Сонце — дітям! Створення Центру енергоефективності
та сонячної електростанції 10 кВт для Баранівського
міжшкільного ресурсного центру

Вихідні дані Баранівської ОТГ
Проблеми громади:

?

низька обізнаність громади про відновні джерела енергії
(ВДЕ), енергоефективні заходи та їх впровадження;
відсутність дієвих ОСББ, через що не впроваджуються
комплексні заходи;

м. Баранівка

низький рівень використання ВДЕ в приватному секторі —
лише 5 будинків в ОТГ мають сонячні електростанції;
відсутність ВДЕ у комунальних установах.
Реалізовані проекти ВДЕ:

Житомирська обл.
Площа: 602 км2
Населення: 26 тис. осіб
Склад ОТГ: 1 місто, 2 смт, 32 села

2017 — мала гідроелектростанція на р. Случ, 382 кВт,
ТОВ «САЙЕНС ІННОВЕЙШН ПРОДАКШН»;
2019 — сонячна електростанція, 10 МВт, ТОВ «Санвін 11».
.

Опис проекту
Ціль проекту:
створення Центру енергоефективності на базі якого
проводитимуться інформаційно-роз’яснювальні
заходи про переваги ВДЕ та впровадження
енергоефективних заходів для громади.
Супутні цілі проекту:
збільшення частки використання ВДЕ
в загальному енергобалансі громади;

Бюджет проекту: 1,04 млн. грн

поступова реалізація Меморандуму про
перехід на 100% ВДЕ до 2050 року;

$

економія коштів з бюджету громади,
витрачених на придбання електроенергії;
зменшення викидів СО2.

350 тис. грн
грант

690 тис. грн
місцевий бюджет

Реалізація проекту: червень – листопад 2020
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Очікувані результати
Зростання чисельності жителів громади,
обізнаних про переваги ВДЕ та впровадження
енергоефективних заходів, не менше,
ніж на 500 осіб щорічно;

Заміщення у комунальному секторі споживання
традиційної електроенергії згенерованою з ВДЕ
не менше ніж на 11 тис. кВт × год щорічно,
та зменшення викидів СО2 на 10 т щорічно;

Збільшення частки ВДЕ у приватному секторі
не менше, ніж на 50 % щорічно від рівня
2020 року (введена потужність 100 кВт);

Зростання кількості ОСББ, що впроваджують
заходи з енергоефективності.

Інфографіка виготовлена у співпраці ГО «Екоклуб» з Баранівською ОТГ за підтримки МЗС Норвегії у рамках проекту
«Просування сталих енергетичних рішень в громадах (приклади з практики)». Відповідальність за зміст цієї публікації несуть
винятково ГО «Екоклуб» та Баранівська ОТГ, точка зору яких не обов’язково відображає позицію МЗС Норвегії.

