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«Зелені» технології

Загальний підхід передбачає досягнення їх 
головної мети - зниження негативного впливу на 
навколишнє середовище, наприклад, за рахунок 
зменшення кількості відходів, підвищення 
енергоефективності, поліпшення дизайну для 
скорочення обсягу споживаних ресурсів.



«Зелені» технології

Відповідно до класифікації Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
«зелені» технології охоплюють такі сфери:

❑ загальне екологічне управління (управління 
відходами, боротьба з забрудненням води, повітря, 
відновлення земель і пр.);

❑виробництво енергії з відновлюваних джерел 
(сонячна енергія, біопаливо і пр.), 
пом'якшення наслідків зміни клімату, 
зниження шкідливих викидів в атмосферу, 
підвищення ефективності використання 
палива, а також енергоефективності в 
будівлях та освітлювальних приладах.



https://hmarochos.kiev.ua/2019/04/27/verhovna-rada-skasuvala-zelenyj-taryf-dlya-sonyachnyh-stantsij-vstanovlenyh-na-zemli/

Верховна Рада скасувала «зелений тариф» для сонячних станцій, 

встановлених на землі

У міністерстві енергетики зазначають, що будівництво СЕС перетворилося на 
прибутковий бізнес.

5 квітня Верховна Рада проголосувала за поправку до закону 8449-д про зелені

аукціони, яка скасовує зелений тариф для домашніх сонячних електростанцій,

встановлених на землі, повідомляє LIGA.net.

Умовою для надання вигідного зеленого тарифу, який спонукає багатьох

українців встановлювати вдома СЕС, відтепер буде встановлення сонячних

панелей на дахах або фасадах будинків та інших капітальних спорудах. Ця

умова почне діяти з 2020 року.

2018 року рекордні 4500 українських домогосподарств встановили власні

сонячні станції, загалом їх стало 7500. Їхня загальна потужність складає 157

МВт. Для порівняння, потужність найбільшої в Україні комерційної СЕС у

Нікополі – 200 МВт; вона належить Рінату Ахметову.

Зелений тариф діє в Україні з 2009 року. 

З 2020 року пільговий тариф планують знизити на 25%, а 

до 2030 року – повністю скасують.

https://hmarochos.kiev.ua/2019/04/27/verhovna-rada-skasuvala-zelenyj-taryf-dlya-sonyachnyh-stantsij-vstanovlenyh-na-zemli/
https://tech.liga.net/technology/article/domashnie-solnechnye-stantsii-na-zemle-zapreschayut-kak-tak-vyshlo


Стале керування ресурсами

SRM Sustainable Resource Management



Стале керування ресурсами

SRM Sustainable Resource Management

Екосистемні функції і послуги:

❑ осередок життя

❑ підтримування ланцюгів живлення

❑ регулювання води і повітря

❑ …

❑ оцінювання біорізноманіття та
моніторинг 

❑ розуміння екосистемних функцій
❑ керування існуючими екосистемами й 

охорона біорізноманіття
❑ …



Стале керування ресурсами

SRM Sustainable Resource Management

Впливи на водний баланс:
❑ зміна с/г практик
❑ викиди забруднювачів
❑ зміна клімату
❑ зміна енерго-балансу 

…

Потенційні загрози:
❑ забруднення води
❑ дефіцит води
❑ ризик повеней
❑ посухи …

❑ розроблення засобів й методів керування 
водними ресурсами

❑ вдосконалення системи моніторингу стану усіх 
водних об’єктів

❑ обізнаність громадськості щодо високої цінності 
водних ресурсів



Враховуючи нинішні темпи 

споживання, людство 

потребуватиме води на 40% 

більше, ніж сьогодні.

Для того щоб прогодувати 

народжене у XXI столітті 

покоління, через 15 років 

знадобиться водних ресурсів 

на 17% більше, ніж реально 

буде прісної води на планеті. 

