові кліматичні проблеми.
Читайте репортаж, дивіться запис та качайте презентації спікерів.

У вересні 10 організацій УКМ взяли
участь у Всеукраїнській кліматичній
мобілізації: «Екодія» у Києві, «Екоклуб» у
Берліні, PLATO у Львові, «Чорноморський жіночий клуб» під Одесою, «Флора» у
Кропивницькому, «Екосенс» у Запоріжжі,
«Голос Природи» в Кам’янському,
«Хмельницький енергетичний кластер»,
«Наш дім – Манява» у Маняві і Яблунці,
«Екосфера» в Ужгороді. Україна має розвивати відновлювані джерела енергії
та відмовлятися від брудного вугілля
і газу, модернізувати промисловість,
підвищувати енергоефективність у житловому секторі – із такими гаслами пройшли
кліматичні акції у різних регіонах України.
УКМ підтримала ініціативу Free
Svydovec – екологічного руху, який уже
4 роки об’єднує десятки громадських
організацій та людей з різних країн для
захисту гірського масиву Свидовець від
урбанізації та незаконних рубок лісу у
суді та підписала лист до Олімпійського
комітету.
Члени УКМ узяли участь у Марші за Київ
з вимогами плану адаптації міста до зміни
клімату, збереження зелених зон і водноболотних угідь навколо міста.
Представники та представниці
Української кліматичної мережі взяли
участь у Конференції сторін рамкової
конвенції ООН про зміну клімату СОР26.
Репортажі публікували на сторінці УКМ.
Після повернення українська делегація
провела прес-ланч, де розповіла про вплив
прийнятих у Глазго рішень на внутрішню
кліматичну політику та економіку України.

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК

Робота з центральними
органами влади
У 2021 році представники/представниці
УКМ активно працювали у робочих групах з
розробки національної стратегії з адаптації
до зміни клімату та Стратегії низьковуглецевого розвитку.
Мережа підтримала схвалення Урядом
Другого Національно визначеного внеску у
зниження викидів парникових газів, вимагаючи прийняти більш амбітний сценарій.
Напередодні Конференції ООН про зміну
клімату COP26 УКМ представила урядовій
офіційній делегації пропозиції щодо
пріоритетів кліматичної політики, взяла на
себе роль спостерігачів на конференції та
на сайд-івентах, а після заходу – провела
прес-ланч та представила огляд результатів
для українських громадських організацій і
медіа.

Вебінари про вплив
зміни клімату

Вебінар «Адаптація до
зміни клімату в Україні:
правова база» 30.07.2021
Вебінар «Адаптація вразливих верств населення до
зміни клімату» 05.08.2021
Вебінар «Нова доповідь
ООН про зміну клімату: гаряча лінія з експертами IPCC»
25.08.2021

Рада Української кліматичної мережі
організувала для своїх членів та усіх
зацікавлених цикл навчальних вебінарів з тем
кліматичної політики та практики адаптації до
зміни клімату. Матеріали вебінарів доступні на
сайті УКМ:
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РОЗРОБЛЕНІ ДОКУМЕНТИ
- УКМ підтримує схвалення Урядом Другого
НВВ – Відкритий лист, квітень 2021
- Пропозиції УКМ до Стратегії низьковуглецевого розвитку України, липень 2021
- Position of Ukrainian Climate Network on the
priorities of the climate policy of Ukraine with
regard to COP 26 conference, october 2021
- Пoзиція УКМ щодо пріоритетів кліматичної
політики в Україні з нагоди СОР 26, жовтень 2021
- Огляд результатів Конференції про зміну
клімату COP26 (Глазго, 31 жовтня – 12 листопада), листопад 2021
- Спільне звернення громадських
організацій щодо проєкту Національного
плану дій з відновлюваної енергетики на
період до 2030, грудень 2021
- 15 організацій УКМ підписали спільне звернення щодо важливості збереження Держводагентства при Міндовкілля, грудень 2021

