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Ви, певне, чули, що: зміна клімату – це одна з
найбільших сучасних проблем людства. А я
б сказав інакше: зміна клімату – це унікальна нагода для світу об’єднатися навколо
спільної мети! Адже природні катастрофи
не визнають кордонів, країн, не ділять людей
на бідних і багатих.
Силами організацій-членів Української кліматичної мережі ми гуртуємо зусилля громадськості, щоб проблема зміни клімату
отримувала належну увагу на національному і місцевому рівнях в Україні; щоб громадяни знали, як реагувати на виклики, які
ставить перед нами зміна клімату та вимагали дотримання свого права на безпечне
довкілля.
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Зміна клімату – виклик для всіх нас, і лише
об’єднавшись, ми зможемо знайти рішення. Приєднуйтесь до діяльності УКМ з впливу на політику і практику зміни клімату в
Україні! Ставайте частиною рішення!

Ілля Єременко, голова УКМ
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Про нас
Українська кліматична мережа
(далі – Мережа або УКМ)
це мережа громадських організацій з різних регіонів України, що працюють в сферах, дотичних до проблеми зміни клімату:
енергетиці, транспорті, екологічній освіті.

24 березня 2000 року
це дата створення Української кліматиної
мережі – одного з перших об’єднань неурядових організацій (НУО) в Україні. На той
момент до неї входило 17 екологічних НУО.
До 2016 року Українська кліматична мережа мала назву Робоча група НУО з питань
зміни клімату. Сьогодні до Мережі входить

30 громадських організацій
Місія

Ми впливаємо на політику і практику з питань зміни клімату, концентруючи зусилля
неурядових організацій.

Цінності
Співпраця
Відповідальність
Компетентність
Взаємоповага

Керівництво
Мережа керується Загальними зборами
організацій-членів. Рішення приймаються
більшістю голосів за наявності кворуму.
Виконавчі та координаційні функції Мережі виконує Рада на чолі з Головою, що
обирається раз на 2 роки. Більшість операційних рішень приймаються спільно
шляхом консенсусу.
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Дніпропетровська обл.
м. Кам’янське
м. Кривий Ріг
м. Марганець
м. Нікополь

2

Донецька обл.

1

Закарпатська обл.

м. Бахмут
м. Горлівка

м. Ужгород

1

Івано-Франківська обл.
с. Манява

9

Київська обл.
м. Київ

5

Львівська обл.
м. Львів

Склад Ради на 2017 рік
Ілля Єременко
(Голова УКМ, ГО «Екоклуб»),
Олена Ангелова
(ГО «Українська молодіжна
кліматична асоціація»),
Катерина Мірошніченко
(ГО «Колегія екологічної освіти «Світ
Освіт»),
Юлія Янченко
(ГО «Голос Природи»),
Ганна Гуз
(ГО «Національний екологічний
центр України»).

Географія Української кліматичної мережі

Миколаївська обл.
м. Вознесенськ

1

Сумська обл.

1

1

Харківська обл.
м. Харків

м. Суми

Хмельницька обл.

1

м. Хмельницький

Одеська обл.

1

м. Одеса

Полтавська обл.

1

м. Полтава

Рівненська обл.

1

м. Рівне

Тернопільська обл.

1

м. Чортків

Основні напрями роботи на 2017-2020 роки:
1. Стала енергетика:

забезпечення комфорту і розвитку виробництва без викопного палива. Напрям
включає
енергоефективність,
енергозбереження та відновлювані джерела енергії.

2. Кліматична освіта:

інтеграція теми зміни клімату в середню
і вищу освіту.

3. Адаптація до змін клімату:

- оцінка вразливості урбаністичних і
природних систем до наслідків зміни
клімату;
- планування дій щодо пом’якшення
наслідків зміни клімату і зменшення
вразливості.
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З нами краще,
легше, веселіше,
продуктивніше
Якщо ваша організація працює з темами, дотичними до проблеми зміни
клімату – сталим транспортом, енергозберженням, енергоефективністю,
екологічною освітою, адаптацією,
проблемами довкілля та сталим розвитком – приєднуйтесь!

Разом ми можемо:
- підтримувати проекти один одного;
- ділитись досвідом та найкращими практиками;
- знаходити ресурси та реалізовувати
спільні проекти і кампанії;
- впливати на державну політику через адвокаційні кампанії та позиції;
- навчатись і розвиватись.

Приєднавшись до мережі ви будете в курсі найсвіжіших кліматичних новин з усього
світу, матимете доступ до мережі експертів в Україні і світі з цієї тематики та зможете
втілити те, що одній організації не під силу!
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Кращі практики
та спільні кампанії
2014-2016
Міжнародні процеси
громадський контроль щодо виконання
міжнародних зобов’язань України зі зміни
клімату.

1.

