
 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 років тому у Сіднеї (Австралія). З 
ініціативи одного міста вона переросла у всесвітню подію, до якої 
приєдналися вже 187 країн і більше 7000 міст та містечок по всьому 
світі. Україна вперше підтримала кампанію у 2009 році.  
 
В передостанню 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 2017 році більше 50 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! 



 

  



 

Ви не знаєте, чим ще зацікавити Ваших клієнтів? Вам дуже 
потрібна незабутня подія, що поєднує глибокий зміст з 
привабливою формою?  

Година Землі дає Вам те, чого Ви прагнете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимкнення світла та порятунок Планети – це супер! До чого тут 
мій ресторан?... 

Ресторани та кафе нашої країни та всього світу мають чудову можливість 
підтримати кампанію Година Землі та поширити зелений месседж серед своїх 
клієнтів.  

 – запросіть своїх відвідувачів на романтичну вечерю при свічках, 

з 20:30 до 21:30 у суботу 24 березня. 

 – зробіть наголос на підтримці Години Землі -  

всесвітнього руху за майбутнє Планети. Цікаві додаткові елементи, присвячені 
кампанії та екології, нададуть додаткового шарму Вашому заходу. 

 – участь у природоохоронних заходах, тим більше, 

організованих відомими міжнародними організаціями, надає Вашому закладу 
репутації соціально-відповідального бізнесу.   

 



За вісім років, на протязі яких кампанія Година Землі шириться Україною, багато 
відомих ресторанів та кафе підтримувало подію.  

У 2010 році мережа ресторанів «Козирна карта» провела вечерю при свічках 
у своїх ресторанах по всій Україні. Додатковим елементом були брендовані картки 
з питаннями, присвяченими зеленим порадам та екології. 

З 2009 до 2017 року до Години Землі приєднувався Radisson Blu готель, проводячи 
у власному ресторані Mille Miglia тематичну вечірку з майстер-класом з 
приготування смачних страв зі свіжих продуктів без використання електрики та 
газу. 

В 2015 році Годину Землі підтримали всі заклади Холдингу емоцій «!FEST». 

Ресторани багатьох міст України влаштовували вечерю при свічках у супроводі 
живої музики місцевих музичних колективів. 

  Години Землі шляхом реєстрації Вашого закладу 

на сайті  wwf.panda.org/eh18.  

 на підтримку Години Землі 24 березня з 

20:30 до 21:30. Фантазуйте та додавайте цікаві елементи. Ми можемо надати Вам 
макети постерів та інших матеріалів Години Землі 2018.  

 Ми розмістимо Вашу подію на нашому сайті на 

сторінці «Що буде відбуватися на Годину Землі в Україні», де жителі Вашого міста 
та країни зможуть дізнатися, де вони можуть провести Годину Землі 2018. 

 з події, щоб ми показали їх цілому світу! 

За додатковою інформацією та матеріалами звертайтеся до координатора по 
роботі з партнерами Ірини Миронової (моб: +38 096 807 48 84; 
imyronova@wwfdcp.org) 

 

http://wwf.panda.org/eh18
http://wwf.panda.org/eh18


тери у будівлях. 
 
 

 