Вебінар «Другий НВВ: чи
достатні амбіції України?»
02.09.2021
Вебінар “Адаптовані та
щасливі. Як громадам створити дієві кліматичні плани”
07.12.2021
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Статті про кейси з адаптації
до зміни клімату
Протягом 2021 року автори УКМ у
спецпроєкті «Рішення з адаптації»
підготували цикл статей про успішні кейси адаптації міст і селищ, екосистем до
зміни клімату. Напрацьованим досвідом
поділилися члени УКМ «Плато», «Екоклуб»,
«Форза», «Українська природоохоронна
група», «Голос Природи», «Лісові ініціативи
і суспільство».
Вийшли статті:
1. Дощові садки проти підтоплень: як це
працює у Львові 09.08.2021
2. На захисті природи: як створюють
модулі біорізноманіття у Білій Церкві
24.08.2021
3. Зелені коридори проти теплового стресу та підтоплень 09.09.2021
4. Адаптація гірських регіонів: як громадам пристосуватися до руйнівних
паводків 19.09.2021
5. Відновлення екосистемних послуг:
як пристосувати біорезервати до зміни
клімату 11.10.2021
6. Степи як важливий складник адаптації

до кліматичної зміни 23.10.2021
7. Адаптуємо місто до локального підтоплення: кейс Кам’янського
11.11.2021
8. Адаптація міст до зміни клімату:
як знищують амброзію у Запоріжжі
23.11.2021
9. Лісова лабораторія: як відновлювати
ліси 26.11.2021
10. Як спинити пилові бурі: відродження
лісосмуг 29.11.2021

Брошура та ролик про опитування
«Зміна клімату та кліматична адаптація»
Українська кліматична мережа представила зручну брошуру з результатами всеукраїнського дослідження «Зміна
клімату та кліматична адаптація», яке проводилося організаціями мережі протягом
2020 року. В брошурі узагальнено результати проведеного УКМ соціологічного опитування по окремих регіонах та по країні,
подано гендерний розріз ситуації.
В окремому розділі зібрано зарубіжні кейси
заходів з адаптації до зміни клімату, які
можуть бути впроваджені в Україні.
Брошура буде корисна представникам органів місцевого самоврядування, департаментів і управлінь екології,
інститутам розвитку міст, менеджерам ОТГ,
екологічним громадським організаціям у їх
роботі.
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лайн 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 і респонденток з різних
регіонів України.
Метою дослідження була оцінка
вразливості до зміни клімату мешканцями
різних регіонів, задля розробки місцевою
владою і державною політик із подолання наслідків зміни клімату та кліматичної
адаптації.
Детальніше про основні висновки та
методологію дослідження можна дізнатися
на сайті УКМ.

Посилення місцевої
кліматичної політики
Члени Української Кліматичної мережі
реалізували спільний проєкт із покращення Планів дій сталого енергетичного
розвитку та клімату ПДСЕРК у 6-ти містах
і громадах. У проєкті взяли участь такі
громадські організації та міста: «Хмельницький енергетичний кластер» (для
Хмельницької ОТГ), «Еколтава» (для м.
Суми), «Екосенс» (для м. Запоріжжя), «Чорноморський жіночий клуб» (для м. Чорноморськ), Центр МСВП (для м. Пирятин

Полтавської області) та «Екоклуб» (для м.
Коростенської територіальної громади).
Коростенська міська територіальна громада перед самим Новим роком прийняла
оновлений план дій, який вони створили
разом з громадською організацією «Екоклуб».
Детальніше: https://ucn.org.ua/?p=7741

