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Відкритий лист 

 
Шановний Володимире Олександровичу!  

 
Ми, коаліція кліматичних, зоозахисних, природоохоронних та zero waste        
громадських організацій, глибоко схвильовані кліматичною та екологічною       
ситуацією, яка щороку погіршується в Україні та стає катастрофічною.  
 
Проте, ще більше ми схвильовані тим, що законодавча, виконавча та судова гілки            
української влади майже повністю ігнорують кліматичну кризу, не протидіючи їй. А           
розвиток енергоефективності та відновлюваних джерел енергії відбувається не        
достатньо швидко, щоб утримати підняття глобальної температури на        
прийнятному для виживання рівні 1,5°.  
 
Повені, тривалі періоди з аномальною спекою та посухи, зникнення річок та озер,            
лісові пожежі та знеліснення, понаднормові опади, погіршення здоров’я людей         
через забруднення повітря та води - це вже видимі в Україні наслідки зміни             
клімату. 
Не сприймати їх серйозно - це мчати на великій швидкості до прірви - екологічної,               

економічної, соціальної.  
 
Якщо українці продовжать ігнорувати кліматичну кризу, то соціальний та         
економічний хаос через нестачу водних і продовольчих ресурсів, руйнування та          
зникнення екосистем і біорізноманіття, деградація ґрунтів, проблема кліматичних        
біженців - це ймовірне близьке майбутнє України.  
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Ми не хочемо такого майбутнього! 
 
Тому, з 20 по 27 вересня 2019 року більше 6 мільйонів людей вийшли на              
масштабні страйки за клімат у 150 країнах світу.  
 
В Україні Міжнародний Марш за клімат пройшов 20 вересня у Києві та            
багатьох інших містах.  
 
Зокрема, українці та українки пройшли маршем від Михайлівськох площі до Офісу 
Президента та голосно заявити про готовність братися і вирішувати екологічні 
проблеми, але їм потрібна підтримка. 
 
Українцям потрібна Ваша підтримка, Пане Президенте!  
 
Українцям потрібна підтримка депутатів Верховної ради та Уряду! 
 
Щоб побудувати вуглецево нейтральну державу, яка досягне цілі “Нуль         
викидів CO2 до 2050 року” нам потрібно : 
 
1. 100% ВДЕ до 2050 року! Уряд України повинен заявити про національний курс             
переходу на 100% відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до 2050 року. 
 
2. Ні викопному паливу! Відмовитись від будівництва нових електростанцій на          
викопному паливі і визначити шлях до повної декарбонізації економіки України. 
 
3. Енергоефективність - пріоритет № 1 для країни! Україна має скоротити           
споживання енергії до 50% від нинішнього.  
 
4. Припинити дотувати з державного бюджету промислове тваринництво, яке є          
одним з головних джерел викидів парникових газів.  
 
5. Зеленому місту - зелений транспорт! Розвивати громадський електротранспорт         
та велоінфраструктуру у містах.  
 
6. Ні одноразовому пластику! Заборонити використання, імпорт та виробництво         
одноразового посуду, пакетів.  
 
На утримання глобального потепління в межах 1,5° уже зараз потрібно щороку           
знаходити кошти у розмірі близько 2,5 % світового ВВП (два десятиліття вартості            



усіх вироблених у світі продуктів і послуг; 2,2 трильйони доларів; 53,6 бюджети            
України на 2019 рік) або споживати менше. Ми готові змінитись, а ви? 
 
Зупинимо кліматичну катастрофу в Україні та побудуємо безпечне майбутнє         
без брудної енергетики та брудної промисловості, яка вбиває прекрасну         
природу нашої країни, і загрожує правам людей.  
 
Побудуємо нове зелене майбутнє разом!  
 
(електронну відповідь просимо надіслати з копією на адреси: svitlana@350.org, 
info@ecoaction.org.ua, skvoreshnik@gmail.com ) 
 
З повагою, 
 
Ель Кортбі Ільєсс та всі представники міжнародного руху Fridays For Future           
Ukraine 

Світлана Романко, виконавча директорка 350.org в країнах Східної Європи,         
Кавказу і Центральної Азії  

Ірина Ставчук, виконавча директорка  ГО Центр екологічних ініціатив Екодія 

Павло Вишебаба, голова ГО Єдина Планета 

Анастасія Макаренко, виконавча директорка ГО U-cycle (Асоціація       
велосипедистів Києва) 

Ольга Лаврик, голова ГО “Колегія екологічної освіти СвітОсвіт” 

Ольга Фурсік, голова Правління ГО Українська Кліматична Молодіжна Асоціація         
(УМКА)  

Марина Цигрик, виконавча директорка ГО Еколтава 

Анастасія Мартиненко, голова ГО О.Zero та Zero Waste Alliance Ukraine, 

Юлія Павлік, координаторка громадської ініціативи  REload Kyiv 

 
Наступні організації також підтримують даний лист: 
 
ГО "Зелений рух" Миколаївщини,  
54030, Миколаїв, вул. Велика Морська, 45,  

mailto:svitlana@350.org
mailto:info@ecoaction.org.ua
mailto:skvoreshnik@gmail.com


olexandr.malickij@gmail.com 
 
ГО "Україна без сміття" 
вул. Сапер-Слобідська, 25, м.Київ, "Україна без сміття" 
info@nowaste.com.ua 
 
ГО «Голос Природи» 
51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Широка, б.7 
golos1999@gmail.com 
 
ГО "КиївПрайд",  
м. Київ, вул. Ялтинська 5б, к. 12, 02099 
info@kyivpride.org 
 
ГО "Екоклуб" 
м. Рівне, вул. Степана Бандери 41, оф. 92, 33014 
office@ecoclubrivne.org 
 
ГО "Зелена Генерація"  
green.generation.org@gmail.com  
Київ, Дарницький бульвар 19 кв 6,  02192 
 
ГС "Пермакультура в Україні"  
пр. Голосіївський, 84, кв. 71 Київ 03040 
perma.ukraine@gmail.com  
 
ГО "Плато"  
вул. Котляревського, 26/2, м. Львів, 79013 
plato.inform@gmail.com  
 
ГО "Хмельницький енергетичний кластер" 
29000 м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 105 кв 7. 
kushnir.st@gmail.com  


