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Заспокойтеся пані мер. 
У нас є договір. 

ЗараЗ не час для сУмнівів.
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ви що, жартУєте? У 
копалинко більш ніж 

сторічний досвід.
шо За людина може 

сподіватись, що 
жменька  вітрових тУрбін 

спроможна виробити 
необхіднУ нам кількість 

електроенергії? 

так, проте вам відомо, пане бенЗУватий, 
що існУє певна Занепокоєність З 

приводУ … так Званої …. Зміни кліматУ.

давайте Залишимо «Зелені» балачки. ви 
ж роЗУмієте, що наша електростанція є 

найефективнішою У своємУ роді.

до того ж, Завдяки своїм 
інвестиціям ми Зможемо 

Закрити однУ З менш 
ефективних станцій. це ж 

добре для планети, чи не так? 

повністю Згодна З вами, пане бенЗУватий. 
проте не Усі дивляться на це так само. 

враховУючи вибори, що відбУдУться череЗ 
18 місяців, я не можУ доЗволити собі 

невдоволеність виборців.

чи ви справді дУмаєте, що ваші 
виборці переймаються цим 
питанням? вашим виборцям 

необхідна електроенергія. ось що 
повинно вас ЗараЗ хвилювати.

як би там не бУло, не бУдьте такою песимісткою. 
адже Зміна кліматУ не на часі. давайте 

вирішУвати проблеми За їх нагальністю. чи 
можете ви пригадати бУдь-якУ проблемУ, якУ 

наУковці не спромоглися вирішити?

хммм… рак. 
бідність. голод.

я не сУмніваюся, 
я просто кажУ, що 

декілька членів 
міськради виявили 

Зацікавлення У інших 
пропоЗиціях. Зокрема, 

У пропоЗиції компанії 
«сонячне сяйво».
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пані мер, роЗкажіть мені, 
що вас так бентежить? 

може не виспались? 

ми фінансУємо 
понад 50 Заходів та 
органіЗацій У місті. 

ви ж не хочете щоб Усе 
Змінилось? 

Звичайно ж ні, 
але…

вітрові тУрбіни. це те 
чого хочУть виборці? 
ці потворні тУрбіни 

повсюди? пам’ятайте, 
якщо ми побУдУємо цю 

новУ електростанцію, ми 
профінансУємо ще беЗліч 

інших проектів грошима, які 
ця станція вироблятиме. це 

я вам обіцяю.

можливо ви маєте рацію. однак 
вам необхідно переконати У цьомУ 

людей У своїй інформаційній 
кампанії.

я не хочУ потрапити У 
халепУ.

ви не пошкодУєте 
про це, пані мер.

Знаю.
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пані мер, я Закінчила Усі 
справи на сьогодні. ви не 

проти якщо я підУ?

пекельний видався день!

пані мер! маємо деякі важливі 
питання для обговорення З вами! бУдь 

ласка, пані мер!

не ЗараЗ, я маю 
багато справ.

привіт! Здається...
начебто щось про 
електростанцію.

так, софіє, ви 
вільні. дУмаю, що 
Усім вже час йти.

привіт софійко! 
шо За метУшня, З 
якого приводУ?
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та! політики! ніколи 
не слУхають!

нУмо маріє, Займемося 
написанням петиції.

«ні викопномУ паливУ! так 
відновлюваній енергії!»

Зміна кліматУ реальна. 
невідновлювані ресУрси 
ЗнищУють нашУ планетУ.

а За шо саме ця 
петиція?

ми хочемо покаЗати 
політиканам, що велика 
кількість людей хочУть 
відновлюваної енергії, 
а не викопного палива. 

вибір досить широкий. 
енергія сонця, вітрУ… 
так відновлюваній 

енергії!

ми не хочемо щоб 
копалинко побУдУвала 
новУ електростанцію. 
бажаєте підписатись?

якщо копалинко 
виробляє лише 

невідновлюванУ 
енергію, то хто ж 

вироблає «ЗеленУ»? 

існУє беЗліч постачальників 
«Зеленої» енергії. один З них – 
компанія «сонячне сяйво», яка 

Зацікавлена У встановленні 
вітрових тУрбін на 
блакитномУ лУЗі.

так ось про що вони 
говорять…

якщо не 
вУгілля, то що 

ж тоді? 
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напевно підУ додомУ. 
нема настрою гУляти.

нУ що ж, 
добре.

копалинко довіряти не можна, 
повір мені, я Знаю. пропоЗиція 

сонячного сяйва може бУти 
набагато кращою для міста.

