РІЧНИЙ ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЇ

2018
З ЕКОКЛУБОМ
Презентує Голова Ради ГО "Екоклуб" Андрій Мартинюк

МІСІЯ ЕКОКЛУБУ:

«Творимо майбутнє з дружньою до довкілля
енергією, посилюючи спільноти та впливаючи на
політику»

НАД ЧИМ МИ ПРАЦЮВАЛИ
Енергетичний розвиток громад
• Обласна програма та конкурс енергоефективності
• Аналіз енергетичних планів 5 міст
• Інформаційні тури
• Підтримка об'єднаних територіальних громад
• Револьверні фонди
• Енергетичний кооператив
• Навчання для енергоменеджерів та ОСББ
Збереження клімату
• Розвиток Української кліматичної мережі
• Заходи для громадськості та службовців
• Участь в кліматичних переговорах
Інформаційна кампанія "Збережи Устю!"
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ОБЛАСНА ПРОГРАМА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
• Адвокація розробки амбіційної та дієвої програми із 2017
року.
• Затвердження нової обласної програми Рівненщини в
сфері ЕЕ та ВДЕ 16 березня 2018 року рішенням Рівненської
обласної ради № 866 “Про Комплексну програму
енергоефективності Рівненської області на період 2018-2025
років”.

• Напрацювання пропозицій із поліпшення обласної
програми енергоефективності та їх представлення на
засіданні комісії обласної ради - розробка стратегічних
цілей та індикаторів розвитку енергетики області до 2023
року, а також механізмів, котрі стимулювали б розвиток
відновлюваних джерел енергії та енергоефективності.
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ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
• Участь у комісії по відбору проектів
• Аналіз проектів, поданих на фінансування у 2018
• Прес-конференція із представленням результатів проектів
2017 року
• Завдяки участі Екоклубу, за словами посадовців, вдалося
заощадити мільйони гривень із бюджетних коштів

АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНІВ МІСТ
• Розроблено методику аналізу енергетичних планів
• Проведено 3 вебінари для зацікавлених
• Проаналізовано енергетичний план Рівного
• Допомога з аналізом Полтаві, Кременчуку, Хмельницькому,
Івано-Франківську, Чорткову
• Розроблено енергетичний план Ужгорода

Енергетичні плани міст повинні скорочувати викиди та вести до економічного
зростання
«Аналізуючи ПДСЕРи українських міст, Екоклуб хотів впевнитися, що вони справді ведуть до скорочення викидів і сталого
розвитку міст. Зараз ми бачимо, що не у всіх містах плани однаково ефективні та хочемо зрозуміти, як виправити ситуацію,
поліпшити їх. Уже маємо звернення від зацікавлених партнерів у Вірменії та Грузії, тому хочемо проаналізувати за цією ж
методикою плани й інших міст країн Східної Європи».
1 червня, м.Київ, обговорення енергетичних планів міст
спільно з Реанімаційним Пакетом Реформ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТУР ДЛЯ ОТГ
• 22 учасника
• Дводенний семінар з енергоменеджменту та моніторингу,
енергоефективності та ВДЕ, можливостям впровадження їх
на місцях
• Відвідали сонячну та вітрову електростанції, міні-ГЕС,
котельню на біопаливі та ін.
• Інфографіка наявних ресурсів для виробництва енергії у
ОТГ
• Постійно діюча розсилка новин для 160 ОТГ України
Відеоролик

НАВЧАЛЬНА ПОЇЗДКА ДО ЧЕХІЇ ТА
СЛОВАЧЧИНИ
• 5-ти денний інформаційний тур
• 9 учасників
• Відвідали екоцентри м.Банська Бистриця та Гостетін,
виробництво пелет м.Жиліна, біокотельню м.Роштін,
пасивний дім м.Брно, біогазову станцію м.Опава

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАД

НАВЧАННЯ ДЛЯ ОСББ ТА
БЮДЖЕТНИКІВ
• Лекції для рівненських ОСББ «Потенціал
економії будинку: тепловізійне та
енергетичне обстеження» та «Як
правильно та ефективно підготувати житло
до опалювального сезону»
• Лекції на запрошення Житомирської
міської ради
«Енергоефективне житло» та
«Енергоефективність в бюджетних
установах»