Скачати брошуру з
повними результатами опитування.
Українська
кліматична мережа також представила короткий
просвітницький
відеоролик
про результати
соціологічного
опитування
«Зміна клімату
та кліматична
адаптація». Переглянути відео»
Опитування проводилося он-
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Основні здобутки
організацій УКМ
КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА
«Екологія. Право. Людина» продовжувала проєкт «Європейський зелений
курс для української екополітики». Мета
проєкту – проаналізувати документи планування у сфері збереження біорізноманіття,
управління лісами та поводження з
відходами на предмет відповідності ЄЗК, а
також – розробка пропозицій для вдосконалення вітчизняного законодавства.
Проаналізували відповідність державної
політики України у сфері збереження
біорізноманіття, у сфері поводження з
відходами пріоритетам та цілям ЄЗК. Та
підготували посібник про те, що варто знати об’єднаним територіальним громадам
про Зелений курс.
«Екодія» організувала масштабний
Кліматичний марш у Києві та координувала кліматичні акції у регіонах. Активісти

вийшли на вулиці, щоб закликати владу
збільшити фінансування у Держбюджеті на
заходи зі скорочення викидів парникових
газів, адаптації до зміни клімату та інші
природоохоронні заходи.
Провели презентацію дослідження «Ціна
вуглецю в Україні та практики використання надходжень від податку на СО2»
Відеозапис». Разом з «Екоклубом» провели
онлайн-дискусію про розробку планів дій
сталого енергетичного розвитку та клімату
(ПДСЕРК) для міст та громад.
«Екоклуб» провів круглий стіл
«Як імплементація національної
кліматичної політики сприяє розвитку
міст?». Представники муніципалітетів
Великої Британії розповіли про свій
досвід перетворення міст на кліматично
нейтральні та адаптовані до зміни
клімату. Доступні презентації та запис
заходу.
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КЛІМАТИЧНА ОСВІТА
«Зелена Хвиля» провела апробацію
навчально-методичного комплекту
«Кліматична абетка» для шкіл. У його
складі є навчальна програма, методичний посібник до курсу за вибором для
3-4 класів ЗЗСО з матеріалом 16 уроків/
занять, зошит для учнів, бібліотечка
(рекомендовані твори для дитячого читання). Мета курсу за вибором – формування у молодших школярів уявлень
про зміну клімату, усвідомлення ними
власного впливу на довкілля, навичок
екологічно безпечної поведінки у довкіллі
та можливості адаптації до наслідків зміни
клімату.
«Еколтава» провела кліматичний форум
«Енергія Змін 2021», який об’єднав близько 100 представників активної молоді
України, екологічних активістів/ок, молодих підприємців/ниць, громадських діячів/
ок, блогерів/ок, лідерів/ок думок та всіх,
хто прагне нових змін. Цьогоріч форум
був присвячений темі взаємодії. Обговорювали теми кліматичної та соціальної
справедливості, рішення з адаптації до
зміни клімату, боротьбу за збереження
лісів, судові справи проти деревообробних
заводів, експедиції у пошуках чистої води в

Україні, моніторинг якості повітря. Деталі і
фото».
«Екодія» разом з волонтерами створила мапу кліматичних аномалій 2016-2020
роки, де зібрані кліматичні аномалії,
зафіксовані майже на всіх метеостанціях
України. Мапа була зроблена для
підвищення обізнаності щодо зміни
клімату в Україні.
Записали «Подкаст у пуховиках». З
шести подкастів можна дізнатись: як
говорити з мамою про зміну клімату;
чи достатньо садити ліс, щоб врятуватись від зміни клімату; про кліматичну
(не) справедливість та інші цікаві
питання.
За допомогою плакатів та матеріалу «Що
легше: розлюбити вино, банани, каву і
картоплю або протидіяти зміні клімату?»
підвищували обізнаність в різних містах
України щодо ризиків зміни клімату.
Екологічний клуб «Еремурус» у
партнерстві з МОН (НЕНЦ) та Екологічним
бюро УГКЦ провів черговий конкурс
учнівської молоді «Енергія і середовище»,
на який подали більше 300 проєктів учнів та
близько 100 робіт вчителів та викладачів з
усієї України в сфері змін клімату, енергозбереження, та використання відновлюваних
джерел енергії.