сонце, не ЗабУвай що 
ти працюєш на них. не 

кУсай рУкУ, що годУє.

я не працюю на них. 
наше рекламне агентство 

працює на них. і я маю 
надію, що все ще маю 

право каЗати, що вони мені 
не подобаються. 

татУ, а чомУ ж ти не 
попросив працювати 
над іншим проектом? 

люба, я не У томУ становищі, 
щоб бУти вибагливим. 

копалинко – наш 
найкращий клієнт, що 

добре платить. 

 обов’яЗково оЗнайомимось 
іЗ листівками. дякУю, та 
Удачі вам іЗ петицією!
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ЗАРАДи ВАС ЗАРАДи НАВКОлишНьОгО 
СЕРЕДОВищА

ЗАРАДи МАйбуТНьОгО

Електроенергія від вітру, води та сонця для вашого дому? Натисніть тут

Дізнатись більше про сертифікат електроенергії «ЕКОенергія»

ЕКОенергія – це мережа 35 європейських екологічних організацій майже з усіх європейських країн. Ми пропагуємо 
використання відновлюваної енергії та прагнемо надати споживачам можливість отримувати максимум зі свого 
рахунку за електроенергію. 

ЕКОенергія – це також назва єдиного загальноєвропейського 
екологічного сертифікату електроенергії. ЕКОенергія – це 
відновлювана енергія. Крім того, ЕКОенергія виробляється 
на електростанціях, що відповідають критеріям сталого 
розвитку, вироблених мережею ЕКОенергія.  

Дізнатись більше про зелену електроенергію та 
зміну клімату ->

Дізнатись більше про наш Кліматичний Фонд ->

Сонячне Сяйво

головна Про нас Екомаркування Як придбати «ЕКОенергію»

ось гУглю наЗвУ... 
поглянь на це...

ти колись чУла про сонячне сяйво?

ти коли-небУдь чУв 
про екоенергію?

ні. подивись на їх веб-сайт. овва! … 
перекладений 30-ма мовами!

«бУдУчи європейським 
споживачем, ви маєте право 

вільно обирати постачальника 
електроенергії та бажаний тип 

електроенергії.» 

я й не Знала, що існУє так 
багато постачальників. 

ми Завжди користУвались 
копалинко.

EKOенергія Екомаркування електроенергії
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З кожної мегаватт-години 
під маркуванням «гідро-
ЕКОенергія», мінімум 10 
євроцентів потрапляє до 
Фонду навколишнього 
середовища ЕКОенергія. 
Ці кошти згодом 
використовуються для 
фінансування проектів по 
відновленню річок. 

Дізнатись більше →

 ...ось, дивіться. «фонд 
навколишнього середовища 

екоенергія». що це може 
бУти? Фонд навколишнього середовища 

цікаво, чим ще 
Займаються У 

екоенергії?

схоже, що вони встановлюють 
екологічні критерії для 

електростанцій. 

прочитайте це. У них є 
критерії ефективності 
для електростанцій, 
що використовУють 

біомасУ. вони навіть не 
допУскають деякі види 

біомаси, наприклад 
ті, що можУть бУти 

використані в якості 
їжі. 

чомУ б нам не Змінити 
постачальника електроенергії? 
тоді наші гроші реально підУть 

на щось корисне.

софійко, натисни на цю кнопкУ 
«як придбати екоенергію». 
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Фонд навколишнього середовища 

привіт софійко! 
почУваєш себе 

краще сьогодні?

наче. я хотіла б З вами 
поговорити про щось. це 

дійсно важливо.

важливіше За наші 
тренУвання? У команди 
хлопців матч У неділю.

беЗсУмнівно. ви чУли про їх наміри 
побУдУвати новУ електростанцію?

ти маєш на УваЗі тУ, що на блакитномУ лУЗі?

саме так. нараЗі вони 
вирішУють якУ саме 

електростанцію вони 
бУдУватимУть.

я дУмала про це Учора і 
вважаю, що ми можемо щось 

Зробити, щоб підтримати ідею 
З вітровими тУрбінами.

чомУ саме ЗараЗ про це? ми тУт щоб грати.

я не хочУ програти недільний 
матч череЗ твоє скиглення!
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річ не У моємУ скигленні, річ У томУ, 
що вже досить багато активістів 

просУвають бУдівництво вітряної 
ферми.

облиш, софійко. 
вітряної… хе-

хе-хе! ніколи в 
житті…. 

Упевнена, що ви чУли про 
глобальне потепління 

та ЗмінУ кліматУ. Зелена 
електроенергія може 

допомогти ЗУпинити це, 
а наше місто може стати 

вЗірцем для цієї Зміни.

