
Година Землі – це всесвітній природоохоронний рух, започаткований Всесвітнім 

фондом природи. Ми закликаємо громадськість, приватні компанії, представників 

урядових структур та місцевих спільнот вимкнути світло на одну годину 30 березня 

2019 року о 20:30, щоб продемонструвати свою підтримку природоохоронних дій. 

Година Землі була започаткована в Сіднеї у 2007 році, коли 2 мільйони людей 

вимкнули світло у своїх домівках. У 2008 році вже більш ніж 50 мільйонів людей у 

всьому світі долучилися до Години Землі. У 2009 та 2010 році Година Землі охопила 

більше 4500 міст у 128 країнах світу на всіх континентах. 2018 рік побив всі рекорди 

– приєдналися більше 7000 міст у 188 країнах. В Україні кампанія проходить 11 рік 

поспіль. У 2018 році до Години Землі приєдналися більше 75 міст та містечок 

України. 

Завдяки ініціативі та внескам небайдужих людей, підприємств, організацій та 

урядів цей проект втілює у життя екологічні ідеї. Більше інформації Ви можете 

дізнатися тут www.earthhour.org (всесвітній сайт) чи тут wwf.panda.org/eh19 

(Україна). 

Година Землі була започаткована Всесвітнім фондом природи. Вона створена у 

2007 році з метою долучити значну частину суспільства до вирішення сучасних 

екологічних проблем і спонукати громади й організації в усіх країнах об’єднатися в 

єдиний рух для захисту Землі. 

Мета акції Година Землі - привернути увагу людей, організацій, бізнесу, країн до 

екологічних проблем Планети і об'єднатися для їх вирішення. Акція покликана 

надихати людей щось змінити в своєму житті заради Планети. Від наших маленьких 

щоденних дій залежить майбутнє природи нашої країни і світу. Як океан з крапель, 

з невеликих дій складаються рішення екологічних проблем. Разом ми змінюємо 

світ! 

30 березня 2019 року о 20:30 хвиля Години Землі прокотиться планетою вже 

втринадцяте, для українців вона буде одинадцятою. Тема цьогорічної кампанії – 

http://www.earthhour.org/
http://wwf.panda.org/eh19


Connect2Earth (“Злови зв'язок з Землею”) – підкреслює, що люди почали втрачати 

зв’язок з планетою, який нам так потрібно відновити.   

Ми спробували перекласти на сучасний лад повідомлення: людина сьогодні 

відірвана від Землі, тож ми запрошуємо всіх відновити зв'язок і почати дбати про 

природу навколо. Динаміка “Індексу живої планети” вказує на зниження кількості 

хребетних тварин на 60% за 1970-2014 роки. Тобто в середньому кількість 

популяцій ссавців, птахів, рептилій, амфібій і риб зменшилась за останні 40 років 

більш ніж наполовину. Найбільш різке скорочення спостерігається зокрема у 

Південній та Центральній Америці — на 89% від 1970-го року. Найвразливішими 

виявилися прісноводні види, чисельність популяцій яких скоротилися на 83%. Не 

"зловимо" зв'язок – ситуація буде погіршуватись. Наша планета – це мережа із 

мільярдів організмів, систем та явищ, це мультиволокно, що оточує нас 24/7, дає 

нам воду, повітря, ресурси. Та воно нам не належить, ми лише його частина. Цієї 

Години Землі ми б хотіли, щоб українці відчули свій тісний зв’язок із всесвітньою 

павутиною життя.  

Подія відбудеться у суботу 30 березня 2019 року з 20.30 до 21.30 за місцевим 

часом. Спостерігати за подією у світі можна на www.earthhour.org. Минулого року 

більше, ніж 7000 міст у 188 країнах долучилися до Години Землі, висловлюючи цим 

свою підтримку для негайних змін на нашій планеті. Більше інформації щодо подій 

в Україні Ви зможете отримати на сайті wwf.panda.org/eh19 ближче до 30 березня. 

 

Ряд скептиків вважає, що Година Землі не економить електрику, тому акція марна. 

При цьому WWF підкреслює, що заощадження електрики не є метою акції. 

Зазвичай Година Землі призводить до економії електрики, але дуже незначної - 

адже всі електростанції досить інертні, а одна година - це короткий проміжок. 

Мета Години Землі в іншому. Це акція, під час якої ми згадуємо про те, що ресурси 

нашої планети обмежені і наша відповідальність – дбайливо ставиться до того, що 

нам дає природа. Щороку мільйони людей з більш ніж 188 країн світу об'єднують 

свої голоси, щоб привернути увагу до тендітності нашої Землі, до тих екологічних 

проблем, які для них є важливими. 

Ми не перестаємо підкреслювати, що вимкнення світла носить символічний 

характер. Це, скоріше, всепланетний флешмоб, за допомогою якого небайдужі 
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люди об'єднуються зі світовим співтовариством в бажанні захистити Планету, 

показати, що вони готові зробити своє життя більш дружнім природі. Ми робимо 

акцент на тому, що Година Землі – це більше, ніж година. У цьому плані значення 

кампанії важко переоцінити – це найбільша природоохоронна кампанія в світі, 

щорічно її підтримують мільярди людей і тисячі організацій. Люди дізнаються про 

екологічні проблеми світу і своїх регіонів, дізнаються, що вони можуть зробити, 

щоб зменшити свій вплив на Планету, отримують заряд оптимізму та натхнення, 

щоб зберігати природу кожен день у році, а не тільки протягом однієї години. Тому 

неправомірно вимірювати ефект від кампанії економією електроенергії протягом 

одного символічного години. Ефект кампанії набагато більш фундаментальний і 

довгостроковий – зміна звичок мільйонів людей, зміщення акцентів з суспільства 

споживання до суспільства, яке живе в гармонії з природою, економія природних 

ресурсів щодня, а не одну годину на рік. Якщо говорити про конкретні цифри, за 

допомогою яких можна спробувати виміряти ефект від кампанії, то в кожній країні 

це свої показники – кількість голосів під петиціями, участь в акціях, кошти, зібрані 

на підтримку природоохоронних проектів, і таке інше. 