РЕВОЛЬВЕРНІ ФОНДИ
• За результатами інформаційного туру
створено 3 револьверні фонди: у
Люблинецькій, Клеванській ОТГ, смт. Гоща
• Запроваджено щоденний
енергомоніторинг у Бахмутській ОТГ
• Встановлення сонячних колекторів на
дитячому навчальному закладі

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
КООПЕРАТИВ
• Опитування серед зацікавлених громад
щодо наявності ресурсів для виробництва
енергії
• Відбір 2 потенційних громад для
створення кооперативу Карашинської та Берездівська ОТГ
• Розробка бізнес-планів для цих громад
• Розробка статуту та реєстрація ТОВ
“Берездівський енергетичний кооператив”
Екоклуб- співзасновник
• Участь в напрацювання по закону по
кооперативах
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АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ
ВДЕ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
• Розроблено методологію з аналізу потенціалу
відновлюваних джерел енергії
• Проведено аналіз потенціалу Хмельницької області,
результати якого увійдуть в нову стратегію регіонального
розвитку
• Забезпечено участь усіх зацікавлених сторін
(громадськість, влада, бізнес, наука, ЗМІ) в процесі реалізації
проекту на платформі Хмельницького енергетичного
кластеру
• Форум: “Енергонезалежність Хмельниччини – наша спільна
справа”, участь в якому візьмуть більше 100 учасників із
числа (влади, бізнесу, науки, ЗМІ, громадськості)
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УЧАСТЬ У КЛІМАТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРАХ

Збереження клімату

Упродовж тижня активісти брали участь у подіях, шукали
партнерів для підтримки енергетичного переходу України,
слідкували за участю у переговорах української делегації.

СЕМІНАР “ВРАХУВАННЯ ЗМІН КЛІМАТУ В
РОЗВИТКУ ГРОМАД”
Спільні напрацювання Мінприроди, Української
кліматичної мережі та представників локальних громад на
тему того, які заходи та дії мають бути втілені, аби на
місцях ефективно реалізовувалася кліматична політика

THE MASTER OF CLIMATIC POLICY IN
ZHYTOMYR
Учасники заходу вчилися розробляти місцеву кліматичну
політику, знайомилися з кращими іноземними
прикладами, шукали стимули для місцевих влад та громад
для включення кліматичної політики до місцевих
стратегій розвитку

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ "РІЧКА МАЄ ЖИТИ!"

ПЕТИЦІЯ
Активісти Екоклубу зібрали та розмістили
на карті більше 12 скидів, якими до річки
потрапляють нечистоти
Участь у зустрічах із мером,
представниками КП, депутатами міської
ради

ЗАБІГ "РІЧКА МАЄ ЖИТИ"
Разом із Rivne Running Club Рівне
організовано забіг до Дня молоді "Річка має
жити!".
Понад 100 учасників подолали 3 км, аби
привернути увагу громади Рівного до
пробем забруднення річки Устя

ВУЛИЧНІ АКЦІЇ
Друк та поширення листівки з вимогами
збереження річки Устя
5 вуличних акцій із понад 700 відвідувачів
Круглий стіл "Як повернути рівнянам річку"
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ЗАХОДИ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ
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Фінанси
НАДХОДЖЕННЯ
ЕКОКЛУБУ У 2018
1 947 479,97 ГРН
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Фінанси
ВИТРАТИ
ЕКОКЛУБУ У 2018
1 653 822,92 ГРН
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ПЛАНИ НА 2019
• Аналіз потенціалу ВДЕ Хмельницької області
• Розробка керівництва по створенню енергетичного кооператива
• Аналіз потенціалу переходу однієї із громад на 100% ВДЕ
• Кампанія проти будівництва 3,4 енергоблоків Хмельницької АЕС
• Аналіз ПДСЕР двох міст в Україні та Грузії
• Адаптація методики аналізу ПДСЕР до використання її в регіоні (Молдова,
Грузія, Вірменія)
• Підтримка і розвиток мережі CLEEN
• Підтримка енергетичного переходу в громадах шляхом розробки
кліматичних стратегій та підвищення спроможності
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Наші контакти
ПОШТОВА АДРЕСА
Рівне, вул. Петра Могили, 28, оф. 35

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
office@ecoclubrivne.org

ТЕЛЕФОН
(0362) 267891,
0673634097
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