За оцінками експертів ООН, 

глобальна криза має настати 

2025 року.

http://archive.kontrakty.ua/gc/2006/25/34-voda-i-

volya.html?lang=ua



9United Nations Environmental Programs, http://www.businessinsider.com/15-facts-about-the-coming-water-crisis-2010-3?op=1
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Стале керування ресурсами

SRM Sustainable Resource Management

Пошук енергетичного балансу для території, в т.ч. збільшення
частки джерел відновлюваної енергії.

❑ різноманітні джерела відновлюваної енергії
❑ накопичення енергії
❑ енергоефективність споруд, промислових 

процесів та транспорту
❑ аспекти поведінки …



https://natali-

ya.livejournal.com/2546987.html

https://natali-ya.livejournal.com/2546987.html
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https://golos.ua/i/166530

https://izuminki.com/izrail-

prevrashhaet-svalku-v-park

https://golos.ua/i/166530
https://izuminki.com/izrail-prevrashhaet-svalku-v-park
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Стале керування ресурсами

SRM Sustainable Resource Management

❑ виробництво продуктів за 
допомогою сталого сільського 
господарства

❑ збереження біорізноманіття і 
розвиток місцевих генетичних 
ресурсів

❑ захист води і ґрунтів
❑ утворення біомаси як відновлюваного 

джерела енергії
❑ освіта і поведінка споживача
❑ …
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Органічна продукція – це 

продукція, отримана в результаті 

сертифікованого органічного 

виробництва з використанням 

речовин та процесів 

лише природного походження і 

нешкідливих методів переробки, які 

гарантують збереження органічної 

цілісності і поживних якостей 

продукту на всіх етапах 

виробничого процесу.
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Стале керування ресурсами

SRM Sustainable Resource Management

Як підтримати економічний розвиток і
забезпечити контрольовану урбанізацію, при
цьому надати життєвий простір населенню і
захистити природне навколишнє середовище?

❑ транспорт, мобільність, доступ до 
ресурсів, міграція тощо

❑ розроблення нових політичних 
інструментів

❑ участь зацікавлених осіб
❑ моделювання розвитку «у просторі»
❑ …



«Зелені» технології

Один з основних показників розвитку «зелених» технологій -
патентна активність

Найбільшими темпами збільшувалося 
число патентів у сфері відновлюваної 

енергетики та контролю над 
забрудненням повітря.

Набагато повільніше росте число 
патентних заявок в області 

зберігання енергії та переробки 
матеріалів.



За даними дослідницької компанії «Планкетт досліджень», 
доходи компаній від продажів «зелених» технологій в 2010 р. 
склали більше 2 трлн. дол. 

До 2020 р., за прогнозами, вони виростуть до 8,33 трлн. дол.

«Зелені» технології

Основна частина «зелених» 
технологій зосереджена у відносно 
невеликому числі країн, при цьому 
різні країни спеціалізуються на тих 
чи інших видах технологій. 



«Зелені» технології

Технології по боротьбі з водним і повітряним забрудненням, з управління
відходами активно розвиваються в країнах ОЕСР (Організація економічного
співробітництва та розвитку):

❑ в Австралії - по боротьбі із забрудненням води, 
❑ в Данії - з відновлюваної (в першу чергу вітрової) енергетиці, 
❑ в Німеччині - по боротьбі з забрудненням повітря, 
❑ в Іспанії - по сонячній енергетиці.

ОЕСР - це «клуб багатих країн», які поділяють ідеї
демократії та принципи ринкової економіки.
Країни-члени організації виробляють 2/3 світових
матеріальних цінностей та послуг.



«Зелені» технології

Члени БРІКС є найбільшими серед країн, що швидко розвиваються. 
Вигідне розташування цих країн забезпечує наявність в них багатьох 
важливих для світової економіки ресурсів:

❑ Бразилія — багата сільськогосподарською продукцією,
❑ Росія — найбільший у світі експортер мінеральних ресурсів,
❑ Індія — дешеві інтелектуальні ресурси,
❑ Китай — дешеві трудові ресурси,
❑ Південна Африка — природні ресурси.