Можна навести кілька міжнародних прикладів. Завдяки Годині Землі Галапагоські 

острови стали першою провінцією в Еквадорі, яка заборонила використання 

пластику. Також тисячі сімей на острові Мадагаскар почали використовувати 

деревозберігаючі печі, а, наприклад, населення Китаю завдяки цьому руху зараз 

активно займається проектами вирішення проблеми забруднення повітря. І це 

лише деякі з них. У 2015 році, наприклад, Година Землі звертала свою увагу на 

діяльність, спрямовану на вирішення питань нестачі їжі та ведення сільського 

господарства, екоосвіти, розвитку проектів щодо змін клімату та відновлювальних 

джерел енергії.  

Деякі люди вважають, що Година Землі – небезпечна акція. Якщо все відразу 

включать світло після закінчення акції – буде великий стрибок напруги і все 

зламається. Однак ніякого незвичайного стрибка напруги не буде. Такі стрибки 

звичайні для енергетичних станцій – адже кожен день люди одночасно приходять 

додому і вмикають світло або лягають спати і разом його вимикають. 

Одночасне добровільне відключення електроенергії в квартирах в рамках акції 

Година Землі не може відбитися на роботі енергосистеми країни. Відключення 

світла в квартирах декількох десятків і навіть сотень тисяч українців нездатне 

привести до помітної зміни рівня споживання в енергосистемі.  



Припустимо, що Годину Землі підтримає вимкненням світла 5% українців (це біля 

2-х мільйонів і ми тільки можемо мріяти про такі результати)! Але, по-перше, вони 

вимикають тільки світло, а інші прилади – наприклад, холодильник чи інша техніка 

у режимі очікування, продовжують працювати. По-друге – вмикають світло люди 

не одночасно, більша частина продовжує насолоджуватися тишею та спокоєм без 

світла. Тож перепад енергії у 0,5-1,5% не може відбитися на мережі. 

Крім того, муніципальні об’єкти, промисловість, вуличне освітлення і інші 

споживачі енергії (окрім приватних осель) продовжують працювати в нормальному 

режимі. На них припадає, мабуть, біля половини енергоспоживання міста, якщо не 

більше. Тож скорочення споживання під час Години Землі – це теж лише біля 1-2%, 

тож не доведеться вимикати, а потім вмикати ніякі електростанції та енергоблоки. 

Ще одним підтвердженням цих слів є той факт, що цього року, найпершими свій 

офіційний лист-підтримки Години Землі надіслали саме Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості України та Держенергоефективності.  

 

Година Землі закликає заощаджувати природні ресурси, щоб не виснажувати 

Землю. Нажаль, українцям зараз доводиться заощаджувати через складний стан 

економіки країни, але за нами залишається вибір, які саме почуття вкладати у свої 

дії. Вимикаючи лампочку чи кран, згадайте, що Ви таким чином врятували дерево 

чи тварину, які будуть тішити Ваших дітей у майбутньому. 

Обережні городяни попереджають, що відключення світла в місті може призвести 

до зростання злочинності. Проте організатори Години Землі ніколи не закликають 

відключати те світло, яке відповідає за громадську безпеку. Люди за власним 

бажанням відключають світло в будинку й ті електроприлади, які не мають 

значення в забезпеченні безпеки і збереженні здоров'я людей. Якщо члени сім'ї 

проведуть годину при світлі свічок і без телевізора, ноутбуків і телефонів, це тільки 

благотворно вплине на їх здоров'я і настрій. У місті відключається тільки 

декоративне підсвічування деяких будівель та вулиць. Вуличні ліхтарі й інше 

освітлення, що впливає на забезпечення безпеки пішоходів і транспорту, ніколи не 

вимикається під час акції. 

Година Землі - це добровільна акція, і організатори виступають проти будь-якого 

примусового відключення світла. Кожен, хто захоче, може приєднатися і вимкнути 



те світло чи прилади, які вважає за потрібне. Ніхто не буде примусово вимикати 

світло в домівках, чи, більше того, у лікарнях чи інших муніципальних закладах. 

«А як же холодильники з продуктами чи інші важливі прилади?» Ви вимикаєте 

тільки ті прилади, які вважаєте за потрібне. Ідея кампанії – не заощадити якомога 

більше енергії протягом години, а привернути увагу. Для цього достатньо вимкнути 

світло в залі та запалити свічки. 

Навпаки, нам зараз потрібно трохи позитива та натхнення, щоб перенести важкі 

часи. Нам потрібно об’єднатися та разом протистояти загрозам. Окрім зовнішньої 

загрози для нашої країни та нашої природи існує внутрішня, мабуть, навіть більша – 

байдужість наших людей, опускання рук, перекладання відповідальності на 

політиків, солдат та інших. Але кожен повинен робити все можливе на своєму 

місці, тоді ми пройдемо разом через важкі часи і збережемо країну і природу. 

Якщо ж зараз ми все знищимо (потуратимемо знищенню та розвалу), то що нам 

залишиться, коли настане мир в країні? 

http://wwf.panda.org/uk/our_work/ecoeducation/campaigns/eh19/support/ 
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