чого ж так? У деяких 
країнах вони вже 

генерУють понад 20% 
електроенергії. а це 

тільки початок.

софійко, це брехня, видУмка 
хіпі, які хочУть повернУти 

нас до кам’яного вікУ. 

...чекай, а чи не 
копалинко наш 

спонсор?

авжеж. а чого 
Згадав?

якщо вони Зароблять більше грошей, 
можливо й ми матимемо їх більше!

чого б це...а, 
грець іЗ 
тобою.

я говорю про 
можливість 

обирати. просто 
хочУ щоб ви про 

це подУмали.
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все це Звичайно добре, софійко, але 
ж що ми можемо Зробити? я маю на 
УваЗі, врешті-решт вирішУвати – це 

справа міської ради.

особисто я б підтримала 
ЗеленУ електроенергію, 

однак не дУмаю що вони 
Запитають нашої дУмки 

про це.

ось томУ ми й каЗали що 
говорити про це беЗглУЗдо. 
давайте грати. є важливіші 

речі.

а може ми щось-
таки можемо 

Зробити...

софійко, ти ж працюєш У 
міській раді, правильно? 

ти коли-небУдь 
намагалась говорити З 

ними про це?

ще ні. спочаткУ я хотіла 
детальніше оЗнайомитись 

З проблемою.
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пані мер? чи 
можУ я З вами 
поговорити?

...не ЗараЗ, 
я Зайнята. 

я випадково почУла 
вашУ роЗмовУ З паном 

бенЗУватим.

вас це не стосУється, 
софіє.

наше місто вже й так багато чого робить 
софіє. нещодавно ми ввели сміттєві 

контейнери для подальшої переробки сміття. 
ми не можемо вирішити Усі питання світУ.
Зелена енергія це 

дійсно благородна 
справа, однак… все не 

так просто.

чомУ?
томУ що вітер часами вщУхає 

софіє… а нашомУ містУ 
потрібно багато енергії….

але ж якщо ми не 
ставатимемо більш 

екологічними......

ви Занадто молоді, 
щоб ЗроЗУміти.

Зелена електроенергія може 
і є майбУтнім, софіє...проте 

це не сьогодення.

я Знаю, проте... дУже 
сподіваюсь, що 

місто обере ЗеленУ 
енергію....
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оце так...я очікУвала, що 
ви бУдете старшою.

ага! я волонтер У екоенергії. рада 
поЗнайомитись іЗ тобою софіє. ти 

каЗала, що У тебе виникли деякі 
питання до нас.

якщо ти хочеш кУпУвати ЗеленУ електроенергію, тобі потрібно 
Запитати свого постачальника. вони використовУють «гарантії 

походження» для Засвідчення того, що вони виробили достатньо 
Зеленої електроенергії, щоб повністю ЗабеЗпечити твоє споживання.

так. держава видає постачальникам 
сертифікат, під наЗвою «гарантії 

походження», За кожнУ мегаватт-годинУ 
Зеленої електроенергії, якУ вони виробляють. 

постачальники електроенергії можУть 
продавати стільки Зеленої електроенергії, 

скільки вкаЗано У їх «гарантіях походження». 

якщо постачальники електроенергії хочУть 
продавати більше Зеленої електроенергії ніж 

вони виробляють, вони також можУть придбати 
«гарантії походження» У інших виробників 

Зеленої електроенергії. але У кожномУ випадкУ, 
кожен сертифікат можна використати лише один 
раЗ. більш детальнУ інформацію ти Знайдеш на 

нашомУ веб-сайті. 

я приймаю Участь У євс, європейській волонтерській 
слУжбі. це програма єс, яка доЗволяє молодим 

людям виїжджати За кордон та працювати 
волонтерами У некомерційних органіЗаціях. У 

екоенергії працюють волонтери іЗ ріЗних країн. 

дехто скаЗав мені, що перевірити чи насправді ти отримУєш 
ЗеленУ енергію Зі своїх роЗеток, неможливо. як це працює?

гарантії 
походження?

чУдово, 
дякУю!

до речі...а що ви мали на УваЗі, коли 
скаЗали, що ви волонтер У екоенергії? 

просто цікаво.
і цим вони також Займаються? ваУ! 
а, У мене також є декілька питань З 

приводУ кліматичного фондУ…
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софійко! ми отримали 
твоє повідомлення. З 
мером не вийшло, так?

каЗав же, що це 
беЗглУЗда справа.

