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Українські неурядові організації навчать, як «увімкнути» для себе сонце
В рамках проекту «Увімкни сонце ‐ живи комфортно», Національний екологічний центр
України разом з партнерами (НУО «Жінки Європи за спільне майбутнє» (WECF), Нідерланди,
Рівненською громадською організацією «Екоклуб» та Татарбунарською районною
екологічною громадською організацією «Відродження»), навчають українців власноруч
споруджувати сонячні колектори для нагрівання води і опалення приватних будинків,
вивчають і поширюють сучасні методи енергозбереження та утеплення будинків, що
допоможе родинам економити кошти і зменшувати свою енергозалежність.
Саморобні сонячні водонагрівачі вже запрацювали у таких областях, як Волинська (смт.
Маневичі, с. Копилля, с. Велика Осниця), Одеська (м. Татарбунари) та Вінницька (м.
Погребище, м. Вінниця).
Для спорудження колекторів використовуються лише матеріали, що доступні на місцевому
ринку, тому повна його вартість разом із трубами та баком‐накопичувачем, невисока (в
середньому 2000 ‐ 3000 грн.), водночас вона значно знижується при використанні власних
матеріалів та апаратури. При цьому, за словами власників уже збудованих колекторів, вони
здатні повністю забезпечити господарство гарячою водою в теплий період року, і частково ‐ у
холодну пору.
Бажаючі розвивати відновлювану енергетику в своїх господарствах, можуть знайти
практичний
посібник
зі
спорудження
геліоколекторів
за
адресою:
http://ecosolar.org.ua/files/2012/05/kerivnyctvo.pdf.
Дізнатися більше можна на сайті проекту: www.ecosolar.org.ua, за
(095) 4667261 (Максим Бабаєв), чи електронною поштою: solar@necu.org.ua.

телефоном:

***
Київ. На засіданні ОБСЄ 57 країн обговорили вплив енергетики на довкілля
16‐17 квітня у Києві посадовці та експерти з 57 держав‐учасниць ОБСЄ обговорили шляхи
зменшення впливу на довкілля енергетичної діяльності. Засідання проводилося у рамках
підготовки до 21‐го Економіко‐екологічного форуму ОБСЄ.
Під час заходу посадовці та експерти з держав‐учасниць, представники міжнародних
організацій, бізнес‐спільноти та наукових кіл шукали шляхи посилення стабільності та
безпеки на просторі ОБСЄ шляхом прийняття раціональних рішень у сфері енергетики.

Серед основних тем обговорення ‐ посилення співпраці між державами‐учасницями ОБСЄ у
використанні нових і відновлювальних джерел енергії та інновації і передача технологій для
стійкого розвитку енергетики.
Із презентацією Європейських Днів Сонця в Україні виступила представниця «Зеленого
досьє» Надія Шевченко. «Важливою складовою концепції відновлюваної енергетики є її
збалансованість, що передбачає децентралізацію, ефективність, мінімізацію негативного
впливу на довкілля та створення нових, місцевих, «зелених» робочих місць. Місцева
продукція для місцевого вжитку – це шлях, який дозволяє уникнути величезних витрат на
транспортування енергії на довгі відстані», ‐ зазначила вона.
***

В Україні втретє пройде Європейський тиждень сталої енергетики
24‐28 червня відбуватимуться заходи в рамках Тижня сталої енергетики ЄС. В рамках Тижня
заплановано виставки, конференції, перформенси, медіа‐кампанії, концерти, дні відкритих
дверей та інші заходи, спрямовані на популяризацію енергоефективності та використання
відновлюваної енергетики.
Тиждень сталої енергетики у ЄС (EUSEW) є ініціативою Європейської Комісії. Вперше він
відбувся в 2006 році. До акції щороку долучаються сотні організацій та осіб.
Цьогоріч Тиждень сталої енергетики пройде у ряді країн Євросоюзу та за його межами,
зокрема, в Німеччині, Швеції, Естонії, Португалії, Іспанії, Франції, Італії, Сербії, Греції, Болгарії,
Туреччині та Пакистані.
До акції вже третій рік поспіль долучиться й Україна ‐ події заплановано у Житомирі,
Миколаєві, Івано‐Франківську, Яремче (Івано‐Франківська обл.), Яготині (Київська обл.), Голій
Пристані (Херсонська обл.).
Зокрема, на церемонії відкриття Тижня сталої енергетики, яка відбудеться 24 червня в
Житомирі, МБО ІЦ «Зелене досьє» презентує результати Європейських Днів Сонця 2013 року.
***