СТАЛА ЕНЕРГЕТИКА
«Екодія» презентувала дослідження
«Економічні наслідки поступової
відмови від використання вугілля в
Україні до 2030 року» та «Україна після
“зеленого” тарифу. Нові механізми
розвитку відновлюваної енергетики».
Проаналізовано 5 ринкових механізмів
стимулювання ВДЕ, їх переваги та
особливості використання.
Провели хакатон «Трансформери. Restart
region» для 13 громадських ініціатив
Луганської та Донецької областей та
перший в Україні «вугільний табір» для
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активістів.
Створили онлайн-курс про відновлювану
енергетику «Зелене світло для Землі».
«Екосфера» протягом 2020-2022 років
реалізує проєкт «Енергетичні можливості
для закарпатських громад». Проведені
семінари у 10 гірських громадах щодо
можливостей створення розвитку власних мікро-мереж ВДЕ на основі існуючих
природних ресурсів (сонця, вітру та води)
за участі приватного капіталу на основі
кооперації. Надана допомога трьом
віддаленим гірським громадам в перевірці
концепції для обраної технології ВДЕ для
подальшого її впровадження.
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АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
PLATO презентували Львівській
міській раді проєкт адаптації до
наслідків кліматичної зміни простору на перетині вулиць Бандери
та Чупринки. Розпочали створення публічного сад-городу у Львові
у парку «Залізна вода». Провели
«Зелені воркшопи біля теплиць
Рерінга». Розпочали створення
природоорієнтованого простору
біля банку їжі «Тарілка» із дощовим
садком, водопроникною поверхнею,
вертикальним і контейнерним озелененням.
Підготували практичний посібник
«Різнотрав’я поруч», у якому зібрано
знання, ідеї, приклади та інструменти
для того, щоб удосконалити практику управління трав’яним покривом в
українських громадах. Пояснюється,
що не так із викошуванням газонів
в українських містах, розвінчуються
міфи про різнотрав’я, даються
практичні поради зі створення газону
із різнотрав’я.
У проєкті «Сафарі для громад»
навчали усіх охочих протидіяти
наслідкам погодних катаклізмів
і нераціональному використанню ресурсів із використанням
природоорієнтованих рішень.
PLATO випустили «Каталог зелених
рішень» про 25 природоорієнтованих
рішень, які можна втілити у
міському просторі), а також чотири
відеоролики про природоорієнтовані
проєкти: різнотрав’я скверу на
Кульчицької, біодренажні системи
стадіону школи №40, торфовище
Білогорща, дружній до довкілля дитячий майданчик у Горіховому гаю.
Каталог буде корисним для активних мешканців, котрі беруть участь у
Громадському бюджеті, представників
органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств,
представників ОСББ і управляючих
компаній, освітян, студентів тощо.
Скачати»
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Випустили серію просвітницьких
відео про компостування. У роликах
йдеться про важливість сортування
та можливості правильної переробки
органічних відходів як для мешканців
багатоквартирних будинків, так і для

приватних домогосподарств.
Презентували разом із ГО
«Екодія», «Екоклуб», WWF-Україна,
«ФОРЗА» та іншими «Каталог
природоорієнтованих рішень» Скачати каталог Автори описали 25