Значний прогрес у розробці «зелених» технологій 
зазначається також у країнах БРІКС: 

Бразилія, Росія, Індія, Індонезія, Китай, ПАР розробляють 
технології з управління відходами, контролю над 
забрудненням води і відновлюваної енергетики.



«Зелені» технології



«Зелені» технології

За оцінками експертів стратегічної консалтингової компанії 
«Роланд Бергер», екологічні технології стануть лідируючими 
в розвитку світового господарства в XXI столітті. 

До найбільш гострих глобальних екологічних проблема сьогодні 
відносять:

❑ зміну клімату 
❑ доступ до якісної води та інших ресурсів
❑ втрата біорізноманіття 

тому можна припустити, що розвиток технологій буде 
спрямовано на їх вирішення.



«Зелені» технології

На думку експертів, в першу чергу будуть розвиватися технології: 

❑ спрямовані на підвищення ефективності транспортних засобів і 
будівельних матеріалів;

❑ об'єднувати ряд технологій, таких як нано-, біо- та інформаційні 
технології, буде як і раніше простежуватися тенденція до мініатюризації 
продукції;

❑ створення пристроїв зберігання енергії, що дозволяє запасати і 
використовувати ці види енергії через деякий час;

❑ біотехнології (особливо в галузі відновлення навколишнього 
середовища, включаючи її очищення від важких металів і хімікатів),

❑ нанотехнології в сільському господарстві та енергетиці (наприклад, у 
виробництві світлодіодів, нанопокриття для зберігання та виробництва 
енергії, а також у будинках) і т. д.
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Кінець ери держав-бензоколонок: Світ перейде на 

зелені технології в автотранспорті швидше, ніж 

вважалось раніше

http://patrioty.org.ua/ecomomic/kinets-ery-derzhav-benzokolonok-svit-pereide-na-zeleni-tekhnolohii-v-avtotransporti-

shvydshe-nizh-vvazhalos-ranishe-193151.html

Друга хвиля електромобілів Nissan - 9 мільйонів машин - буде створюватися на 

базі чотирьох нових платформ. На такому рівні стандартизація шасі ще ніколи 

не проводилася в альянсі. Число автомобілів на новій платформі зросте з 25% 

до 70% до 2022 року. 

До цього ж терміну будуть представлені 12 нових повністю електричних 

моделей, буде досягнута дальність пробігу на одній зарядці в 600 км, а вартість 

батарей знизиться на 30%.

На думку президента альянсу 

Renault - Nissan Карлоса Гона

- до 2040 року дизельного і 

бензинового транспорту не 

залишиться. 

Це абсолютно вірогідний 

сценарій.
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Сім канадських 
військових баз 
впродовж 10 років 
отримають близько 
$100 млн. на 
запровадження 
енергоефективних 
технологій.

Канадська армія вкладе 

більше $100 млн. у «зелені» 

технології
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Французька компанія NewWind розробила штучне дерево, листям якого
служать невеликі вітряні турбіни, сконструйовані таким чином, що "вітряне
дерево" може виробляти електрику навіть при дуже слабкому вітрі.
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у Тернополі встановили 
енергетичне дерево. 
На стовбурах розміщені сонячні 
батареї. 
На площі від дерева можна 
заряджати мобільні телефони. 
Це перше технологічне дерево в 
Україні.

Повідомляють про появу 
«сонячних доріг», зокрема 
у Франції впроваджується 
проект заміни асфальту 
сонячними батареями.
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ТРОПІЧНИЙ ЛІС У МЕҐАПОЛІСІ –
УЛЬТРАСУЧАСНЕ ЧУДО СІНҐАПУРУ

http://www.naturalist.if.ua/?p=4553

Філософія орхідеї – квітки національного символу Сінґапуру – перемогла у 2009-му 
році на міжнародному конкурсі зі створення найбільшого в країні громадського саду 
– Сад Південної Маріни.

http://www.naturalist.if.ua/?p=4553
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«Зелені» технології на 
службі у IT-гігантів

Apple

Samsung

IBM

Intel

http://gsmavto.com/zelenye-texnologii-na-sluzhbe-u-it-gigantov-2/
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Apple
Имеющая многомиллионную армию поклонников компания Apple усиленно 

работает над вопросом уменьшения негативного влияния на внешнюю среду. 