я не Змогла ЗмУсити її щось 
прочитати. дУмаю що настав 

час для іншої стратегії.

ти говорила про 
петицію. так і дУмаю. але що важливіше, я хочУ 

щоб люди Знали про наявність виборУ.

добре, але ж ми фУтбольний клУб, а не клУб на 
кшталт «рятУймо світ раЗом». подивіться, ви 
бачите щоб тУт десь на стіні бУло написано 

«сила квітів»?

ми можемо 
підготУвати флаєри. 

чи постери. можУ 
повісити декілька У 

своємУ Універі.

ми не прив’яЗані до копалинко наЗавжди. ми 
повинні роЗповісти якомога більшій кількості 
людей. можливо У нас є шанс перевести хоча б 

частинУ нашої енергії на ЗеленУ.

ми риЗикУємо 
втратити спонсора 

викапані 
невдахи-хіпі. 

дУмаєш що 
ваша писанина 

допоможе?

Заспокойся. ми ж 
дрУЗі, чи не так? 
чомУ б нам для 

ріЗноманітності не 
Зайнятись чимось 

іншим?

не маю ні часУ ні 
бажання на ваші 
хіпські штУчки. 
орендУйте інше 
приміщення для 

цих цілей. 

а тобі яка ріЗниця? ми не 
використовУємо клУбних 

грошей на ці Заходи 
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ти дУмаєш…?

можливо нам і не треба 
стільки грошей. маю на 
УваЗі, хто користУється 

кондиціонерами тУт? та й 
екіпіровкУ нам не потрібно 

Змінювати щосеЗонУ?

чого б це?

ми не втрУчаємось У їх справи 
як клУб. вони не ЗУпинять 

фінансУвання клУбУ.

не бУдь такою наївною, 
софійко. якщо більшість іЗ вас 

братиме Участь У цій дУрній 
кампанії, вони довідаються. 

і тоді що ЗмУшУватиме їх 
витрачати кошти на нас?

ти дУмаєш? а хто 
скаже їм?

команда хлопців вже майже готова 
до регіонального чемпіонатУ. ми не 

відмовимося від цього шансУ 
Заради тебе.

Звісно. і яким же це 
коштом ми собі доЗволимо 

обладнання, екіпіровкУ 
команди, Утримання поля 

та кондиціонованих 
приміщень…?
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телепні. щасти 
вам. от побачите, 
ви ще пожалкУєте 

про це.

У бУдь-якомУ раЗі 
надіємось на те, що 
побоювання Захара 

не справдяться

а якщо копалинко перестане 
бУти спонсором, ми 

Знайдемо когось іншого. 
нам не потрібно так багато 

грошей. ми все ще гратимемо.

тепер нарешті ми 
можемо почати 

тренУвання? 

а що З приводУ 
чемпіонатУ... наша перемога 

чи пораЗка на 
чемпіонаті 

Залежить виключно 
від нас, а не від 

них...

побачимо…

Захаре, Заспокойся, ми 
гратимемо... перемога це не 
тільки тренУвання, це ще й 

командний дУх.
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мені 
подобається цей 

диЗайн флаєрУ.

дУмаєш гасла 
«переходьте на 

ЗеленУ енергію!» 
достатньо?

можливо ми Зможемо 
Знайти щось більш 
кмітливе. це гасло 

досить просте.
треба щоб 

гасло бУло 
простим та 
ЗроЗУмілим. 

адже ми 
роЗдаватимемо 

їх новачкам, 
пам’ятаєш.

слУхання проходитимУть За 
місяць. нам вистачить часУ, щоб 

роЗрекламУвати наш проект?

я можУ Зайнятись 
рекламою. а ти, 

софійко, приготУй 
преЗентацію.

я...я не 
планУвала 

вистУпати З 
промовою…

ти, софійко, саме та людина. 
ти вже переконала Усіх нас! 

впевнений, що твоя промова 
бУде просто чУдова.

бібліотека дала 
доЗвіл на проведення 

там пУблічних 
слУхань! 
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шановний, підпишіть нашУ 
петицію на бУдівництво вітряної 

ферми У блакитномУ лУЗі!

це певно та сама грУпа, котра 
надсилала електронні листи 
З приводУ переходУ на ЗеленУ 

енергію.

так, ми всі отримали такі листи. я ЗновУ 
прочитав пропоЗицію сонячного сяйва. 

тепер вона ЗвУчала краще ніж раніше.

шо читати, цю 
нісенітницю? 