рішень, які сприяють вирішенню
екологічних проблем громад та
адаптації урбанізованого простору
до наслідків кліматичної зміни. Зазначено вигоди від впровадження
кожного ПОР, особливості створення та догляду, фінансові витрати, а
також наведені приклади з різних
країн.
«Зелена хвиля» реалізували
проєкт «Можливості прозорої,
партисипативної та дієвої
інвентаризації зелених зон Києва
задля адаптації міста до зміни
клімату». Перша спроба обліку
міських дерев за допомогою
відкритої платформи i-Tree (США)
успішно відбулася в Києві. Представили Policy Brief щодо проблеми
організації обліку міських зелених
насаджень в Україні та результати
пілотної інвентаризації дерев двох
територій Києва. Усі результати
проєкту можна прочитати тут.
«Форза» реалізували проект
«iNSitu – природні рішення постраждалим від паводків громадам» Івано-Франківська. Почали
управління надзвичайними паводками для Ланчинської ОТГ та закупили протипаводкові бар’єри та
«тривожні скриньки».
«Екодія» разом із науковцями
підготували публікацію «Аналіз
впливу кліматичних змін на водні
ресурси України». Подали узагальнення вже виконаних наукових досліджень змін кількісних
характеристик водних ресурсів
України під впливом зміни клімату,
аналіз ймовірної вразливості основних водокористувачів, оцінку
ролі водно-болотних угідь у
формуванні водних ресурсів та надали рекомендації щодо адаптації
водного сектору України до зміни
клімату.
Також презентували результати
громадського скринінгу підземних
і поверхневих вод у сільській
місцевості. Участь в скринінгу
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взяли представники 14 ОТГ з 10 областей, які розташовані у басейнах
річок Південний Буг та Дніпро.
Українська природоохоронна група підготували Інструкцію: як виявити
і припинити незаконне використання
земель пасовищ і сіножатей, зданих в
оренду, де розписали способи виявлення порушень, зразки заяв.
Представили наукове видання Як
зміниться клімат, якщо посадити
мільярд дерев?, яке пояснює, чому
висадка дерев не завжди є корисним
інструментом для протидії змінам
клімату.
«Еколтава» у співпраці з благодійним
фондом Peli can live та командою
проєкту #ЛісосмугиЖиття, реалізує
пілотний проєкт #ВідродженняЛісосмуг
для відновлення лісосмуг в одній із ОТГ
Полтавщини. На основі дослідження
стану лісосмуг розроблять план
відновлення та рекомендації для інших
громад.
«Екосфера» продовжує проєкт
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транскордонного співробітництва
«SAFETISZA» – «Безпечна Тиса», який
спрямований на захист територій і
населення Виноградівського району Закарпатської області та регіону
Саболч-Сотмар-Берег від паводків
і стічних вод. Включає реалізацію
комплексу заходів з протипаводкового захисту по обидва боки кордону: реконструкцію дамби р.Тиса,
будівництво берегоукріплення,
реконструкцію магістральних каналів,
будівництво гідротехнічних споруд,
розширення системи моніторингу,
розвиток центрів з протипаводкового
захисту.
Продовжує реалізувати заходи з попередження природних катастроф
у транскордонному басейні ріки
Уж FloodUZH. Відбувалося створення гідродинамічної моделі розвитку
паводкової ситуації і виготовлення
карт загроз затоплення для басейну
р.Уж та карт ризиків затоплення для
міста Ужгород.

ТРАНСПОРТ
«Екодія» провела дослідження «Розвиток сталої мобільності: кращі практики
міст України».
Проведено всеукраїнський конкурс зі
сталої мобільності та якості повітря –
«Краще місто». Хмельницький, ІваноФранківськ, Кам’янець-Подільський
та Тетіїв стали найкращими містами в
Україні за якістю повітря. А за критерієм
сталої мобільності перемогли Львів,
Чернігів, Івано-Франківськ, Дрогобич.
«Форза» в рамках проекту SUMCITYNET
розпочали громадські обговорення
проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.
Розповідають про досвід впровадження
інфраструктурних змін, спрямованих
на пішоходів та розвиток велоруху й
мікромобільності у європейських містах.
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U-Cycle («Асоціація велосипедистів
Києва») провели міжнародну
конференцію Veloforum 2021 в Ужгороді
та хаби в Одесі, Бердянську і Краматорську. Програма і відеозаписи всіх виступів
доступні.
Створюють Карту веломаршрутів України.
Зробили дослідження «Огляд іноземних
національних велосипедних стратегій»,
бо своєї Україна досі не має. Підвели
урбаністичну школу «Вулиці для людей» і
розробили кейс рішень, як зробити вулиці
на Подолі в Києві комфортними, безпечними та привабливими для людей.
Розпочали національну кампанію «Велосипедом до школи» у межах проєкту
«Впровадження освіти з безпеки руху на
велосипеді в українських школах. Сприяння сталій мобільності та покращенню
безпеки дорожнього руху для дітей та
молоді в Україні».
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ВІДХОДИ
«Еколтава» провела «Роз’яснювальну
кампанію в сфері поводження з відходами»
для громад Полтавської області в рамках
реалізації Глобального проєкту «Підтримка
ініціативи з експорту технологій захисту
довкілля». До участі долучились чотири
ОТГ Полтавської області: Пирятинська,
Гребінківська, Чорнухинська та Новооржицька. Розпочали проєкт «Екологічносоціальна дискримінація населення за фактором проживання біля сміттєзвалища»
на прикладі Макухівського
сміттєзвалища.
Zero Waste Lviv провели у
Львові Zero Waste Fest 2021 –
найпотужніший фестиваль zero
waste в Україні. Ключовою темою
обговорень та активностей стала
відмова від пластикових пакетів.
Створили добірку матеріалів про
кампанію #обирайбагаторазове. Також переклали та презентували звіт
про «Міста нуль відходів».

