
У цьому році місто Конотоп як учасник ініціативи Європейської 

Комісії, зі сталого енергетичного розвитку міст – Угоди Мерів, 

усвідомлюючи важливість питання збереження навколишнього природного 

середовища, ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів, 

приєдналося до всесвітньої акції «Година Землі 2015». 

На підтримку акції в нашому місті було проведено ряд заходів. До акції 

долучилися загальноосвітні заклади міста, провівши 174 виховних години 

(охоплено 4350 школярів) присвячених проблемам довкілля. Під гаслом: 

«Планета наш Дім – збережімо його, адже жити нам в нім» у міській гімназії 

відбулася конкурсна вікторина. Крім того, учнями гімназії проведено 

щорічну акцію «Збережи Планету чистою!», в рамках якої було прибрано 

міський меморіальний комплекс. 

Дошкільні навчальні заклади також не лишилися осторонь, 

організувавши та провівши, в ігровій формі, години - бесіди, виставки, 

концерти. Найцікавішими заходами для вихованців стали акції «Лікуймо 

дерева!», «Карта Планети!» та «Намалюй Землю на повітряній кульці!». В 

цілому було задіяно 1615 вихованців. 

Також, адміністраціями закладів було підготовлені  тематичні листівки 

для батьків. 

Станція юних натуралістів провела акцію «Щоб в місті чистім жити – 

давайте не смітити!», в рамках акції серед населення міста 

розповсюджувалися інформаційні буклети. На місцевому телебаченні було 

презентовано екологічний інформаційно-дослідницький проект «Економити 

енергію – це просто», діти представили свої напрацювання у питаннях 

економного енергоспоживання. 

26 березня у МБК «Зоряний», перед початком вистави, відбувся 

флешмоб «Збережи Планету», організований молодіжним активом міста. У 

залі було вимкнене світло, а учасники, які сиділи на місцях з логотипом 

«Години Землі» запалили ліхтарики, утворивши, схожий на зоряне небо 

символ «60+». 

 

27 березня за участі молодіжного активу міста та представників міської 

ради відбулася акція біля МЦКіД «Кінотеатр Мир», серед населення міста 

розповсюджувалися листівки та у формі діалогу надавалися інформація про 

енергозберігаючі заходи. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 березня було проведено акцію «За чисте довкілля!», в рамках якої 

здійснювалося прибирання території міської зони відпочинку біля озера  

«Кандибина» та посадження дерев. 

 

Починаючи з 20:30 було припинено на 1 годину роботу міського 

електротранспорту. 

 

Енергосвідомі мешканці міста також приєдналися до глобальної події, 

– «Година Землі» та вимкнули о 20:30  світло та не важливі електроприлади. 

За інформацією Конотопського району електромереж, який долучився до 

участі в акції здійснивши контрольні заміри споживання електроенергії у 

м.Конотоп, починаючи з 20.30 до 21.30 енергоспоживання по місту 

зменшилося на 1,9МВт, що рівне зменшенню викидів СО2  на 1900 кг та 

еквівалентне посадженню 770 дерев. 

 

Посилання на відеоматеріал: 

https://www.youtube.com/watch?v=msfymC_A2mU 