нема часУ на це

чесно кажУчи виглядає 
непогано. тобі варто 

поглянУти на їх веб-сайт. 
виглядає наче…

обережніше дрУже, а то 
У тебе коси відростУть й 

гасатимеш У шльопанцях.

гей, миколо 
петровичУ, читати 

бУдеш?
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а що коли вітер не дме і 
сонце не світить?

існУють й інші джерела 
відновлюваної енергії, такі 

як гідроелектроенергія та 
біомаса, які достУпні практично 
постійно. технологія Зберігання 

енергії також покращУється.

я десь читав, що 
вітрові тУрбіни 
часто вбивають 

пташок.

бУдинки та автомагістралі частіше 
вбивають пташок аніж вітрові тУрбіни, 

не говорячи вже про ЗмінУ кліматУ. 

також все Залежить від місця. 
екоенергія враховУє ці фактори.  

а чи не Занадто дорога 
енергія вітрУ? чи ЗростУть 

наші рахУнки?

це не правда, що 
відновлювана енергія 

дорожча.

якби вУгільні електростанції 
платили відповідно до ЗабрУднення, 

відновлювана енергія бУла б 
набагато дешевшою За викопне 

паливо. крім того, За вітер платити 
не треба. на відмінУ від вУгілля. 

давайте 
спалимо міське 
сміття! воно ж 

відновлюване, чи 
не так?

а якщо я 
придбаю 
сонячні 
панелі?

не всі 
одраЗУ, 

шановні!
а що ж З приводУ екоенергії? вони 

можУть побУдУвати тУрбіни для нас?

екоенергія – це маркУвання, 
яке гарантУє екологічність 

електроенергії. «сонячне 
сяйво» бУдУватиме тУрбіни.

ви не мУсите кУпляти 
електроенергію У «сонячного 
сяйва»: це питання наявності 

виборУ.

так, ви справа, 
бУдь ласка.  

гараЗд. якщо ми все-
таки оберемо енергію 

вітрУ, чи покращає 
міське повітря?
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Твоя правда. 

Треба пильнувати 
за цієюдівчиною.

БЕНЗУВАТИЙ

неЗважаючи 
на твій вік, ти 

сьогодні непогано 
вистУпила!

чи не хотіли б ви вистУпити по 
радіо З цього питання? У нас є 

програма, щоп’ятниці...

Звісно, 
це бУло б 
чУдово!

покладУ їх на прилавок. 
впевнений, що деякі З моїх 

клієнтів їх прочитають.

Кому:

щиро дякУю, 
василю 

петровичУ. хоча, 
виЗнаю, я трохи 

нервУвала.

22



А ми перейшли 
на ЕКОенергію

мм...справді, так, 
можемо обговорити 

це ЗновУ...проте...

ви тільки погляньте як Усі ці 
компанії переходять на ЗеленУ 
енергію! це слУшна нагода для 

міста і нашої партії...

схоже що люди 
цього дійсно 

хочУть.

За два місяці вони Зібрали 
понад 5000 підписів, вимагаючи 

підписання контрактУ по 
блакитномУ лУгУ З «сонячним 

сяйвом».

о боже… нам, нам треба 
врахУвати волю людей 

також.

а як щодо ЗУстрічі 
настУпного тижня для 

обговорення проведення 
тендерУ на бУдівництво 

електростанції?
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ЦЯ ДІВКА!
це все 

череЗ неї!

ніхто раніше навіть і не 
ЗдогадУвався про існУвання 
екоенергії, тим паче ніхто 
не переймався «сонячним 

сяйвом». а тепер, череЗ неї…

 скільки контрактів ми 
вже втратили?

не говорячи вже 
про відверте 

ігнорУвання Зі 
сторони мера!

...якщо ми 
поЗбавимося їх 

лідера, можливо рУх 
самороЗпУститься. 
постУпово, проте 

роЗпУститься.

але яким чином? вона 
наче попУлярна. вона 

переманила фУтбольний клУб 
на свою сторонУ, ба навіть 

підлестилась до мера…

...її батько працює над 
нашою рекламною 
кампанією. мати – 

беЗробітна…

справді? і ти 
це мені кажеш 
тільки ЗараЗ?

приблиЗно 50 
підприємств вже 

перейшло на…
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я на хвилинкУ. 
відпочиньте 

трохи.

...він один іЗ 
найкращих 

співробітників...

...так, але...

пане бенЗУватий! чим 
можУ допомогти?

...це велика 
сУма.

...подивимось 
чим я можУ 
Зарадити...

...чим скоріше, тим 
краще. рахУйте Завдання 

виконаним, пане 
бенЗУватий.

