
1.1.1.

Придбати дизельний 
генератор



1.1.2.

Батькам знайти 
додатковий заробіток, 

щоб оплачувати 
рахунки



1.1.3.

Не використовувати 
послуги електромережі 
взагалі, а для освітлення 
використовувати свічки  



1.1.4.

Використати альтернативні 
джерела енергії 

(вітрова, сонячна енергетика)



1.1.5. 

Змінити лампочки 
розжарювання 

на енергозберігаючі



1.1.6.

Виходячи з кімнати, 
вимикати світло 



1.1.7.

Вимикати електро-
прилади, коли ними 

не користуємось



1.1.8.

Не залишати 
комп’ютери 
та ноутбуки 

у «сплячому режимі» 



1.1.9.

Не залишати 
включеними зарядні 

пристрої після 
закінчення зарядки 



1.2.1.

Увімкнути 
електрообігрівач



1.2.2.

Закривати на ніч 
віконниці, жалюзі та 

гардини



1.2.3.

Закривати двері у 
під’їзді 



1.2.4.

Утеплити двері, 
вікна, стіни та дах



1.2.5. 

Встановити 
автономне опалення



1.3.1.

Викинути в смітник



1.3.2.

Полагодити



1.4.1.

Викинути 
у загальний смітник



1.4.2.

Викинути 
в контейнер 

для пластику



1.4.3.

Зробити декоративну 
огорожу для квітника 

біля дому



1.5.1.

Викинути 
у загальний смітник



1.5.2.

Викинути 
в контейнер 

для скла



1.5.3.

Здати в пункт 
прийому 

вторсировини



1.5.4.

Зробити з пляшок 
власноруч елементи 
декору для інтер’єру



1.6.1.

Не звертати на це 
увагу



1.6.2.

Покритикувати 
двірника за поганий 

стан під’їзду



1.6.3.

 Організувати 
спільне 
 прибирання 
 під’їзду 
 з сусідами



1.6.4.

Не кидати сміття 
самому та спонукати 

до цього інших



1.6.5.

Пояснити сусідам, 
що під’їзд та сходи – 

це наш спільний 
житловий простір



1.7.1.

Не звертати на це 
увагу, якось саме 

пройде



1.7.2.

Використовувати  
органічну побутову 

хімію



1.7.3.

Частіше ходити 
до лікаря



2.1.1.

Продовжувати 
стояти у заторах, 
використовуючи 

власне авто



2.1.2.

Їздити власним 
авто, але підвозити 

сусідів, колег по 
роботі тощо



2.1.3.

Використовувати 
громадський 

транспорт



2.1.4.

Використовувати 
велосипед 

або ходити пішки



2.2.1.

Уникати 
прогулянок вулицею, 

їздити машиною з 
кондиціонером



2.2.2.

Використовувати 
авто 

з «еко» стандартом



2.2.3.

Використовувати 
громадський 

транспорт



2.2.4.

В теплий період 
року використовувати 

велосипед



2.2.5.

Ходити пішки



2.3.1.

Ходити пішки



2.3.2.

В теплий період 
року використовувати 

велосипед



2.3.3.

Їздити машиною



3.1.1.

Обирати паркову зону 
замість торгово-розва-

жальних центрів



3.1.2.

Сидіти вдома 
біля телевізора



3.1.3.

Організовувати 
свій відпочинок 
на принципах 

зеленого туризму



3.2.1.

Не відвідувати зелені 
зони, а проводити час 

у торгово-розважальних 
центрах



3.2.2.

Подати скаргу до 
комунальних служб



3.2.3.

Не смітити 
самому та 

радити це іншим



3.2.4.

Організувати 
акції з прибирання 



3.2.5.

Організувати 
екологічні 

просвітницькі 
заходи для громади



3.3.1.

Не відвідувати такі 
пляжі та не купатися 

у цих водоймах



3.3.2.

Подати скарги та 
звернення у відповідні 
органи місцевої влади



3.3.3.

Використовувати 
тільки органічну 
побутову хімію



3.4.1.

Підтримую це, 
адже розважальний 
центр біля дому – 

це круто!



3.4.2.

Прикро, але я 
не можу вплинути 

на цю ситуацію



3.4.3.

Організувати акції 
щодо висловлення 
протесту. Подати 

скаргу до суду.



3.5.1.

Не створювати нові 
місця під вогнище, а 
використовувати вже 
існуючі



3.5.2.

Використовувати вже 
існуючі стежки, не 

витоптувати рослинний 
покрив без зайвої 
необхідності



3.5.3.

Після відпочинку 
не залишати купи 

сміття



4.1.1.

Не звертати 
на це увагу



4.1.2.

Покритикувати 
двірника за поганий 

стан двору



4.1.3.

Організувати 
спільне прибирання 

зі школярами 
та вчителями



4.1.4.

Не кидати сміття 
самому та 

радити іншим



4.1.5.

Пояснити школя-
рам, що шкільний 

двір – це наш 
спільний простір



4.2.1.

Хай батьки 
знайдуть додаткові 
джерела прибутку, 

щоб у сім’ї було 
більше грошей



4.2.2.

Здавати макулатуру 
і купувати на ці гроші 

зошити



4.2.3.

Використовувати 
зошити до кінця



4.2.4.

Раціонально 
використовувати 
простір кожної 

сторінки зошиту



4.3.1.

Хай батьки 
знайдуть додаткові 
джерела прибутку, 

щоб у сім’ї було 
більше грошей



4.3.2.

Здавати макулатуру 
і купувати на ці гроші 

підручники



4.3.3.

Брати книжки у 
бібліотеці



4.3.4.

Купувати книжки у 
старшокласників



4.4.1.

Не звертати на це 
увагу



4.4.2.

Покритикувати 
адміністрацію 

школи за поганий 
стан приміщень



4.4.3.

Організувати 
спільний ремонт та 

облаштування класів із 
школярами, вчителями 

та батьками



4.4.4.

Не ламати шкільне 
майно та радити 

іншим



4.4.5.

Пояснити 
однокласникам, 

що школа – це наш 
спільний простір



5.1.1.

Купити 
пластиковий пакет



5.1.2.

Відвезти їх візком 
до машини



5.1.3.

Взяти з собою 
пластиковий пакет



5.1.4.

Взяти з собою 
багаторазову торбу з 

тканини



5.2.1.

Обрати 
найдорожчий, 
адже він точно 

найкращої якості



5.2.2.

Обрати товар 
місцевого виробника



5.2.3.
Обрати 

найдешевший 
товар, хоч він і 
не дуже якісний 



5.2.4.

Обирати товар, 
уникаючи зайвої 
та шкідливої для 

довкілля упаковки



5.3.1.

Не зважати на це 
і купляти все, 
що хочеться



5.3.2.

Складати список 
необхідних товарів



5.3.3.

Купувати необхідне 
на тиждень вперед



5.4.1.

Купляти одяг тільки 
на розпродажах



5.4.2.

Знайти додаткові 
джерела прибутку



5.4.3.

Брати участь в 
акціях з обміну речей, 
благодійних ярмарках



5.4.4.

Шити та в’язати 
самому



5.4.5.

Оновлювати старий 
одяг дизайнерськими 

елементами