БІОРОЗМАЇТТЯ
WWF-Україна. Завдяки
тісній та продуктивній
співпраці з державними інституціями
та головними
стейкхолдерами
ініційована WWFУкраїна Лісова
стратегія до 2025
року була прийнята
КМУ. Також вдалося
ініціювати старт розробки Стратегії з охорони
біорізноманіття до 2030 року,
структура якої була затверджена на основі запропонованої від
експертів WWF.

26

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК

- Розпочали проєкт, спрямований на
адаптацію до зміни клімату з допомогою
природоорієнтованих рішень.
- За рік в Україні створено ще 35
пралісових пам’яток природи на площі у
6047,5 га.
- Було оновлено карту пралісів та особливо цінних лісів України.
- Погодили близько 100 га спірних
пралісів у військових та агролісгоспах.
- Розробили внутрішню програму
WWF-Україна для відстеження рубок
«Рубосканер», завдяки ній вдалося
зафіксувати незаконні вирубки пралісів
у двох лісгоспах.
- Заснований діалоговий майданчик
«Українська лісова платформа» для
пошуку та вироблення спільного бачення цілей і принципів майбутньої
лісової політики, що враховують усі
аспекти розвитку лісової галузі в
Україні.
- Командою WWF було обстежено 1000
га потенційних особливо цінних для
збереження лісів, які передані для
створення лісгоспами особливо цінних
для збереження територій.
- Розробили національні Плани дій
щодо збереження рисі та ведмедя в
Україні.
- Забезпечили 40 фотопасток для
моніторингу великих хижаків у Карпатах і на Поліссі.
- Започаткували телеметричні (за допомогою GPS) дослідження рідкісних
видів тварин (зубр, рись).
- Додали ще 13 електроогорож до вже
функціонуючих 20 у Карпатах, які захищають майно гірських фермерів та
пасічників від нападу диких тварин,
чим знизили кількість конфліктів між
людьми та великими хижаками (зокрема, ведмедем та вовком).
- Ініціювали розробку Державного стандарту України по «біопереходах», щоб
сформувати та затвердити на державному рівні всі необхідні технічні норми
для будівництва екодуків для тварин.
- Вперше в Україні зібрали, опрацювали та візуалізували статистику щодо
злочинів проти дикої природи за 6