легше ніж очікУвалось. 
олено, органіЗУй 

перекаЗ.

гроші вдало 
витрачені, пане 

бенЗУватий.

а тепер необхідно 
З’явитись на ток-
шоУ, щоб виправити 
репУтацію компанії.

якщо ж вони 
витрачені 

неправильно – 
твоя голова З 

плечей. 

гайда до роботи. не 
можУ дочекатись 

гарних новин.
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татУ! наша команда 
виграла матч сьогодні! 
ми готові вЗяти Участь 

У регіональномУ 
чемпіонаті!

чУдово люба...

виглядаєш 
втомленим...

так і є. Знаєш, мене 
Звільнили.

ссс…
сьогодні? 

але чомУ? За 
що?

вони це наЗивають 
«рестрУктУриЗацією» 
…їм конче необхідно 

«пришвидшити 
роботУ».

не бачУ ніякого сенсУ 
У цьомУ! ти ж бУв 

одним іЗ найкращих...З 
якого б це...

це бУв він.

облиш софійко, він 
же не настільки…

Злісливий...

«сьогодні У стУдії пан бенЗУватий! 
пане бенЗУватий, що ви дУмаєте про 

кампанію екоенергії?»

«я дУмаю, що ця кампанія – це сУцільне 
перебільшення. виробництво електроенергії 

– це сфера нашої компетенції, і якби 
використання вітрових тУрбін бУло доцільним, 

ми б Уже давно цим Займались. на жаль, 
сьогодні багато людей стають жертвами 

екологічного панікерства».
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«копалинко – це найкращий вибір для нашого 
рідного міста. чисте, ефективне та надійне 

вУгілля, Замість…»

татУ, це бУв він. копалинко 
втрачає попУлярність, мер 

погодилась провести ЗУстріч 
та обговорити рішення щодо 
блакитного лУгУ З членами 

міської ради.

«сонячне сяйво» отримає контракт, і 
крім того, ми викликаємо все більше 

довіри У людей. ти бачив скільки 
компаній та магаЗинів нещодавно 

перейшли на екоенергію?

...а ти люба У центрі 
цих подій. я все ще не 

можУ повірити, що вони 
Звільнили мене За це.

це жахливо. що нам 
тепер робити? тобі слід 

Залишити цю кампанію, 
вам обом слід. воно того 

не варте.

мамо! чим брУдніше вони 
гратимУть, тим наполегливіше 

ми боротимемося! якщо вони 
настільки лихі, необхідно 

боротися З ними навіть З 
більшою жагою! 

до того ж, я не отримаю 
наЗад свою роботУ, якщо 
це справа копалинко. я 

ЗнайдУ іншУ.  ти ж каЗала 
– я один іЗ найкращих.

«але ж хто така софія, 
лідер міського рУхУ За 

ЗеленУ енергію? які У неї 
аргУменти?

чи прийме вона 
виклик роЗповісти 
про кампанію під 
прицілом камер?»
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мене насправді 
ЗапрошУють на 

ток-шоУ!

мені ЗателефонУвали. шоУ 
відбУдеться настУпного 

тижня. я до нього не 
готова!

облиш софійко, рахУй що це ще 
один екЗамен. ти беЗсУмнівно 

готова. Усе про що ти останнім 
часом говориш, це екоенергія та 

відновлювана енергія. 

Знаю, проте це інше! 
це шоУ реально дивиться 

багато людей, і більшість З 
них За копалинко. а що якщо 

я все ЗіпсУю?

тим паче… це 
вже коштУвало 
моємУ татові 

роботи.

ми допоможемо 
тобі підготУватися. 

давай складемо 
список аргУментів, 

а я Зіграю роль 
ведУчого.

софійко, а чи не 
надто ти молода, 
щоб перейматись 

електростанціями?! 
для чого ти цим 

Займаєшся?

слУхай, це найкраща 
можливість донести 
їм своє бачення. ти 

попУлярна, софійко!
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представляючи молоде 
покоління, я втрачУ найбільше 
від Зміни кліматУ. вся справа У 

моємУ майбУтньомУ.

можливо 
доцільніше бУло 
б Зосередитись на 

навчанні?

скоріш За все я почнУ 
навчатись в Університеті 
настУпного рокУ, проте 
я дійсно вірю У ЗеленУ 
енергію та екоенергію.

а це не та справа, якУ 
можна поставити на 

дрУге місце після своїх 
особистих цілей, або 

перенести на потім, після 
випУскУ З УніверситетУ.

