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«Розширення прав і можливостей місцевих громад завдяки доступу до 

низьковуглецевих джерел енергії» 

 

UKR/SGP/OP6/Y2/CORE/CC/17/14 

 

Grantee  
Громадська організація «Екологічні технології» 

Key area Зміна клімату 

Operating phase ОР 6 

Duration 5/2017 — 5/2018  

Grant Amount 49 900 $ USD  

Types of project 

Демонстраційна діяльність, створення сприятливих умов для ро-

звитку, освіта та поширення обізнаності, навчання, розбудова 

спроможності, поширення інформації, діалог з владою та  

лобіювання інтересів громади. 

Partners 

Хрестівська сільська рада, Всеукраїнська екологічна газетіа 

“Розвиток та довкілля”, дослідницькі інституції та екологічні гро-

мадські організації  

Co-Financing  
Хрестівська сільська рада, громади - учасники проекту,         

громадська організація «Екологічні технології» 

Address and  

contacts  
37400, Полтавська область, м. Гребінка, вул. Крупської 7 
E-mail: eco-technology@mail.ua , tel.:+38(066)505-88-35 
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Основною метою проекту є популяризація сталих, орієнтованих на громади практичних рішень, які забезпечують доступ до 

низько вуглецевої енергетики, розширення можливостей, доступ до знань, підвищення спроможності представників організацій 

громадянського суспільства.  

 
Результати проекту: 
 

 Проведено конкурс еко-проектів, переможцем якого стала проектна пропозиція Хрестівської громади і ГО “Долинська 

громада” щодо альтернативної сонячної енергії для нагріву води в Надеждівському ясла-садку Калинка Херсонської 

області. Всього було отримано 11 проектних пропозицій, а переможець був оголошений на Міжнародному інвестицій-

ному форумі “Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток”.  

 Встановлено геліосистему, що складається з 2 сонячних напіввакуумних колекторів та комбінованого бойлера на 1000 

л для підігріву гарячої води на технічні потреби закладу Надеждівського ясла-садку, що дозволило скоротити 30-40% 

коштів оплати за електроенергію, зменшити кількість викидів парникових газів, забезпечити комфортні умови для дітей і 

працівників дитячого садочка, позитивно вплинути на збереження здоров’я і працездатності.  

 Облаштовано Екостежку в НПП “Голосіївський” для дітей молодшого шкільного віку “Перстень мавки”, яка має протяж-

ність 1500 м, має 8 зупинок та знайомить відвідувачів з тваринним та рослинним світом місцевості, історико-культурним 

оточенням та є інструментом еколого-освітнього та виховного процесу. 

 13 липня 2017 року взято участь в тренінгу з проектного менеджменту та підготовки проектних заявок для громад 

Херсонщини. Поширено інформацію про важливість впровадження енергоефективних ініціатив та взято участь в підго-

товці зацікавлених громад до співпраці у другій фазі проекту. Участь у заході взяло більше 50 представників територіа-

льних громад, об’єднань громадян, громадських організацій Херсонщини, національно-природних парків та біосферних 

заповідників. 

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

розвиток” 29-30 вересня 2017 року, де знаннями та досвідом обмінялись близько 750 учасників, серед них - представ-

ники дипломатичного конкурсу 12 країн світу, міжнародні організації, експерти, громадські організації та науковці. Конце-

пція заходу була присвячена перспективам розвитку зеленої економіки”, а також можливостям втілення “зелених” проек-

тів у Херсонщині. 

 Проведено тренінг “Проектний менеджмент, підготовка проектних заявок на отримання гранту”, 11-12 жовтня 2017 

року у Запоріжжі, спрямований на посилення спроможності жінок—фермерів Запорізької області та об’єднань громадян 

у розробці проектів, підвищення рівня їх екологічної свідомості. Учасники ознайомились із законодавчою базою, прикла-

дами успішних ініціатив з питань освіти для сталого розвитку, застосування низько вуглецевих технологій, запобігання 

втратам біорізноманіття у співпраці з національними природними парками, закладами освіти та молоддю. На подію заві-

тала директор Офісу Координатора системи ООН в Україні пані Ван Нгуен.  

 Підготовлено відеоролик про акцію “Мистецтво та довкілля” та інформацію про проведені інформаційно-просвітницькі 

заходи на більш, ніж 20 веб-ресурсах та Всеукраїнській екологічній газеті “Розвиток та довкілля”. Відео про подію 

можна переглянути за посиланням — https://www.youtube.com/watch/?v=Zyu4ensD4oo. 

 Привернено увагу громадян до важливості енергозбереження шляхом використання альтернативних джерел енергії у 

кількості 1443 осіб шляхом наочної демонстрації екологічних та економічних переваг встановленої геліосистеми для 

підігріву гарячої води на технічні потреби закладу. 

 Започатковано біля 34 нових партнерств з органами державної влади та місцевого самоврядування, науковими уста-

новами, бізнес-структурами, підприємствами - виробниками обладнання, установами, які працюють у сфері екологічної 

безпеки та охорони навколишнього середовища, природоохоронних громадських організацій та з представниками засо-

бів масової інформації. 

 Загалом участь у проекті взяли 1443 особи.  З них 915 жінок, 56 дітей та 472 чоловіків. 
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