років та подали пропозиції до чотирьох законопроєктів щодо посилення
відповідальності за ці правопорушення.
- Ідентифікували 6 ключових
екокоридорів, які поєднують оселища великих хижаків у Карпатах, щоб у
подальшому здійснювати моніторинг
за їх функціональним використанням,
розробити можливі підходи до їх збереження, менеджменту, а за необхідності
— відновлення.
- Цьогоріч зарибили Дунай 10 тис.
осетрових. Попередньо відбулася
перевірка генетичного походження мальків, яких потім тегували для
відстеження їх переміщення.
- Демонтували 3 нефункціонуючих
греблі і звільнили більше 500
кілометрів карпатських річок.
- Ініціювали і адвокуємо законопроэкти про особливо цінні ділянки річок
(№5413) та охорону водних біоресурсів
(№2765).
- За сприяння WWF-Україна були
заморожені каскади ГЕС на Дністрі.
- Виявлено перші особливо цінні
ділянки водойм, які є недоторканими
та мають важливе екологічне значення, оскільки дають можливість для
подальшого вивчення та поступового
відтворення масивів поверхневих вод
до більш природних станів. Це забезпечить збереження водних екосистем та
біорізноманіття.
- Провели перше комплексне
дослідження осетрових оселищ всієї
української частини дельти Дунаю.
«Еремурус» брав участь у розробці
Посібника з питань практичної
реалізації FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України, який було рекомендовано до застосування робочою
групою з розробки та впровадження національних стандартів лісової
сертифікації для України). В Посібнику
розглядаються, серед іншого, питання адаптації до змін клімату, поводження з відходами лісогосподарської
діяльності тощо.
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УКМ у 2021 році у цифрах
СОР 26

6

35

звернень
до органів
влади

організацій
у мережі

4

15

нових
члени ГО

6

З нагоди проведення міжнародної
Конференції сторін рамкової конвенції
ООН про зміну клімату, що пройшли
у Глазго у листопаді 2021 року для 198
країн, Українська кліматична мережа
опублікувала позицію 33 екологічних
організацій щодо пріоритетів української
кліматичної політики в сфері зміни
клімату.
Документ було представлено урядовій
офіційній делегації від України
напередодні переговорів та поширений також англійською мовою до уваги
зарубіжних партнерів.
Під час Конференції, представниці
УКМ перебували у Глазго в ролі
спостерігачів, брали активну участь у
заходах, присвячених Україні: сайдівенті «Україна 2030: подорож до зеленого переходу», вимагали чітких
кліматичних українського Президента, щодня публікували огляди новин із Глазго на сторінці УКМ для всіх
зацікавлених.
Після завершення переговорів, експертки УКМ підготували Огляд результатів
Конференції про зміну клімату СОР.
УКМ стала співорганізатором пресланчу у Києві, мета якого – висвітлення
результатів Конференції сторін

28

рамкової конвенції ООН про зміну
клімату та впливу на економічну
політику України для українських медіа
та громадських організацій.
«Україна на СОР26 зобов’язалася закрити державні вугільні електростанції
до 2035 року, до 2030 року скоротити викиди метану на 30% та зупинити знеліснення. Але без відповідних
дій гарні заяви не спрацюють, – зазначила під час прес-ланчу позицію
громадськості Оксана Мар’юк, голова
Ради Української кліматичної мережі.
– Необхідно розробити конкретні плани
реалізації задекларованих намірів. До
цього процесу потрібно активно залучати громади, щоб їхні Плани дій сталого енергетичного розвитку і клімату
відображали політику держави та забезпечували досягнення поставлених
кліматичних цілей».
Експертка зазначила, що держава має послідовно підтримувати
енергоефективні заходи й перехід на
відновлювані джерела енергії житлового
сектору, стимулювати розвиток систем
накопичення енергії та невідкладно розробити плани реалізації задекларованих
у COP26 намірів».

організацій-учасниць
спільного проєкту
з оновлення
ПДСЕРК

4

вебінари,
143 учасників(ць)

4

вартових
клімату

робочі
групи
Кліматичний
марш

14

населених
пунктів

10

статей-кейсів
з адаптації
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Джерела підтримки

21 запит

від журналістів (ток)
прес-ланч, присвячений
результатам
прес-ланч, присвячений результатам СОР26, відвідали

53

журналісти(ки)

17

згадок у ЗМІ

31
публікація

В 2021 році 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.

на сайті УКМ

23 946
(+19%)

охоплення сайту

128
дописів
у Фейсбук

11
дайджестів
новин УКМ

30

4271 (+9%)

кількість підписників(ць)
у Фейсбуці

40 146 осіб

органічне охоплення
Фейсбуку: (+132% порівняно
з 2019 роком).

+215

підписників
новин

Київ 2022

