
Глобальний кліматичний марш в Києві «Зміни систему, а не клімат» 
неділя 29 листопада 12:30, парк Шевченка 

 
Беручи участь в Кліматичному марші, ви АВТОМАТИЧНО ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЄДИНИМ ПРАВИЛОМ 
МАРШУ: Поважати честь, гідність та особисту недоторканність кожної особи, незважаючи на її стать, 
вік, національність, матеріальний стан, соціальне становище та віросповідання. 
 
ЧОМУ МИ ВИХОДИМО НА МАРШ 
Якщо людство не стане на шлях низьковуглецевого розвитку, то середня температура на Землі 
підвищиться на 4-5°С. Це спричинить низку незворотних наслідків. Деякі з них ми вже відчуваємо зараз 
– посухи та сильні вітри, нестача питної води, зменшення врожаю, повені та надмірні опади, зміна 
сезонності.  
 
Основні джерела викидів парникових газів: 

 Електроенергетика - 33% 

 Транспорт - 27% 

 Житловий сектор - 12% 

 Сільське господарство - 7% 
 
ЩО МИ ПРОПОНУЄМО 
Закликати владу України впроваджувати заходи, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату. А саме: 
утеплювати будинки, розвивати громадський транспорт і велосипедну інфраструктуру, переходити до 
відновлюваних джерел енергії, реформувати сектор енергетики, запроваджувати роздільний збір та 
переробку сміття, зобов’язати підприємства привести викиди забруднюючих речовин до європейських 
норм тощо 
 
КЛЮЧОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ МАРШУ 
1. Зміни систему, а не клімат 
2. Повна відмова від викопного палива та перехід на 100% відновлювану енергетику до 2050 року. 
 
Змінити систему = змінити пріоритети в суспільстві 

 У енергетиці – з викопного палива на відновлювані джерела 
 У транспорті – до розвитку велоінфраструктури та зручного громадського транспорту 
 У житлово-комунальному секторі – окрім фарбування під’їздів, до утеплення будинків 
 У повсякденному житті – до ощадливої поведінки та збереження довкілля 

 
ПРОГРАМА КЛІМАТИЧНОГО МАРШУ: 
Маршрут: парк Шевченка – Міністерство Енергетики (вул. Прорізна)  - Європейська площа  

Збираємося біля пам’ятника Кобзарю в парку Шевченка. 
 
12.30 - Офіційне відкриття маршу. З імпровізованої сцени лунатимуть надихаючі виступи, музика від 
сонячних батарей та прем'єра композиції «Save the green», яка присвячена українському кліматичному 
маршу. 



13:00 – Вирушаємо. Рухаємося по бульвару Т. Шевченка до Бессарабської площі. 
14:00 – 20-хв. зупинка біля Міністерства енергетики та вугільної промисловості (вул.Прорізна), щоб 
взяти участь у вуличному перфомансі. 
14:30 – Рушаємо далі по вулиці Хрещатик в напрямку Європейської площі. 
Увага: очікується, що в цей день на Майдані Незалежності буде відбуватися Народне Віче. Просимо 
проявляти чемність та повагу до учасників іншого заходу. Не піддаватися на жодні провокації та не 
провокувати інших. 
15.00 – Флешмоб учасників Маршу біля Європейської площі.  
Спільний флешмоб учасників Маршу, завдяки якому ми покажемо напрямок, в якому ми хочемо аби 
рухалося українське суспільство. 
Успішність флешмобу залежить від організованості кожного. Волонтери Маршу будуть допомагати 
учасникам ставати на правильні позиції, а також роздаватимуть картон синього та жовтого кольорів. 
Учасники створять синьо-жовту стрілку, яка буде показувати на зелений банер з написом «Зміни 
систему, а не клімат». Орієнтовна картинка – додається. 

  
ПЛАКАТИ, СКАНДУВАННЯ 
Ми готуємо плакати/листівки/прапори та інші візуальні матеріали для учасників Маршу. Їх можна буде 
отримати з 12:00 до 12:30 у волонтерів в парку Шевченка. Якщо ви маєте непереборне бажання прийти 
на Марш зі своїми плакатами - будемо раді :) В такому випадку ми забезпечимо більшу кількість 
учасників візуальними матеріалами. 
Для того, щоб наше дійство було більш кольоровим та гучним, беріть з собою свистки/дудочки та інші 
звукові атрибути. 
 
БЕЗПЕКА 
Марш є зареєстрованим та має офіційний дозвіл на проведення. КМДА забезпечує наявність поліції, 
машин швидкої та пожежної допомоги, а також громадський порядок. Але ви з собою візьміть, на всяк 
випадок, рукавички;)  
  
ВАЖЛИВО 
Кліматичний марш – це мирна громадська акція. Ми очікуємо, що ви прийдете без політичної 
символіки, логотипів кампаній або корпорацій, щоб відстоювати ідею збереження клімату та 
безпечного майбутнього України та світу.  
 
Організаторам Маршу важлива безпека кожного, кожної та всіх! 
 

З нетерпінням чекаємо на зустріч! 
Щиро команда  Маршу 

 


