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Сонячну енергетику популяризуватимуть на віртуальних плакатах 
На  початку  травня  на  сайті  проекту  «Карпатської  академії  етнодизайну»  http://caed‐ua.ru/ 
з’явиться  віртуальна виставка  соціальних плакатів.  Тематика плакатів досить різноманітна  ‐ 
починаючи  від  енергозбереження  і  закінчуючи  раннім  розвитком  дитини.  Значна  частина 
робіт присвячена популяризації сонячної енергетики. 

На  виставці  буде  представлено  близько  сотні  плакатів,  створених  впродовж  4  років 
студентами  та викладачами Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. 

«В рамках соціального проекту «Карпатської академії етнодизайну» ми розгорнули постійно‐
діючу виставку соціального плакату. Виставку можна побачити у фойє у Косівському інституті, 
в центральній районній лікарні,  та  в Косівському районному управлінні праці  і  соціального 
захисту  населення.  Створивши  віртуальну  виставку  в  мережі  Інтернет,  ми  забезпечимо 
доступ до плакатів значно більшої аудиторії», ‐ зазначив куратор виставки Микола Близнюк.    

За його словами, "сонячна" тема посіла особливе місце на виставці, адже косівчани активно 
долучилися  минулого  року  до  конкурсу  "Сонячний  караван"  (в  рамках  Європейських  Днів 
Сонця‐2012).  Зокрема,  студент  Косівського  інституту  декоративно‐прикладного  мистецтва 
Володимир  Іванчук  отримав  головний  приз  у  гуманітарній  номінації  за найкращий  плакат 
(http://www.dossier.org.ua/). 

*** 

Чернівецька область. Березовий фестиваль долучиться до Європейських Днів 
Сонця  

12  травня  у  селі  Банилів  –  Підгірний  (Сторожинецький  рн.  Чернівецька  обл.)  в  рамках 
Березового фестивалю  заплановано «сонячні» розваги.  

Головна мета фестивалю ‐ сприяння розвитку сільського та екологічного туризму Буковини, 
підвищення  соціально  –  економічного  та  рекреаційного  потенціалу  регіону,  створення  та 
просування  нових  туристичних  продуктів  на  основі  «зелених»  інновацій  та  традиційного 
ведення сільського господарства в Карпатах. 

Під  час  фестивалю  в  рамках  Європейських  Днів  Сонця  –  2013  заплановано  інформаційно‐
просвітницькі  акції  з  використання  енергії  сонця  для  організаторів  сільського  туризму  та 
подорожей у природі. 

Чернівецьке обласне громадсько – молодіжне екологічне об’єднання ”БУКВИЦЯ ” та громада 
Банилова – Підгірного вже вдруге беруть участь у Європейських Днях Сонця. Минулого року 
«Буквиця»  отримала  ліхтарі  із  сонячними  фотоелементами  від  партнера  Днів  Сонця 
Міжнародної  групи компаній Activ Solar за організацію  інформаційно  ‐  просвітницької  акції 
під  час  першого  Березового  фестивалю.  Ще  один  приз  –  офіційний  футбольний  м’яч 
європейського чемпіонату відправився до Банилівської середньої школи.  



«Буквиця» постійно проводить табори в Карпатах, основна їх мета – навчання жити в гармонії 
з природою, екологічне виховання та розвиток екологічно відповідального туризму.  

За додатковою  інформацією можна звертатися:  т/ф  (0 3722  ) 3  ‐10‐32; моб. 067 3730113; e‐
mail: bukvitsa@yandex.ru 

*** 

Одеська обл. У Татарбунарах вчитимуть майструвати сонячний колектор  
З  1  по  19  травня  в    Інформаційному  центрі  збалансованого  розвитку  (м.  Татарбунари 
Одеської області,  вул.  Тимошенка, 19) проводитимуть практичні консультації для місцевого 
населення  та  всіх  бажаючих  з  питань  використання  сонячної  енергії  у  побуті,  зокрема 
демонстрація сонячної батареї та принцип дії сонячного колектора.  

Консультації  проводяться  в  рамках  проекту  «Увімкни  сонце  –  живи  комфортно»,  що 
реалізується  в  Україні  та  Грузії  за  фінансової  підтримки  ЄС  та  виконується  Міжнародною 
мережею  жіночих  організацій  «Жінки  в  Європі  за  спільне  майбутнє»  (WECF)  разом  з 
партнерами  в  Україні:  Національним  екологічним  центром  України,  Татарбунарською 
районною  громадською екологічною організацією «Відродження»  та Міською молодіжною 
громадською організацією «Екоклуб» (Рівне). В рамках проекту активісти з Татарбунарів самі 
виготовили сонячні колектори, які забезпечують гарячою водою будинок, а в холодну пору 
року підключаються до системи «тепла підлога».  

 

Цього року до кампанії Європейські Дні Сонця в Україні приєдналися:  

• Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

• Фонд Східна Європа  

• Державне  агентство  з  інвестицій  та  управління  національними  проектами  України 
(Національний проект «Енергія природи»)  

• 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  інвестицій  ‐ 
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) 

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. 

 


