


На сьогодні весь світ асоціює найактуальнішу проблему глобального потепління із
постійним забрудненням атмосфери вуглецевими викидами, які в свою чергу
продукуються, насамперед, підприємствами що забезпечують людей енергією –
теплоелектростанції, котельні, великі підприємства, тощо. Відповідно, чим більше
енергії споживаємо ми всі, тим більшою є сумарна потреба в ній, тим більшими є
обсяги виробництва енергії, відповідно – високими є обсяги викидів парникових газів.
Аналогічна ситуація складається і в Долині. Серед основних причин цього можна
назвати, передусім слабку поінформованість жителів міста та певний консерватизм в
способі мислення, що стоїть на перепоні до впровадження нових підходів і зміни
відношення до використання енергії в побуті і на виробництві.
Для підвищення поінформованості міської громади щодо способів більш ефективного
використання енергії 26-30 квітня в Долині проведено перші в історії Дні енергії.
Метою заходу було донесення до якнайширшої аудиторії мешканців міста інформації
про небезпеки сучасного стану споживання енергії людством, а також про важливість
зусиль кожної окремої людини для подолання енергетичної та екологічної загроз.



Проект проведення Днів енергії в місті Долина, з метою охоплення максимальної
цільової аудиторії, концептуально було розділено на наступні 3 компоненти:
• Інтерактивний - залучення шкільної молоді міста та педагогічних колективів до

роздумів на тему енергоощадності, шляхом проведення комплексу заходів під
назвою «Енергетична спартакіада» між школами міста.

• Масово-інформаційний – поширення інформації щодо необхідності ощадного
використання енергії та охорони навколишнього середовища через місцеві засоби
масової інформації та наочну агітацію.

• Публічно-демонстраційний – проведення масових заходів, покликаних привернути
увагу мешканців до проблем енерговикористання, а також подання прикладу
громаді щодо бережливого ставлення до довкілля, шляхом участі в заходах
високопоставлених посадових осіб та відомих людей міста.



Інформування населення міста про заходи
Днів енергії, а також про факти, пов’язані
з сучасними проблемами споживання енергії
в світі та шляхи їх розв’язання проводилось
в партнерстві з місцевими ЗМІ та з
використанням інформаційних ресурсів
Долинської міської ради

Всього за період 08.04 – 06.05 в Віснику міської
ради місцевого тижневика «Добра справа» було
розміщено 5 інформаційних друкованих матеріалів.
Протягом тижня 25-30 квітня щоденно в ефірі
місцевої радіостанції «Хвиля гір» звучали передачі
з інформацією на тему енергоощадності та захисту
довкілля (Дитяча студія «Ерудит» та
«Лікбез»), анонсувались події Днів енергії.



В якості джерела наочної агітації, в рамках проекту було розроблено та встановлено в 
центрі міста банер з інформацією про основні загрози неефективного енерговикористання , 

а також закликом до ощадного споживання та захисту довкілля



Ще на етапі формування загальної концепції, організаторами заходу було обрано
шкільну молодь в якості основної цільової аудиторії в рамках Днів енергії.
Заходи в школах міста були об’єднані в єдину освітню концепцію і передбачали
проведення енергетичної спартакіади – інтерактивного змагання шкіл в конкурсах на
енергетичну тематику:
• конкурс малюнка;
• конкурс стінгазет;
• відкритий урок;
• енергетичний аудит школи;
• спортивні «веселі старти»;
• конкурс графіті;
• художня самодіяльність.

За підсумком сумарних балів за всі 7 конкурсів серед шкіл визначались переможці та
призери, які нагороджувались сертифікатами на придбання цінних подарунків.



В енергетичній спартакіаді приймали
участь команди всіх 7-ми шкіл міста.
Кожна школа організаторами була
забезпечена комплектом фірмових футболок
Днів енергії свого унікального кольору.



















Апогеєм 5-денного енергетичного марафону в місті став день суботи 30 квітня, в ході
якого, окрім конкурсу графіті та підсумкового концерту енергетичної спартакіади,
відбулось також ряд публічних заходів.

На центральній площі міста 
закладено капсулу з пам’ятковим 
актом – посланням мешканцям 

Долини 2020 року, щодо 
необхідності енергозбереження 

Вулицями міста пройшов 
перший міський велопробіг на 

підтримку використання цього 
екологічного чистого виду 

транспорту





В першому міському велопробігу, разом з усіма бажаючими, прийняли активну участь 
міський голова Володимир Гаразд, керівництво та депутати міської ради, які своїм 

прикладом демонстрували позицію міської влади в питаннях підтримки розвитку 
велосипедного руху в Долині



Безперечно, проект проведення перших в історії міста Долина Днів енергії є
успішним, а також таким, в результаті якого досягнуто ряд позитивних результатів.
Так, за підсумками інформаційної кампанії практично все населення міста та
навколишнього регіону було охоплене активним інформуванням про сам проект, про
проблеми сучасного енерговикористання, глобальні зміни клімату та шляхи подолання
енергетичних загроз. Успішно спрацювало в цьому компоненті висвітлення інформації
через ЗМІ (газета та радіо) та шляхом наочної агітації.
Задіявши в проекті всі міські школи та внісши в їх роботу елемент змагання,
організаторам вдалось максимально донести інформацію про потребу в енергоощадності
до основної цільової аудиторії – дітей, які, як відомо, є найкращими носіями інформації.
Публічні заходи та активна участь в них керівництва міста дала мешканцям чітке
розуміння стратегічності питання сталого енергетичного розвитку для Долини.
Зокрема, участь в велопробігу сприятиме позитивній зміні ментально прохолодного
відношення людей до цього найбільш екологічно дружнього виду транспорту.
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• Долинська міська рада
• Асоціація «Енергоефективні міста України»

Керівник проектуКерівник проектуКерівник проектуКерівник проекту – Олег Гарасевич
Координатор проекту від Координатор проекту від Координатор проекту від Координатор проекту від ДолинськоїДолинськоїДолинськоїДолинської міської радиміської радиміської радиміської ради – Володимир Смолій
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• ГО «Центр підтримки та розвитку реформ» (Сергій Гаргат)
• ГО Асоціація «Підприємці Долинщини» (Олександр Кізима)
• Відділ освіти Долинської РДА (Володимир Сподар)