Так, по заявлению самой корпорации, новая штаб-квартира создается с 

максимальным учетом «зеленых» технологий и будет использовать на 30% 

меньше энергии, чем аналогичные офисы IT-компаний.

Бережно относится корпорация и к 

воде. Специальная программа 

компании Clear Water направлена 

на очистку сточных вод и их 

повторное использование как в 

самой корпорации, так и у 

партнеров. В качестве примера 

можно привести тот факт, что воду 

для охлаждения вычислительных 

мощностей корпорации в Северной 

Каролине используют 35 раз.
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Samsung

Один из основных конкурентов Apple, южнокорейская компания Samsung, также 

проявляет значительную заинтересованность к охране окружающей среды. 

Вся продукция компании соответствует последним мировым требованиям в 

сфере экологической безопасности. 

Кроме того, большая часть электронных девайсов поставляется в безопасной 

упаковке, которую можно полностью перерабатывать, а сами гаджеты после 

окончания срока службы можно сдать производителю обратно на бесплатную 

утилизацию.
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IBM
Компания IBM, которая в значительной степени перефокусировалась с 

производства электроники на развитие софтверных решений и различных 

технологических новинок, также держит высокий уровень соответствия 

«зеленым» технологиям и всеми доступными способами стремится их 

улучшить. 

Подтверждает этот факт создание подразделением IBM Research нового типа 

параболического отражателя, который улавливает солнечные лучи и 

создает эффект усиления солнечной энергии в несколько тысяч раз, 

опресняя в процессе своего использования воду и очищая воздух.
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Intel
Ведущий производитель электронных компонентов для 

разнообразных девайсов и гаджетов более половины своих 

потребностей в электроэнергии покрывает за счет 

альтернативных источников энергии. 

Планируется, компания полностью перейдет на электроэнергию 

из возобновляемых ресурсов.

Кроме того, солнечная энергия активно используется в индийском 

подразделении компании для нагрева воды на производстве. 

Ожидается, что подобным оборудованием оснастят и все прочие 

предприятия компании в течении пяти лет.

Также компания старается оптимизировать производство чипов, 

стремясь снизить нагрузку на окружающую среду. Для этого 

отходы от изготовления чипов, содержащие кремниевые 

компоненты, направляют на изготовление фотоэлектронных 

элементов.



«Зелені» технології

Переваги та недоліки «зелени» технологій

До переваг впровадження «зелених» 
технологій відносяться:

❑ поліпшення навколишнього середовища 
та здоров'я людей; 

❑ збереження ресурсів; 

❑ підвищення ефективності виробництва.



«Зелені» технології

Переваги та недоліки «зелени» технологій

Недоліками впровадження «зелених» 
технологій є:

❑ економічна ефективність розробки і застосування
«зелених «технологій, що багато в чому залежить
від конкретної сфери;

❑ залежність від державної політики, покликаної
згладжувати відмінності в цінах на «коричневі»
(технології, що характеризуються високим рівнем

забруднення навколишнього середовища) і «зелені
«технології.



«Зелені» технології

Переваги та недоліки «зелени» технологій

Важливими обмеженнями впровадження «зелених» технологій 
варто відзначити наступні:

❑ недоліки регулювання цієї сфери;

❑ тривалість процесу їх розробки та впровадження найчастіше при 
непередбачуваних результати (що впливає на рішення компаній);

❑ складність перебудови громіздкою енергетичної та транспортної 
інфраструктури;

❑ дефіцит кваліфікованих дослідників і управлінців;

❑ психологічна неготовність людей до серйозних 
змін у бізнесі та приватного життя.



Відновлювана енергія

Renewable Energy

Геотермальна енергія





Відновлювана енергетика



Відновлювана енергетика





Сонячні електростанції України. 

