
Лідерам та членам політичних партій України 

 

Шановні пані та панове! 

 

Я звертаюсь до Вас із вимогою реальних дій для протидії зміні клімату,  

досягненню енергонезалежності та повного переходу України на чисту 

енергетику.  

 

Кожного року Україна імпортує та спалює мільйони тонн викопного палива: вугілля, 

газу, нафти, ядерного палива - і цим підриває свою енергетичну та кліматичну безпеку. 

Зміни клімату стають все більш відчутні - частішають посухи та приходять неочікувані 

зливи, підвищується рівень моря.  

 

Щоб це змінити, потрібні системні дії на рівні країни: активізація зусиль для підвищення 

енергоефективності, заощадження енергії та переходу на відновлювані джерела 

енергії. 

 

Тому я закликаю Вас:  

 

1. Включити до програми своєї політичної партії пріоритети щодо питань 

енергоефективності та переходу України на 100% відновлюваних джерел енергії 

(ВДЕ)  до 2050 року.  

 

Перехід на відновлювані джерела у всіх секторах економіки дозволить суттєво знизити 

негативний вплив на клімат, покращити якість повітря та комфортність життя у 

містах, а програми з енергозбереження та виробництва енергії на місцях дозволять 

створити десятки тисячі нових робочих місць у всіх регіонах країни.  

 

Україна має економічно обгрунтований потенціал на 91% забезпечити потреби країни 

за рахунок відновлюваних джерел енергії до 2050 року.  

 

2. Сприяти створенню умов, що дозволять простим українцям по всій країні 

скористатися перевагами відновлюваної енергії.   

 

 Українці мають отримати можливість інвестувати у енергоефективність та ВДЕ! 

Необхідно прийняти закон про енергокооперативи, дати можливість легко 

підключатися до мережі та створити доступні фінансові інструменти для громад, 

приватних домогосподарств, енергокооперативів та  ОСББ.     

  

3. Виділяти у державному бюджеті більше коштів на програми підтримки 

енергоефективності, розвитку ВДЕ, екологічного громадського транспорту.  

 

Підвищення енергоефективності у всіх секторах та перехід на локальні відновлювані 

енергетичні ресурси дозволить знизити споживання імпортних енергоносіїв (включаючи 

вугілля, газ та ядерне паливо). Це дозволить забезпечити справжню енергетичну 

незалежність України та сучасний розвиток економіки, знизити викиди парникових 

газів і покращити екологічну ситуацію в країні.  

 

http://ecoaction.org.ua/voda-blyzko-report.html
https://ecoaction.org.ua/ukraine-energy-2050.html
https://ecoaction.org.ua/ukraine-energy-2050.html


4. Відмовитися від планів добудови Хмельницької АЕС та будівництва будь-яких 

нових потужностей вугільної та атомної енергетики.  

 

Робота нових вугільних станцій збільшить викиди парникових газів та небезпечних для 

здоров’я речовин. Нові АЕС посилять залежність від імпортного ядерного палива та 

технологій, і поглиблять проблему радіоактивних відходів. 

   

 

Сподіваюся на Ваші активні дії,  

 

громадянин(-ка) України ____________________  




