
Екоклуб — громадська організація в Рівному, що працює 
понад 20 років задля збереження довкілля. Більше 10 із них — 
у сфері енергозбереження, адже саме енергетика найбільш 
згубно впливає на довкілля. Ми віримо, що природа є цінністю 
сама по собі, незалежно від практичної користі для людини.

Успіхи проєкту «Громади просувають 
стійкі енергетичні рішення (CASES)» 
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навчених предс-
тавників громад

Перехід до сталої та безпечної енер-
гетики не відбудеться без участі муні-
ципалітетів та їх адаптації до зміни 
клімату. Цей проєкт спрямований на 
підвищення спроможності місцевого 
самоврядування втілювати енергети-
чні проєкти із залученням бізнесу та 
громадськості, а також — створення 
прикладів для українських громад.

Ціль проєкту: об’єднання влади, гро-
мади та бізнесу для спільного вті-
лення проєктів сталого енергетично-
го розвитку.

Бюджет проєкту: 2 650 725 грн, з них:

Вознесенська ОТГ — 1,18 млн. грн 
(430 тис. —  грант, 750 тис. — громада).

Баранівська ОТГ — 1,04 млн. грн 
(350 тис. —  грант, 690 тис. — громада).

Тривалість: 14 місяців

Створення Центру енергоефектив-
ності та встановлення сонячної 
електростанції 10 кВт для Баранів-
ського міжшкільного ресурсного 
центру (Житомирська обл.)

Інфографіка: https://cutt.ly/qh5adey 

анонс 
конкурсу 

Встановлення сонячної електростан-
ції 50 кВт для водонасосної станції 
«Матросова» КП «Водопостачання 
м. Вознесенська» (Миколаївська обл.)
 
Інфографіка: https://cutt.ly/Ah5aajY

Відео: https://cutt.ly/Nh5oXWu
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1 онлайн-курс

Онлайн-курс «Місцеві енергетичні 
проєкти: як і де малому бізнесу 
і ОТГ знайти гроші на енергетичні 
проєкти і не тільки»

Мета: навчити залученню коштів, 
стратегічному плануванню та спів-
праці влади, бізнесу й громадськості 
для втілення енергетичних проєктів 
на місцях. 

Сайт: https://money.ecoclubrivne.org/

Зростання чисельності жителів громади, обізнаних про 
переваги ВДЕ та впровадження енергоефективних заходів, 
не менше, ніж на 500 осіб щорічно;

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

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

Зростання кількості ОСББ, що активно впроваджують захо-
ди з енергоефективності.

Генерація електроенергії з відновних джерел на потреби 
водопостачання на рівні не менше 15 % від фактично спо-
живаної.

Досвід встановлення та експлуатації СЕС на об’єктах ко-
мунальної власності.

Поява в громаді спеціалістів з обслуговування малих СЕС.

Скорочення споживання «традиційної» електроенергії 
на рівні 60 000 – 70 000 квт × год / рік.

Щорічне скорочення викидів СО2 на рівні: 
0,42 кг/(кВт × год) × 60 000 кВт × год = 25 200 кг. 

Етапи проєкту: 
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Курс працює 
автономно, 
після запуску 
втручань 
організаторів 
не потребує.

Інфографіка виготовлена у співпраці ГО «Екоклуб» з Вознесенською та Баранівською ОТГ за підтримки 
МЗС Норвегії у рамках проєкту «Громади просувають стійкі енергетичні рішення (CASES)». Відповідальність 

за зміст цієї публікації несе винятково ГО «Екоклуб», точка зору якої не обов’язково відображає позицію МЗС Норвегії. 
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Кращий освітній проєкт 2020 року із активізації місцевих громад за визначенням Української
асоціації освіти дорослих.
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