Нові проекти

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T-kpqEzJ9YkGc4vBE9U-

hZTSV5Q&hl=en_US&ll=48.65203224084572%2C31.35807051562506&z=6



Знак «Have a sunny day!» 
на Дунайській СЕС

Сонячна електростанція складається з 
182 380 полікристалічних 
фотоелектричних модулів, 40 
станцій інвертора і близько 645 
кілометрів кабелю. 

Загальна потужність електростанції 
«Дунайська» становить 43,14 МВт, площа 
земельної ділянки, на якій розташована 
електростанція, — 80 га.

Виробництво електроенергії має 
сягнути — 54,4 млн. кВт-годин на рік.

В ході будівництва станції в економіку регіону інвестовано близько 
900 млн грн.

Обслуговують електростанцію 5 чоловік. Будівництво 
здійснювала австрійська група компаній «Activ Solar», 

за фінансової участі Китаю.



«Зелені» технології Приклад Німеччини

Виробництво струму з відновлюваних джерел енергії у 2014 році зросло і 
становило 26 % від загального виробництва електроенергії в Німеччині.



«Зелені» технології Приклад Німеччини

Джерело: Fraunhofer ISE/BDEW, BMWI



«Зелені» технології Приклад Данії

Після аварії на Чорнобильській АЕС уряд Данії заборонило будівництво атомних
електростанцій. Замість цього данці вирішили розвивати альтернативну
енергетику.

До кінця 1997 року в країні вже експлуатувалося близько 30 тис. геліоустановок,
змонтованих переважно в приватному порядку з метою підігріву води і
опалення приміщень.

Зараз уряд щорічно виділяє на програми розвитку альтернативної енергетики
значну суму, велика частина якої йде на надання допомоги приватним
домовласникам в монтажі енергетичного обладнання.

У Копенгагені, який в 2014 році завоював звання
«зеленої» столиці Європи, близько 98% жителів
отримує електроенергію від теплоелектростанцій,
що працюють на побутовому смітті і біомасі
(листках, хвої, кори, тирсі, пелетах).



«Зелені» технології Приклад Данії

До 2025 року в столиці Данії планується скоротити
(порівняно з 2010 роком) споживання тепла на
20%, електроенергії в комерційних будівлях на
20%, в житлових - на 10%.

Крім того, міська влада повинна зменшити на 50%
витрати електроенергії на вуличне освітлення і
скоротити на 40% споживання енергії в
адміністративних будівлях.

Для цього на муніципальних спорудах встановлять
60 000 м2 сонячних панелей.



«Зелені» технології Приклад Данії

І подібних прикладів в Данії дуже і дуже багато.

Острів Самсу в східній частині країни, населення якого становить близько
3,8 тис. чоловік. Сьогодні він самостійно задовольняє майже всі свої
енергетичні потреби - за рахунок енергії вітру, сонця і біомаси.

Велика частина будинків на острові
визнана енергоефективними, в них
реалізовані передові технічні
рішення, що сприяють економії тепла
та електроенергії. На острові навіть є
своя академія енергетики.





«Зелені» технології Приклад Данії

Інший приклад - острів Ері на півдні Данії з населенням близько 6 тис.
чоловік.

Там, незважаючи на досить холодний клімат, знаходиться одна з
найбільших в світі сонячних електростанцій площею 33 300 м2.

Вона на половину забезпечує потреби 
острівного міста Марсталь. 

Недолік заповнюють кілька котелень на 
біопаливі і теплові насоси.



«Зелені» технології Приклад Данії

Вітер, вітер, ти могутній ...

Данія була піонером в області освоєння 
вітроенергетики. У 2014 році 
вітрогенератори виробляли близько 39% 
загального електроспоживання цієї країни. 

До 2020 року ці значення планується 
підвищити до 50%, а до 2035 року - до 84%. 

Данські вітру ніяк не можна назвати сильними: на висоті 10 м вони дмуть зі 
швидкістю 4,5-5,5 м/с. 

У більшості регіонів України швидкість вітру приблизно така ж, проте, його 
потенціал не використовується.