перехід до стійкої енергетики - це 
невідкладний крок, який необхідно 
Зробити, якщо ми хочемо Зберегти 

планетУ. ми повинні діяти вже ЗараЗ.

ти насправді дУмаєш, що 
Зелена електроенергія 

врятУє планетУ? а чи не 
існУє інших способів?

нам також необхідно 
Змінити спосіб життя... 
наприклад, споживати 

менше м’яса та проводити 
вихідні ближче до 

домівки.

але Загалом, так, відновлювані 
джерела енергії важливі. беЗ переходУ 

на відновлювані джерела ми не 
вирішимо кліматичнУ проблемУ. 
необхідно щоб якомога більше 

людей діЗнались про це.

Зелена енергія – 
це лише частина 

вирішення проблеми. 
ми також потребУємо 
енергоефективності. 
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софіє, ти вирішила 
пропагУвати головним чином 
постачальників, що продають 

екоенергію.

ми почали це як місцевий рУх на 
підтримкУ вітрової енергії, проте ми 

ЗроЗУміли, що можемо Зробити більше, 
якщо долУчимося до рУхУ екоенергія.

що ти маєш 
на УваЗі? кУпУючи електроенергію У одного іЗ постачальників екоенергії, 

частина ваших коштів йде на проекти іЗ ЗахистУ кліматУ.

тобто можна Зробити свій внесок 
За рахУнок покУпки. а як це 

працює на практиці?

крім того, нам подобається 
те, що продаж екоенергії 

сприяє фінансУванню 
бУдівництва нових Зелених 

електростанцій.

вони фінансУють інші 
асоціації, що мають досвід У 

такого родУ діяльності.

нещодавно вони спонсорУвали 
некомерційнУ органіЗацію ойкос, 

щоб ЗабеЗпечити сонячною 
енергією сільськУ школУ У танЗанії.
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більш стійке майбУтнє можливе, 
але воно повинне стати плодом 
спільних ЗУсиль. томУ ключовим 

моментом У нашій кампанії є 
роЗповсюдження інформації.

ми впоремось. 

схоже що ваша кампанія 
досягає своєї мети. У 

новинах говорили про 
проведення декількох 
ЗУстрічей між мером та 
членами міської ради. 

майбУтнє блакитного лУгУ 
Усе ще обговорюється.

ти коли-небУдь дУмала про 
співробітників копалинко? 

що бУде З ними? вони втратять 
свою роботУ? 

відновлювана енергія створить 
багато нових робочих місць. 
а враховУючи те, що перехід 
на відновлюванУ енергію не 

відбУдеться За ніч, є час на те, 
щоб навчити робітників.

ми хочемо дати людям 
можливість обирати та 

Зробити перший крок 
У напрямкУ стійкої 

електроенергії.

дивовижні 
цілі. дУмаєш 
впораєтесь?

як можна обирати не 
Знаючи варіантів? Зелена електроенергія 

Усе ще недооцінена. 
ми повинні дати їй 
шанс роЗвиватись.
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щодо оцінки пропоЗицій 
бУдівництва електростанції 

У блакитномУ лУЗі. 

маємо двох 
претендентів: 

копалинко 
іЗ вУгільною 

електростанцією 
та сонячне сяйво 

іЗ вітровою 
фермою.

голосУвання 
Завершено.

З більшістю У 70% 
міська рада надає 

контракт «сонячномУ 
сяйвУ».
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пройшло два роки, та, 
як же все Змінилось.

вітрові тУрбіни 
«сонячного сяйва» бУли 
чУдовим рішенням для 

міста. інформованість про 
ЗмінУ кліматУ Зростає.

копалинко вже не 
найвпливовіша компанія 
міста. бачите отУ рекламУ 

«сонячного сяйва»? це нова 
робота мого батька.

екоенергія також 
роЗширилась. 

тепер У них є ще 45 
постачальників.

ЗараЗ я працюю У них волонтером, 
раЗом іЗ багатьма іншими 

молодими людьми. ми починаємо 
спонсорУвати три кліматичних 
проекти на кошти, отримані від 

нових контрактів.

Зелене майбУтнє 
ще ніколи не 
бУло таким 
блиЗьким.

33



Що я можу зробити?

Вдома

1. Переходьте на ЕКОенергію. Це не тільки 
упевненість у тому, що ваше енергоспоживання 
веде до позитивних змін, це також чіткий сигнал 
виробникам та політикам, що ви вірите у 100% 
відновлювану енергію.

Дізнайтесь більше на www.ekoenergy.org > 
Як купити ЕКОенергію?

