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«Глобальні екологічні переваги та супутні вигоди доступу до 

низьковуглецевої енергетики через ініціативи громад в Україні» 

 

UKR/SGP/OP6/Y2/CORE/CC/17/11 

 

Grantee  

 

Громадська організація «Екологічна рівновага»  

Key area Зміна клімату 

 

Operating phase 

 

ОР 6 

Duration 5/2017 — 5/2018  

Grant Amount 49 860 $ USD  

Types of project 
Створення сприятливих умов для розвитку, дослідження, освіта 

та поширення обізнаності, навчання, поширення інформації 

Partners 

Cільські та селищні ради, державні адміністрації областей та 

районів на визначених ландшафтах, Всеукраїнська газета 

«Розвиток і довкілля», Мережа ОГС «Зелена Житомирщина», 

наукові установи 

Co-Financing  
Всеукраїнська газета «Розвиток і довкілля», Мережа ОГС 

«Зелена Житомирщина», ГО «Екологічна рівновага» 

Address and  

contacts  
03143, м. Київ, вул. Метрологічна 111, кв. 53 
E-mail: kosako@ukr.net, tel.:+38(063)809-93-56 
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 Основною метою проекту є представлення та популяризація сталих, орієнтованих на громади практичних рі-

шень, які забезпечують доступ до низьковуглецевої енергетики,  розширення можливостей, доступ до знань, підвищен-

ня спроможності представників громадянського суспільства. 

            Результати проекту: 

 Проведено тренінг з проектного менеджменту та підготовки проектних заявок громад Херсонської області 13 лип-

ня 2017 р. Учасниками тренінгу стали понад 50 представників територіальних громад, обєднань громадян, гро-

мадських організацій Херсонщини. 

 Проведено конкурс ініціатив громад для надання мікро-грантів для реалізації проектів щодо забезпечення досту-

пу до низьковуглецевої енергетики. Надійшло 11 проектних заявок на конкурс, переможець якого — проектна про-

позиція Хрестівської об”єднаної територіальної громади щодо використання альтернативної сонячної енергії для 

нагріву води для Надеждівського ясла-садка, що вже успішно впроваджується. 

 Взято участь в Х Міжнародному інвестиційному форумі “Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний 

розвиток” 29-30 вересня, м. Нова Каховка. Під час форуму було презентовано широкий спектр можливостей інве-

стування в Херсонську область та масштабні інвестиційні проекти. Представниками ПМГ ГЕФ/ПРООН були поши-

рені інформаційно-просвітницькі друковані матеріали, зразки продукції,  виставкові стенди, проведені майстер-

класи. А також  на форумі було оголошено преможця Конкурсу ініціатив громад Херсонщини, зазначеного вище. 

 Взято участь в 9 Форумі енергоефективного партнерства “ЕСКО: успіхи та перспективи. Нові механізми сталого 

фінансування енергоефективності місцевих громад”, поширено результати та кращі практики ініціативи у співпра-

ці з повномасштабним проектом ПМГ ПРООН/ГЕФ (27 квітня 2017 р, м. Київ) 

 Взято участь в екологічній акції “Мистецтво та довкілля”, що була присвячена Міжнародному дню довкілля та Між-

народному дню Дніпра. Відбувся концерт симфонічного оркестру на воді, участь в якому взяли колишній Постій-

ний Координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер, Волонтери ООН, представники органів державної влади, гро-

мад, громадських організацій та інші. З метою поширення обізнаності щодо переваг низьковуглецевої енергетики 

на заході проектом було проведено інформаційно-просвітницьку кампанію серед його відвідувачів. 

 Проведено 2 навчальні та моніторингові візити до Степового ландшафту 18-20 травня 2017 р. та 5-9 серпня 2017 

р. В останньому взяв участь колишній координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер. Було проведено робочі зу-

стрічі та консультації з проектом “Сприяння сталому розвитку сільської громади у напрямку скорочення викидів 

парникових газів”, представниками місцевої влади, головами сільських рад, громадськими організаціями. 

 Створено 10 роликів  соціальної реклами щодо переваг доступу до низько вуглецевої енергетики, розширення 

можливостей громад та розвитку ініціатив в цій сфері, що можуть бути переглянуті за посиланням. 

 Підготовлено тематичне дослідження щодо доступу до низьковуглецевої енергетики на прикладі проектів ПМГ 

ГЕФ: аналіз супутніх переваг, масштабування та реплікація. Проведений збір інформації щодо орієнтованих на 

громади рішень доступу до низьковуглецевої енергетики, визначення найбільш ефективних технологій. 

 Розроблено Рекомендації щодо енергоефективних переваг та можливостей використання екологічного податку 

громадянами та проведено дослідження на тему: “Зелений” тариф як механізм стимулювання низьковуглецевої 

енергетики з метою поширення цієї інформації серед громад. 

 Здійснено підтримку роботи 2 Мереж , створених за підтримки ПМГ, опубліковано близько 49 новини на 2 сайтах 

із дублюванням їх на сторінках у соцмережах, опубліковано 2 статті у Всеукраїнській громадській газеті “Розвиток 

та Довкілля”, накладом 500 екз., започатковано понад 7 нових партнерств. 

 Загалом участь у проекті взяли 691 особа.  З них 365 жінок, 120 дітей та 206 чоловіків. 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO6INmxYrfh8214l1BLWk0rKcysYjNe4D