«Зелені» технології

Як зелені технології здійснили революцію у будівництві?

Історія успіху 
англійського підприємця 
Джеремі Пакстона
(Jeremy Paxton).



«Зелені» технології

Особливості застосування сучасних екологічних технологій 
в будівництві

За статистикою, всі існуючі в світі будівлі
споживають близько:
▪ 40% світової первинної енергії,
▪ 67% електрики,
▪ 40% сировини і
▪ приблизно 14% сукупних запасів питної

води.
При цьому вони виробляють близько 35% від

світових викидів вуглекислого газу і
близько 50% твердих міських відходів.



«Зелені» технології

Серед основних завдань «зеленого будівництва» можна 
виділити:

❑ зниження сукупного негативного впливу будівельної діяльності на 
навколишнє середовище та здоров’я людей;

❑ розробка нових технологій і створення сучасних промислових продуктів;
❑ зниження енергоспоживання, а відповідно і навантаження на 

електромережі;
❑ комплексне скорочення витрат на будівництво та утримання будинків.



«Зелені» технології

Вартість будівництва «зеленого» будинку 
буде всього на 10-12% дорожче 
традиційного. 

Але важливо врахувати, що витрати на 
експлуатацію «розумного» будинку 
скорочуються в середньому на 15-25%

В Україні з’явилися перші будівлі, сертифіковані за «зеленими»
принципами. Вони включають в себе в першу чергу оцінку
життєвого циклу будівлі, що дозволяє зробити об’єкт не тільки
ефективним і економним з точки зору експлуатації, але і
комфортним для людей.



«Зелені» технології

Основні принципи «зеленого будівництва»:

❑ Економія і енергоефективність — раціональне використання ресурсів 
землі, енергії, будматеріалів);

❑ Комфорт — забезпечення належного рівня зручності для людей, які 
будуть проживати або працювати в цих будинках;

❑ Екологічність — забезпечення мінімального рівня шкідливого впливу на 
навколишнє середовище та здоров’я людини.



«Зелені» технології

«Зелені» стандарти в будівництві
Перші «зелені» стандарти з’явилися в 1990 році, коли у Великобританії

компанією BRE Global була введена система стандартизації BREEAM

(BRE Environmental Assessment Method).

В даний час ця система оцінки екологічності будівель застосовується в

багатьох країнах світу. Згідно з цим стандартом кожна будівля оцінюється

за 9 критеріями:

1.Управління.
2.Енергія.
3.Здоров’я і благополуччя.
4.Транспорт.

5. Сміття.
6. Матеріали.
7. Землекористування та екологія.
8. Забруднення

Після цього спеціальна експертна комісія визначає загальний рейтинг.
Для цього отримані бали по кожному критерію множиться на коефіцієнт, що

відображає актуальність даного фактору для конкретного проекту.
Отримана підсумкова сума з урахуванням всіх коефіцієнтів відображає рейтинг

будівлі за наступною шкалою: Чудово, дуже Добре, Дуже добре, Добре і
Задовільно.



«Зелені» технології

«Зелені» стандарти в будівництві
Пізніше в 1998 році в США з’явилася інша рейтингова система для

сертифікації «зелених будинків» — LEED (Leadership in Energy and

Environmental Design).

Для проходження сертифікації в цій системі будівля має відрізнятися
максимальним використанням при його будівництві і експлуатації
поновлюваних джерел енергії.

Оцінка будівель по даному стандарту здійснюється за 6 критеріям:

1.Територія під забудову.
2.Енергія і атмосфера.
3.Матеріали і ресурси.
4.Якість повітря.
5.Інновації.



«Нічні вогні світу» як індикатор економічного розвитку

1993-2003



Нічні вогні світу

DMSP - Defense Meteorological Satellite Program
OLS - Operational Linescan System

DMSP-OLS – система, що володіє унікальною властивістю 
спостереження слабких джерел інфрачервоних викидів 
(близьких до видимого світла) на поверхні Землі.

