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Про проект «Увімкни сонце, живи комфортно!»
В трьох українських сільських громадах (в Маневицькому районі
Волинської області, Погребищенському районі Вінницької області і
Татарбунарському районі Одеської області) жителів навчатимуть
утеплювати будинки та самостійно робити сонячні колектори для
нагрівання води.
У 2011 році розпочато чотирирічний проект «Розбудова
місцевого потенціалу для побутового сонячного опалення та
підігріву води і термоізоляції у сільських та віддалених районах
Східної Європи та Кавказу (СЄК)», що реалізується в Україні та Грузії. Цей проект здійснюється
за фінансової підтримки Європейської Комісії та виконується Міжнародною мережею жіночих
організацій «Жінки Європи за спільне майбутнє» (WECF) разом з українськими партнерами:
Національним екологічним центром України (Київ), Міською молодіжною громадською
організацією «Екоклуб» (Рівне) та Громадською екологічною організацією «Відродження»
(Татарбунари, Одеська область).
Основна ціль проекту
Сприяння покращенню стану здоров’я та зниженню бідності в 22 сільських громадах в 7
країнах Східної Європи та Кавказу (СЄК) шляхом демонстрації побутового сонячного опалення,
підігріву води та теплоізоляції будинків на основі наявних місцевих можливостей та матеріалів, а
також створення інституційного потенціалу для розширення масштабів реалізації проекту за
допомогою сертифікованих інструкторів та майстрів. Проектом передбачена розробка ефективних
фінансових, організаційних та правових інструментів для широкого впровадження альтернативних
джерел енергії у побуті.
Як здійснюється проект в Україні
Протягом 2011 року вже проведено ряд практичних заходів:
• презентації проекту в районах;
• семінар по технологіям утеплення будинків за допомогою екологічно безпечних матеріалів
з урахуванням особливостей кожного з обраних районів;
• семінари – тренінги по будівництву, експлуатації та обслуговуванню сонячних
водонагрівачів. Наразі учасники здатні самостійно побудувати й встановити найпростіший
колектор плаского типу. Таким чином, зроблено перший крок для практичного вирішення
проблеми доступу до гарячої води в українських селах;
• 30 травня 2011 року у Києві в рамках проекту відбулася конференція на тему «Сучасний
стан та перспективи використання альтернативної енергетики в приватних
домогосподарствах та громадах України».
На конференції представники громадських організацій, місцевих та центральних органів влади
України, фінансових установ, експерти, що працюють у сфері розвитку альтернативної енергетики
та енергозбереження, обговорили сучасний стан справ та існуючі практичні моделі впровадження
енергозберігаючих заходів і використання відновлюваних джерел енергії в приватних
домогосподарствах і місцевих громадах в Україні. Було проаналізовано наявні законодавчі та
регуляторні механізми впровадження приватних ініціатив з енергозбереження та альтернативної
енергетики на рівні громад та окремих домогосподарств, а також механізми фінансової підтримки
невеликих проектів енергозбереження та використання відновлюваних джерел.
Доповіді з конференції доступні за адресою: http://necu.org.ua/solar-conf-content/
Даний проект організовано за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Відповідальність за зміст публікації несе Національний екологічний центр України.
Зміст публікації не може розцінюватися як такий, що відображає точку зору Європейського Союзу .
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В рамках проекту у наступні роки
планується збереження співпраці з місцевою
владою та залученими місцевими жителями учасниками проекту. В майбутньому буде
продовжено навчання бажаючих учасників
практичним знанням у сфері теплоізоляції та
альтернативних технологій. Сертифіковані
майстри отримають можливість навчати інших
учасників проекту в Україні та за її межами.
Бажаючі отримають базові знання та навички
для початку власного бізнесу.

Чим займатимуться учасники проекту у своїх громадах
1. Розповсюдження інформації про цілі проекту та заходи, пов’язані з його реалізацією, серед
місцевого населення.
2. Виконання поставлених практичних завдань (формування робочої групи, участь у заходах та
обговореннях, проведення обрахунків енергозбереження та економії витрат та інші).
3. Активна участь у тренінгах, семінарах та інших заходах.
4. Участь та/або сприяння під час практичного встановлення сонячних колекторів у власних
господарствах та впровадження інших енергозберігаючих заходів.
Чим цікавий проект для місцевих жителів в громадах-учасниках проекту
Для учасників проекту вигоди полягають в отриманні цінної інформації з питань
енергозбереження та впровадження альтернативних технологій у власних домогосподарствах, що
допоможе зекономити витрати на енергозабезпечення господарства.
Для більш зацікавлених учасників – практичні навчання з питань утеплення будинків та
будівництва сонячних водонагрівачів, з подальшим їх використанням у приватних оселях. За
результатами навчання успішні учасники отримають сертифікати та можливість подальшої
співпраці.
Більш докладну інформацію Ви можете отримати від партнерів проекту
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