
Створення національної платформи 
"Енергетичний Перехід в Україні" 

 
ІДЕЯ 
 
Серйозність проблем забруднення повітря, зміни клімату та енергетичної безпеки,         
переваги сучасних технологій відновлюваної енергетики, вимагають масової, невідкладної        
трансформації енергетичної інфраструктури у всьому світі. 
 
Чисте повітря, нові робочі місця, збереження довкілля до наступних поколінь, економічний           
розвиток, який не руйнує природу, - це не утопія і не "безпідставна мрія зелених", це               
стратегія масштабних змін в енергетиці. Це Енергетичний Перехід, який вже почався в            
світі. Німеччина впевнено рухається цим шляхом вже більше 20 років і досягла значних             
успіхів. Цим курсом рухаються Данія, Норвегія, Португалія, Швеція, Ісландія, тепер навіть           
Китай та інші прогресивні країни. 
 
В Україні розвиток відновлюваної енергетики та впровадження заходів з         
енергозбереження – це також єдиний шлях до подолання енергетичної залежності від           
імпорту викопного та ядерного палива. Для нас це унікальний шанс, адже відновлювана            
енергетика в Україні дозволить створити нову сильну економіку, побороти бідність          
підвищити безпеку своїх громадян та допомогти світу  вирішити проблему зміни клімату. 
 
В українському інформаційному просторі теми ВДЕ та енергоефективності частково         
висвітлюють лише деякі новинні портали або сайти окремих організацій, бракує          
авторитетного ресурсу з системним та всебічним поданням інформації про         
запровадження ВДЕ на всіх рівнях – від національної політики до практичних проектів на             
місцях. 
 
ЦІЛЬ 
 
До кінця 2018 року ГО "Екодія" разом з іншими організаціями-партнерами в Україні планує             
реалізувати інформаційну кампанію присвячену комплексному висвітленню теми       
Енергетичного Переходу в Україні. 
 
Ми переконані, що енергетична політика держави повинна впроваджувати послідовний         
комплекс заходів в енергетиці, транспорті, будівництві та промисловості, які спрямовані на           
скорочення споживання викопного палива. 
 
Наша інформаційна кампанія буде сфокусована на розбудові відновлюваної енергетики,         
підвищення енергоефективності та залученні простих українців, місцевих громад,        
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підприємств та компаній. Місія проекту – мобілізувати та примножити існуючий потенціал           
для прискорення Енергетичного Переходу в Україні. 
 
Повний перехід до чистих відновлюваних джерел енергії можливий в усьому світі. В цьому             
переконані навіть Ілон Маск та Леонардо Ді Капріо. Ми з ними в одній великій глобальній               
команді. 
 
ЗАДАЧІ ТА ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
В якості бази для інформаційної кампанії передбачається створення веб-платформи. Вона          
буде комунікаційним майданчиком для висвітлення важливих подій в сфері енергетичної          
політики та “хабом” інформації про ВДЕ, енергоефективність, інновації для всіх          
зацікавлених сторін. 
 
Ми плануємо зібрати, вивчити та поширити кращий національний та міжнародний досвід в            
сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та модернізації енергетичної        
інфраструктури. Команда проекту буде залучати до співпраці журналістів, блогерів та          
публічних осіб.  
 
Запуск веб-платформи та інформаційна кампанія заплановані на вересень 2018 року. 
Зараз проект на стадії розробки сайту, тестування і наповнення – липень-серпень 2018            
року. 
 
Перший тиждень вересня - спільна прес-конференція з учасниками та партнерами          
проекту. 
  
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 
Новий інформаційний ресурс дозволяє здійснювати інформаційно-просвітницьку та       
адвокаційну діяльність для втілення Енергетичного Переходу. 
 
Поширення історій успіху сприяє швидкому, комплексному та повномасштабному        
впровадженню ВДЕ, енергоефективності та інновацій в Україні. 
 
Концепція Енергетичного Переходу поширюється в українському медійному та        
політичному дискурсі. 
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