Херсонщина. Під час туристичного форуму запустять сонячну електростанцію
16 травня в Скадовському районі Херсонської області в рамках ІІІ Міжнародного
туристичного форуму (http://turforum.com.ua/) відбудеться запуск сонячної електростанції
«Соларенерго».
Станція побудована на березі солоного озера Устричне біля села Лазурне на ґрунтах,
непридатних для сільськогосподарського використання.
Встановлена потужність СЕС становить 9,806 МВт. Щорічно установка буде генерувати і
видавати в об'єднану енергосистему країни 10,934 млн. кВт‐годин екологічно чистої
електроенергії. Цієї потужності достатньо для забезпечення енергією понад 3 тис.

домогосподарств в регіоні. На даний момент станція вже працює в тестовому режимі. На
повну потужність установки запрацюють після офіційного відкриття.

Цього року до кампанії Європейські Дні Сонця в Україні приєдналися:
•

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження

•

Всеукраїнська Рада з питань туризму та курортів

•

ГО «Європейський рух для України»

•

Проект «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання
відновлюваної енергії в агро‐харчових та інших малих та середніх підприємствах
(МСП) України» (виконується Агентством ООН з питань промислового розвитку,
ЮНІДО,
за
підтримки
Глобального
Екологічного
Фонду,
ГЕФ)
‐
http://www.dossier.org.ua/zoloti‐storinki‐chistoyi‐energiyi

•

Фонд
енергоефективних
http://energoeffect.org.ua/uk/solarpower_plants_ukraine

•

Європейський вибір ‐ http://eu4ukr.blogspot.com/2013/04/2013.html

•

Чернівецьке обласне громадсько – молодіжне екологічне об’єднання ”БУКВИЦЯ ”

•

Центр громадських ініціатив (Косів, Івано‐Франківська область)

інвестицій

‐

Дні Сонця в Україні співпрацюють з
Тижнем сталої енергетики ЄС
(http://www.eusew.eu/about/eusew‐2013). Фінальний захід Днів Сонця – в програмі
Європейського тижня сталої енергетики.
Слідкуйте за нашими новинами на сайті http://www.dossier.org.ua/ievropeyski‐dni‐soncya, долучайтесь
до обговорення В Контакте (http://vk.com/event50858255) та
у Facebook (http://www.facebook.com/events/577194402299536).
Попередні випуски дайджесту – http://www.dossier.org.ua/sites/default/files/esd_news1‐1.pdf,
http://www.dossier.org.ua/sites/default/files/esd_news1‐2.pdf
http://www.dossier.org.ua/novini‐ievropeyskih‐dniv‐soncya‐2013‐tretiy‐vipusk‐byuletenyu

Приєднуйтесь до європейської мережі! Запитуйте, давайте поради, дійте!
Події, які ви організуєте, будуть нанесені на «сонячну» мапу Європи.
Європейську кампанію координують Європейська асоціація фотоелектричної
промисловості (EPIA) та Європейська федерація сонячної теплової промисловості
(ESTIF).

Координатор в Україні – МБО ІЦ «Зелене досьє» ( http://www.dossier.org.ua).
Контакти: ecoweek@bg.net.ua; nadiyka@mail.ru; 067 9641529, 050 4468036;
Для листування: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12.

