
Розділ: Головна сторінка
БЛОКИ :
Хедер
1 БЛОК: 4-5 слайдів з реалізованими демонстраційними заходами з адаптації в громадах
2 БЛОК: Про Платформу: коротка інформація, структура, загрози та сектори, акцент на інструмент
3 БЛОК: Новини 
Футер
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Хедер

1 БЛОК



Про платформу

Це інформаційний майданчик з питань адаптації до зміни клімату для зеленої трансформації 
України та Європейського зеленого курсу, за допомогою якого українські громади зможуть 
ефективніше оцінювати кліматичні загрози у визначених секторах, вплив на громаду та 
планувати заходи з адаптації. Глобальна зміна клімату.  

2 БЛОК

В основі Платформи лежить Інструмент для адаптації громад 
до зміни клімату – поетапний інструкція написання …



Адаптація в секторах

3 БЛОК

Футер

Платформу розроблено в рамках проекту «Посилення спроможності українських громад у впровадженні цілей Європейського зеленого курсу» за 
підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Платформа відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

Партнери додати лого (клікабельними)!



Розділ: Адаптація
• Інструмент з адаптації ТГ
• Сектори та Загрози (фыльтр)

Примітка: 
Архітектура: дворівнева: Сторінка та Підсторінка (текстовий блок, корисні посилання, піктограми)
Структура інструменту:  використано з сайту Climate-ADAPT - на основі Urban Adaptation Support Tool
Інформаційне наповнення: перекладено з Climate-ADAPT (близько 70% тексту) та частково адаптовано до України (30% тексту)
Розпрацювати вигляд сторінки (текстовий блок, картинки, піктограми, силки)!
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Інструмент з адаптації ТГ
Сектори та Загрози



https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-
ast/step-0-0

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0


Адаптація в секторах (перелік секторів з 
шаблону УМ)

Приклад: https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/energy

https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/energy


Перелік загроз з фото, піктограмами та коротким описом

Кліматичні загрози



Види Фільтри

Міський сектор Кліматична загроза Вид інформації

• Екстремальна спека
• Екстремальний холод
• Сильні опади
• Повені та підвищення рівня 

моря 
• Посухи та нестача води
• Буревії 
• Зсув 
• Стихійні пожежі 
• Хімічні зміни 
• Біологічні загрози 
• Інші

• Будівлі
• Транспорт
• Енергетика
• Водопостачання та водовідведення
• Відходи 
• Планування землекористування
• Сільське та лісове господарство 
• Навколишнє середовище та 

біорізноманіття
• Охорона здоров'я 
• Цивільний захист та надзвичайні 

ситуації
• Туризм 
• Освіта
• Інформаційно-комунікаційні технології

• Вебінари
• Публікації
• Корисні ресурси та посилання
• Кейси з адаптації
• Новини
• Кліматична політика України
• Кліматична політика ЄС



Перелік загроз з фото, піктограмами та коротким описом

Приклад фільтрів 1



Перелік загроз з фото, піктограмами та коротким описом

Приклад фільтрів 2



Розділ: Політики
- Кліматична політика ЄС
- Кліматична політика України

Примітка: 
Архітектура: Сторінка та підсторінка (текстовий блок, корисні посилання, піктограми)
Інформаційне наповнення: обговорити про що будемо тут писати (зібрати інформацію про законодавство, стратегії, плани, 
перелік секторів та змістовне наповнення, ін. 
Розпрацювати вигляд кожної сторінки (текстовий блок, піктограми, силки)!
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Розділ: Бібліотека

Примітка: 
Архітектура/структура/хештеги (фільтри: сектор, загроза) 
Інформаційне наповнення?
Дизайн сторінки?
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Кейси з адаптації
Публікації
Вебінари
Корисні ресурси
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Розділ: Новини

Примітка: 
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Зелений дах корпусу УКУ, м. Львів



Мигаюча кнопка з 
можливістю додати 
новину самостійно 

(верифікація адміном)