Region:
Global 90N, -80W, -90S, 180E
Difference: 2003-1993



Нічні вогні світу - Європа

Region:
Europe
88.766N -14.4W 27.154S 47.16E



Нічні вогні світу - Європа

Україна – економічна стагнація

Region:

Europe 88.766N -14.4W 27.154S 47.16E



Нічні вогні світу - Азія

Китай, Японія

Region:
Asia 66.74N 58.68W -29.3S 154.8E



Нічні вогні світу – Північна Америка



74

Браконьєри вбили 
слона і залишили 
його гнити.

Завод, спалює 
сміття і його 
околиці, 
Бангладеш.



75

Тропічний ліс у вогні 
- тут зазвичай 
паслися дикі козли.

Вогняний шторм мчить 
через Колорадо: 
підвищений ризик 
лісових пожеж - результат 
зміни клімату.



76

Сліди надмірного 
трафіку літаків над 
Лондоном.

Сліди, залишені від 
видобутку нафтоносних 
пісків у канадській 
провінції Альберта.
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Величезна вантажівка 
везе нафтоносний
пісок на переробку.

Нафтоносний пісок
вважається джерелом
енергії майбутнього.

Нічний огляд на центр 
Лос-Анджелеса. 
Витрату енергії не 
можна обрахувати.
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Простий селянин не може 
винести сморід Жовтої 
ріки в Монголії.

В Орегоні цей 
багаторічний ліс 
випиляли для 
будівництва нової дамби.
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Область Алмерія в 
Іспанії, усіяна 
теплицями далі, ніж 
бачить око.

Браконьєри гордо 
позують зі шкурою 
сибірського тигра.



80

Рудник «Мир» в Росії. 
Найбільший 
алмазний рудник в 
світі.

Мертвий альбатрос -
свідчення того, як 
ми смітимо. 
Ходячий смітник.
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І ще один 
мегатрополіс - погляд 
на Нью Делі з висоти 
пташиного польоту 
(більше 22 мільйонів 
жителів).

Рай майже 
втрачений: Мальдіви, 
популярний курорт, 
під загрозою 
постійно 
піднімається рівня 
океану.
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Буквально тонни
зламаної техніки 
виявляються в країнах, 
що розвиваються, де за 
допомогою 
смертоносних речовин їх 
розбирають заради 
дорогоцінних металів.

Кара бразильських 
тропіків досягає лісу 
і тут, в Канаді.
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Звалище 
зношених шин в 
пустелі Невада.

Доки весь світ 
спостерігав за 
подіями Фукусіми 
2011, всього в 
декількох милях від 
неї горіла ТЕЦ. Всі 
спроби загасити 
пожежу були марні.
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Це білий ведмідь, 
вимушений голодувати до 
смерті в Свалварді, 
Норвегія. Зникаючі 
льодовики позбавляють їх 
як життєвої території, так 
і їжі.

Остання крапля: 
нафтове поле в 
Каліфорнії і його 
нещадна експлуатація 
людиною.
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Масивний водоспад з 
танучого льодовика. 
Ці маси - усього лише 
тала вода і 
незаперечний доказ 
того, як стрімко 
розвиваються 
кліматичні зміни.

Електростанція 
бурого вугілля 
забруднює повітря 
своїми викидами.
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«Коли буде зрубано останнє дерево, коли буде отруєна 
остання річка, коли буде спіймана остання птаха, - тільки 

тоді ми зрозуміємо, що гроші не можна їсти».

Індонезійський серфер 

Деде Сурінайя ловить 

хвилю у віддаленій, проте 

все одно вкритій сміттям 

затоці на Яві (Індонезія) –

найбільш густонаселеному 

острові у світі
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Мегаполіс Мехіко невпинно 

розростається, захоплюючи 

щодня нові території та 

повністю знищуючи на них 

природне середовище

Фото з висоти пташиного 

польоту увічнило пожежу, що 

сталася 2010 року в результаті 

катастрофи на нафтовому 

родовищі Deepwater Horizon у 

Мексиканській затоці