2.  Використовуйте відновлювані джерела 
для обігріву та кондиціонування свого дому, такі 
як біогаз або теплові насоси, що працюють на 
відновлюваній електроенергії.

3. Слідкуйте за споживанням енергії та 
намагайтесь його зменшити:
- звертайте увагу на енергоефективність перед 
придбанням чи орендою будинку;
- теплоізолюйте свій будинок;
- максимально завантажуйте пральну машину 
та сушіть речі на свіжому повітрі;
- не марнуйте воду, особливо гарячу воду;
- купуйте найефективніші електричні прилади 
та вимикайте їх коли не використовуєте;
- готуйте з закритою кришкою та охолоджуйте 
їжу перед тим, як ставити її до холодильнику чи 
морозильної камери.

Зміна клімату – це найбільший виклик, що стоїть перед людством. Повідомлення про зростаючі 
викиди парникових газів та очікувані наслідки більш ніж тривожні. Єдиною доброю новиною є 
те, що нам відомо як запобігти різкій зміні клімату. Жити в межах однієї планети економічно та 
технічно можливо.  

На жаль, надто мало політиків сприймають цю проблему серйозно. Вони притримуються 
застарілих рішень або пропонують короткострокові дії. На щастя таких як Софія стає все 
більше: людей дії, а не очікування амбіціозних міжнародних домовленостей щодо клімату.

Індивідуальні дії – це не марна трата часу. Це свідчення зростаючої кількості людей, які 
вірять у існування виходу. І ці люди не залишаться непоміченими ні політиками, які хочуть 
перемогти на виборах, що проходитимуть у найближчі роки, а ні бізнесом, що хоче продавати 
свої продукти у 2020-х та 2030-х. Ці дії також повністю обґрунтовані для нашого повсякденного 
життя: ви можете заощадити багато коштів, а також покращити свій стан здоров’я шляхом 
більш прихильного ставлення до клімату.
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У дорозі

4. Намагайтесь уникати використання автомобіля. Велосипедні та піші прогулянки це 
добрі та здорові альтернативи.
Якщо громадський транспорт це не варіант, спробуйте спільне використання авто (карпулінг); 
це чудовий спосіб заощадити, менше забруднювати та знайти нових друзів.

5. гарна відпустка не обов’язково повинна бути далеко від дому. уникайте перельотів, 
адже авіаперевезення - це зростаюче джерело викидів парникових газів.

Харчуйтесь правильно

6. Виробництво та перевезення їжі спричиняє багато викидів парникового газу. щоб 
зменшити свій вуглецевий відбиток, ви можете:
- зменшити споживання м’яса та молочних продуктів;
- купувати місцеві, сезонні продукти;
- купувати органічні продукти;
- намагайтесь не купувати більше ніж ви можете з’їсти. Для початку, ви можете відслідкувати, 
скільки їжі ви викидаєте.

Підтримуйте тих, хто захищає ваші 
цінності

10.  голосуйте за політиків, які серйозно 
відносяться до питання зміни клімату. 
Підтримуєте організації, що займаються 
питаннями зміни клімату, правами людини, 
плануванням сім’ї...

Скорочуйте, повторно
використовуйте, переробляйте

7.  бережіть свої речі. Чим довше ви 
використовуєте ті самі речі, тим менше ви 
виробляєте відходів та тим менше необхідно 
енергії, щоб виробити нові речі.

8. Купуйте вживані товари (секонд-хенд), 
якісні речі та продукцію, що не використовує 
непотрібне пакування.  

9.  Даруйте корисні подарунки. у 
кінцевому підсумку мільйони подарунків не 
використовуються та опиняються на смітнику. 
Замість цього, подаруйте сертифікат на похід 
до театру, масаж, або запросіть свого друга 
посадити дерево у громадському парку.

Детальніше

http://www.climateinfo.org.ua/
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Могутня компанія КопалинКо планує побудувати нову вугільну електростанцію у 
блакитному лузі. Проте вона не єдина зацікавлена у проекті: «Сонячне Сяйво» 
хоче побудувати вітряну ферму на цьому місці. Проект «Сонячного Сяйва» 
несподівано отримує підтримку, коли Софія та її друзі розпочинають кампанію з 
просування відновлюваної енергії.

Згодом Софія розуміє, що це питання не лише у компетенції політиків. В умовах 
відкритого ринку споживачі можуть обирати компанію, яку вони підтримують, та 
яку електроенергію вони купують. Зрозумівши це, незабаром вона розпочинає 
компанію «Переходьте на ЕКОенергію».

«Справа у можливості обирати. 
Подумайте про це.»