Участь у кліматичних перемовинах
ООН в якості громадських спостерігачів.

2.

Висвітлення альтернативної громадської думки про хід переговорів та їх наслідки для України у національних ЗМІ.
Звернення до Президента України щодо
ратифікації Паризької угоди.

3.

Кампанія щодо підвищення амбітності
національних зобов’язань по клімату після
2020 року (NDC).
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Кращі практики та спільні кампанії 2014-2016
Місцева політика
просування в місцевій політиці тем: сталий
транспорт, енергоефективність, енергозбереження, запобігання зміні клімату та
адаптація до неї

1.

Досліджено вразливість до наслідків
зміни клімату 5 міст: Львів, Кам’янське,
Ужгород, Хмельницький, Одеса.

2. Фінансово підтримано лобіювання кра-

щої енергетичної політики у своїх містах
для 8 громадських організацій в Україні на
2 роки.

3.

Проведено дослідження «Адаптація до
зміни клімату: зелені зони міст на варті
прохолоди» з оцінки здатності зелених зон
Києва витримувати хвилі спеки та формувати комфортний мікроклімат для жителів
міста.

4. Розроблено і розміщено плакати енергоефективності для більше як 500 бюджетних установ з різних міст України.
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Кращі практики та спільні кампанії 2014-2016
Національна політика
сприяння розробці нормативно-правових
актів з питань зміни клімату

1. Участь в розробці Концепції державно-

го механізму підтримки заходів з енергоефективності в будівлях.

2.

Зроблено аналіз та внесено пропозиції до Проекту енергетичної стратегії на
період до 2035 року.

3. Внесено коментарі до проекту Концепції
державної політики у сфері зміни клімату.

4.

Проведено дослідження про ефективність виконання проектів за кошти від продажу квот згідно Кіотського протоколу,
завдяки якому українська влада та японський уряд звернули увагу на корупційні
зловживання та ініціювали зміни в багатьох
проблемних проектах.

Фото: Національний екологічний центр України / Олексій Багнюк ©
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Кращі практики та спільні кампанії 2014-2016
Інформаційна
та просвітницька робота
розвиток кліматичного лідерства,
поширення інформації про зміну клімату

1. Проведено Кліматичний марш у м. Київ
(2015 рік).

2.

Розповсюджено більше 20 000 публікацій про ОСББ, енрегоефективність і відновлювану енергетику.

3. Проведено кампанію Точка тепла: у 14ти

містах активісти і активістки розповідали
мешканцям про енергоефективність.

4. Організовано Інформаційний тур Україною «Енергонезалежність – наша спільна
справа» у 9 містах.

5.

Видано та поширено посібник з кліматичних ігор «Граючи, змінимо світ» для
освітян та еко-активістів.

6.

Проведено перший всеукраїнський
Форум «Кліматична освіта 2016», присвячений висвітленню теми зміни клімату у
формальній та неформальній освіті.

7.

Щороку проводився «Енерджайзер
Кемп» – літній кліматично-енергетичний табір для активісток і активістів.

8.

Організовано «Генерацію Е» – тренінговий тур для активістів і активісток зі зміни
клімату та зеленої енергетики (18 міст).

9.

Проводяться щорічні форуми для кліматичних активістів «Енергія Змін» – платформа для обміну досвідом, синергії та
стратегування кліматичного руху.
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Стратегічні
напрями роботи
2017-2020
У 2016 році Мережа провела серію
стратегічних зустрічей для планування
роботи мережі та проведення змін,
що покращать комунікацію між членами, підвищать організаційну спроможність мережі і кожного члена та
посилять ефективність роботи на національному та локальному рівнях.
Було обрано 4 основні напрями розвитку
та встановлено цілі до 2020 року по ним.
Критеріями вибору цілей була їх співзвучність з планами розвитку організацій
членів, міжнародним порядком денним,
політичними реаліями України та наявними ресурсами мережі.

1. Стала енергетика
- Включення планів переходу на 100% відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в енергетичну стратегію України до 2035 року.
- Перегляд NDC: взяття Україною зобов’язань по скороченню викидів на 15% від рівня 2012 року.
- 1% бюджетів усіх рівнів виділяється на
енергоефективність.

2. Кліматична освіта
- Врахування в державних стратегіях та
планах дій необхідності екологічної освіти
(як окремого пункту або розділу).
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- Інтеграція на якісному рівні тем зміни клімату, адаптації та енергозбереження в
програми вищих та спеціальних навчальних закладів.
- Створення та проведення курсу для підвищення кваліфікації вчителів в якості сертифікованої громадської організації від
Міністерства освіти.
- Підвищення якості роботи НУО в темі екологічної формальної та неформальної
освіти: поширення кращих практик та матеріалів.

3. Адаптація до змін клімату
- Інтеграція питань адаптації в секторальні
стратегії розвитку.

