
 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година Землі – це найбільший у світі природоохоронний рух, 
започаткований Всесвітнім фондом природи WWF. Він заохочує сотні 
мільйонів людей по всьому світі щось змінити у своєму житті заради 
Планети. Цей рух підтримують тисячі організацій, компаній та урядів. 
 
Година Землі розпочалася 12 років тому у Сіднеї (Австралія). З 
ініціативи одного міста вона переросла у всесвітню подію, до якої 
приєдналися вже 188 країн і більше 7000 міст та містечок по всьому 
світі. Україна вперше підтримала кампанію у 2009 році.  
 
В останню суботу березня Година Землі закликає всіх вимкнути світло 
на одну годину, як символ стурбованості за майбутнє Планети та 
єдності у бажанні захистити природу. Ця символічна подія об’єднує 
людей світу, незалежно від віку, статі, культури чи релігійних 
вірувань.  
 
Однак, Година Землі була створена не тільки для того, щоб вимикати 
світло. Натхнення однієї години заохочує людей до щоденних дій 
заради Планети.  
 
  

ГОДИНА ЗЕМЛІ 



 
  

В 2018 році більше 75 міст та містечок 
нашої країни підтримали кампанію. По 
всій Україні пройшли десятки подій, 
присвячених Годині Землі – вуличні 
концерти при свічках, перегляд 
екофільмів, екологічні ярмарки, 
вікторини та багато іншого. Згасли 
десятки відомих на всю країну споруд, в 
тому числі Одеський театр Опери та 
Балету, Золоті ворота в Києві тощо. 

 

Година Землі надихає мільйони людей, 
робить акцент на позитиві та надії. 
Година Землі – це символічне 
святкування, а не протест. Але ми не 
розважаємо, а заохочуємо людей до 
активних дій. Кампанія є дуже широкою 
та вільною – кожен може зробити свою 
унікальну Годину Землі. Всіх нас об’єднує 
символічне вимкнення світла на одну 
годину. 

 

Година Землі – це значно більше, ніж 
одна година. Використовуй свою силу 
щодня, щоб допомагати Планеті. Живи у 
гармонії з природою! Наші невеликі 
щоденні дії, як океан з крапель, 
складають рішення екологічних проблем. 
Саме з нас починається світле майбутнє 
для наших дітей та онуків. Але діяти 
потрібно вже зараз! Вмикай свою силу! 

Година Землі була створена, щоб сприяти 
збереженню природи. За ці роки було 
багато досягнень – сотні тисяч підписів 
під петиціями у різних країнах призвели 
до позитивних змін у природоохоронному 
законодавстві, зібрані під час кампанії 
кошти сприяли збереженню природних 
регіонів, були висаджені мільйони дерев, 
встановлені сонячні панелі у віддалених 
селах, але попереду ще багато роботи! 



 

  



залучити якомога більше людей, бізнес-організацій та урядових 

структур до участі в Годині Землі та закликати їх вимкнути світло на одну 
годину 30 березня 2019 року о 20:30. 
 
Якщо ти хочеш, щоб до Години Землі 2019 долучилося і твоє місто, цей 
невеличкий посібник підкаже тобі перші кроки! За більш детальною інформацією 
звертайся до координатора кампанії в Україні Марка Поллока (моб: +38 
099 645 93 31; mpollock@wwfdcp.org). 
 

 

Кожне місто є унікальним і може зробити свій вагомий внесок, додати 
індивідуальність та колорит своєї спільноти та створити свою власну Годину Землі 
30 березня 2019 року. Проведення Години Землі залежить від тебе! Щоб ти не 
зробив, - чи це вечеря при свічках, чи заклик до місцевої влади вимкнути 
неважливе освітлення - це буде успіхом. Кожен з нас, об'єднавшись з іншими, 
може допомогти врятувати нашу Планету. 

Гарна команда - це одна з головних запорук успіху у проведенні Години Землі по 
всьому світу. Збери команду відданих людей та організацій, аби разом спланувати 
проведення Години Землі у твоєму рідному місті. 

Серед членів твоєї команди Години Землі можуть бути твої друзі чи 
однокласники, батьки, родичі чи сусіди, місцеві представники влади, бізнесу чи 
директор найближчої школи. 

Об’єднай команду людей та організацій, які мають бажання витратити час та 
зусилля для допомоги у проведенні Години Землі, і... почали! 



  



Спершу, відвідай сторінки Години Землі на сайті wwf.panda.org/eh19 та 
переглянь офіційне відео про Годину Землі 2019. Це відео надихне тебе та твоїх 
друзів долучитися до проведення Години Землі та до спільної боротьби за 
майбутнє Планети. 

Подумай про те, як ти можеш поширити інформацію про Годину Землі у своєму 
рідному місті, як ти можеш переконати більшість людей та бізнес-організацій 
вимкнути світло на одну годину 30 березня 2019 року о 20:30. 

• Зареєструйся на  wwf.panda.org/eh19 та залучи своїх друзів до Години 
Землі. Залучення друзів та сусідів - це найлегший спосіб бути частиною 
команди Години Землі та допомогти нашій Планеті. 

• Думай ширше! Хто в твоєму місті використовує багато електроенергії? 
Розпочни з міської влади. Комунальні господарства зазвичай є одним з 
найбільших споживачів електроенергії в місті. Напиши своєму меру або 
представ ідею проведення Години Землі на місцевих зборах. Якщо ти 
зможеш залучити місто, та освітлення, що не є необхідним, буде вимкнене 
на Годину Землі (вуличне освітлення можна залишити для безпеки), твоє 
місто може зробити свій внесок. За офіційним листом до мера твого міста ти 
можеш звернутися до нас. Листи на деякі міста країни ми вже розіслали, 
тож запитай нас, чи є твоє місто у цьому переліку. 

• Офісні комплекси та великі супермаркети також використовують багато 
електроенергії. Напиши до представників бізнес-організацій та 
керівників супермаркетів у твоєму місті та запроси їх вимкнути світло 
та неонову рекламу у своїх офісах, магазинах, ресторанах на Годину Землі. 

• Запропонуй своїм улюбленим ресторанам провести вечерю при свічках (з 
використанням свічок з воску, звичайно) зі свіжими холодними стравами, 
приготованими з місцевих продуктів.  

• Напиши у місцеву газету чи на телебачення та розкажи про те, що ти 
робиш. Спробуй, і ти отримаєш повідомлення в пресі про те, що твоє місто 
хоче зробити для Години Землі та нашої Планети. 

 

 

Запрошуючи якомога більше людей та бізнес-організацій у твоєму місті вимкнути 
світло 30 березня 2019 року о 20:30, подумай про те, як провести цей вечір з 
друзями та родиною. 

Організуйте вечірку з різноманітними іграми та забавами в темряві, проведіть 
музичний вечір чи перегляд фільму у когось вдома; дивіться на зорі, використайте 
цю годину, щоб поговорити про те, як щоденно можна робити кроки назустріч 
Планеті.  

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


  



 
 

Вимкнення світла на одну годину 30 березня 2019 року о 20:30 - це лише перший 
крок. Година Землі – набагато більше, ніж година. Наступний крок - це зміна 
майбутнього нашої Планети шляхом щоденного ощадливого споживання 
електроенергії та інших природних ресурсів. 

Розповідаючи про Годину Землі, не забувай заохочувати друзів, родину та колег 
постійно вимикати зайві прилади та вести "зелений" спосіб життя. 
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