4. Організаційний розвиток
Української кліматичної мережі
- Зростання активних членів Мережі.
- Підвищення спроможності Мережі.
- Підвищення впізнаваності Мережі.

Члени УКМ

Еколого-культурний центр «Бахмат»
м. Бахмут (Донецька обл.)
www.bakhmat.org
Дитяча Екологічна Асоціація
«Зелена Країна»
м. Горлівка (Донецька обл.)
green_landzk@mail.ru

Дніпродзержинська громадська екологічна організація «Голос Природи»
Адаптація до змін клімату, енергозбереження та енергоефективність
м. Кам’янка (Дніпропетровська обл.)
www.voice.dp.ua

Асоціація велосипедистів Києва
Стала міська мобільність, велотранспорт
Марганецька міська організація еколо- м. Київ
гічної асоціації «Зелений світ»
www.avk.org.ua
м. Марганець (Дніпропетровська обл.)
vmd@mn.dp.ua
Громадянська мережа «ОПОРА»
Енергоефективність, відновні джерела
Чорноморський жіночий клуб
енергії, житлово-комунальна політика
Адаптація, енергоефективність, водні ре- м. Київ
сурси.
www.oporaua.org
м. Одеса
www.bswc.org
Екологічний клуб «Еремурус»
Екологічна освіта
Дитячий незалежний екологічний центр м. Київ
«Романтик»
www.eremurus.org
Екопросвіта, дитячі екозаходи, видавнича
діяльність
Громадська організація «ФОРЗА»
м. Суми
м. Ужгород
cent@romantic.sumy.ua
www.forza.org.ua
Міжнародна благодійна організація «Ін- Асоціація «Дитяча екологічна організація
формаційний центр «Зелене досьє»
«Легіони Землі»
м. Київ
м. Львів
www.dossier.org.ua
vprystupa@inko.lviv.ua
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Національний екологічний центр України
(НЕЦУ)
Стала енергетика, національна кліматична політика, адаптація
м. Київ
www.necu.org.ua
WWF в Україні
Адаптація, просвіта, розвиток волонтерського руху
м. Київ
www.panda.org/ukraine

Експертно-дорадчий центр
аналітика»
м. Львів
www.legalanalytics.com.ua

«Правова

Львівський осередок Національного Екологічного Центру України
Екологічна освіта, охорона природного
середовища, ліси
м. Львів
tschern@mail.lviv.ua
Екоправо-Харків
м. Харків
eco@ecopravo.kharkov.ua

Український екологічний клуб «Зелена
Хвиля»
Адаптація, кліматична освіта для сталого
Нікопольське відділення Міжнародного
розвитку
фонду Дніпра
м. Київ
м. Нікополь (Дніпропетровська обл.)
www.ecoclubua.com
www.geeras.narod.ru
Українська Молодіжна Кліматична АсоГромадська організація «Екоклуб»
ціація (УМКА)
Кліматичне лідерство, підтримка низового Місцева енергетична політика, підтримка
громадських організацій
кліматичного руху
м. Рівне
м.Київ/Львів
office@ecoclubrivne.org
www.go-umka.org/
Колегія екологічної освіти «Світ Освіт»
Формальна та неформальна екоосвіта
м. Київ
www.sweetosvit.org.ua

Еколого-гуманітарне об’єднання «Зелений Світ»
Розвиток екоініціатив, адаптація, велоактивізм
м. Чортків (Тернопільська обл.)
www.greenworld.org.ua

УЕА «Зелений Світ»
Екологічна просвіта, аналіз екологічної
Еколтава
політики
Енергоефективність, ВДЕ, адаптація до
м.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.
зміни клімату
greens@alba.dp.ua
м. Полтава
www.ecoltava.org
Бюро екологічних розслідувань (БЕР)
м. Львів
Міжнародна благодійна організація «Екоanatoliy_pavelko@yahoo.com
логія-Право-Людина» (ЕПЛ)
Хмельницька обласна організація Україн- Аналіз кліматичного законодавства, громадський контроль, екологічна освіта
ського товариства охорони природи
м. Львів/Київ
м. Хмельницький
www.epl.org.ua
www.eco.iatp.org.ua
Агенція економічного розвитку
м. Вознесенськ (Миколаївська обл.)
www.aer.net.ua
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Молодіжна громадсько-екологічна організація «Наш дім – Манява»
Сталий розвиток регіону, енергоефективність, зелена енергетика
с. Манява (Івано-Франківська обл.)
www.manyava.ucoz.ua

Нас підтримують

Лише спільно ми можемо зробити наше майбутнє кращим!
Напишіть нам на ukm@climategroup.org.ua
та отримайте більше інформації про можливості співпраці.

Слідкуйте за кліматичними подіями в Україні:

http://climategroup.org.ua/

https://www.facebook.com/climategroup

