Успіхи кампанії «1% на енергоефективність»:
разом ми робимо Україну енергоефективною та енергонезалежною
У 2018 продовжуємо тиснути на Уряд!

2000 листівок від
українців отримав
голова уряду

Виділена на 2018 рік сума - це лише ~0,2% бюджету,
тому це не остаточна перемога, а лише перший крок до
неї. Попереду на нас чекає ще багато спільної роботи!
Енергоефективність дозволить Україні стати незалежною
від імпортних викопних палив, підвищити безпеку та
добробут громадян, захистити довкілля та внести свій
вклад у вирішення проблеми глобальної зміни клімату.

Збільшити
урядову
підтримку
заходів
з
енергоефективності до 1% бюджетів усіх рівнів - з такою
вимогою активісти Екодії та Української кліматичної
мережі прийшли під стіни Кабінету Міністрів України в
листопаді та передали голові уряду Володимиру
Гройсману понад 2000 листівок-звернень від громадян
з різних куточків України. Одна з них - ваша!
Дякуємо, що долучилися до нас в інформаційному турі
"Енергонезалежність - наша спільна справа" та
підписали петицію. Завдяки нашим спільним діям, нам
вдалося переконати уряд внести зміни до проекту
бюджету на 2018 рік. Уряд збільшив фінансування на
енергоефективність до 2 млрд грн – це у 2,5 рази більше,
ніж урядовці планували спочатку.
А це означає, що наступного року значно більше шкіл,
лікарень та житлових будинків зможуть стати
енергоефективними,
скорочуючи
використання
викопного палива та наближаючи нас до
енергонезалежності.

Ми б хотіли лишатися з вами на зв’язку, щоб
продовжувати РАЗОМ тиснути на уряд, аби у 2018 році
рішення управлінців були більш амбітними та
екологічними. Нам потрібна ваша подальша допомога,
аби Україна стала ще ближчою до енергонезалежності!
Допоможіть Екодії будь-яким зручним способом:
підпишіться на електронну розсилку;
зробіть благодійний внесок;
приєднайтеся до волонтерської команди.

Інформаційний бюлетень Центру екологічних ініціатив «Екодія»
:www.ecoaction.org.ua
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ЕНЕРГЕТИКА МАЙБУТНЬОГО –
В НАШИХ РУКАХ
Щоб ми змогли зберегти безпечний клімат та
біорізноманіття планети, більша частина покладів
вуглецю - вугілля, нафти і газу - повинна залишитися в
землі. Для цього людство має вже в найближчі десятиліття
перейти на використання чистої та безпечної енергії з
відновлюваних джерел, отримуючи електрику від сонця і
вітру замість вугілля і урану.
Нагальна необхідність скорочення викидів вуглецю та
перехід на 100% відновлюваних джерел енергії стала
очевидною в усьому світі після підписання Паризької
Угоди, яка ставить на меті утримання глобального
потепління в межах 1,5-2°С. Проте ми досі бачимо як
брудні енергомонополії, такі як ExxonMobil та Газпром,
перешкоджають перебудові енергетики та намагаються
утримати весь світ залежним від викопного палива.
Цього року Канада, Мексика, Великобританія, Франція,
Данія та ще понад 50 національних урядів,
муніципалітетів міст і великих компаній оголосили про
намір повністю припинити спалення вугілля для
енергопостачання.
Тоді як в світі все більше старих вугільних електростанцій
закривається, частка відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ) збільшується і вже становить 25%.
Україна має все необхідне, щоби в недалекому
майбутньому повністю забезпечити себе чистою та
безпечною енергією з відновлювальних джерел – тепер
це підтверджено українськими та міжнародними
дослідженнями.
Настав час діяти - разом ми маємо вибороти своє
майбутнє у світі, позбавленому згубної залежності від
викопного палива та захищеному від руйнівних змін
клімату.
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У червні 2017 року Екодія провела Фестиваль сонячного
майбутнього, на якому громадськості вперше
презентували сценарій переходу України на ВДЕ до 2050
року, який розробив Інститут економіки та
прогнозування НАН України за підтримки Фонду ім.
Гайнріха Бьолля. Більше про можливість Енергетичного
Переходу в Україні: http://bit.ly/UA100RE.

НАШ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЛАН ДІЙ
Перший крок - це зупинити енергетичне марнотратство.
Для цього необхідний повний та прозорий облік
енергоресурсів. Індивідуальні лічильники газу та
опалення має отримати кожне підприємство і кожна
оселя.
Другий крок - утеплити будинки, більш ефективно та
ощадливо використовувати тепло та електроенергію у всіх
сферах, зменшуючи залежність від викопного палива.
Третій крок - замістити великі, старі, небезпечні та брудні
потужності електроенергетики на нові, децентралізовані
та чисті на основі ВДЕ. Громади мають отримати
можливість виробляти енергію для власних потреб,
зменшуючи залежність від брудних енергомонополій та
підвищуючи власний добробут.
Четвертий крок - покращити якість повітря та
комфортність життя в містах поступово витісняючи
приватні авто якісним громадським транспортом та
велоінфраструктурою. Впровадження ідей сталої
мобільності зробить міста комфортними та безпечними
для життя.
П'ятий крок - зробити захист довкілля, ощадливе
використання ресурсів та відповідальність перед
наступними поколіннями соціальною нормою та
державним пріоритетом в Україні.
Екодія

ГРОМАДИ ВІДСТОЮЮТЬ СВОЇ
ПРАВА НА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ
Агропромисловість має велике значення для української
економіки, проте тенденції розвитку галузі в останнє
десятиліття показують, що незважаючи на значне
зростання економічних показників, ця галузь має істотні
негативні наслідки для довкілля та місцевих громад, їх
здоров’я та добробуту.
Інтенсивне сільськогосподарське виробництво, зокрема
промислове тваринництво, є причиною цілої низки
екологічних проблем: виснаження природних ресурсів,
забруднення повітря, води, ґрунтів та загалом визнане
однією з основних причин глобальної зміни клімату.

Саме розвиток та кооперація малих і середніх
фермерських господарств, що керуються принципами
ощадливості діяльності до довкілля є довгостроковим
позитивним сільським розвитком. Ми також підтримуємо
громади, що відстоюють свої екологічні права та прагнуть
брати участь у прийнятті рішень.
Українські громади вже не можуть миритися з
масштабним забрудненням своїх земель, отруєнням
води та повітря птахофабриками та іншими
підприємствами промислового тваринництва. Вони
потребують нашої з вами підтримки, щоб бути почутими
та відстояти власну землю і право на чисте довкілля.
Десятки місцевих громад з Вінницької, Черкаської та
Київської областей звернулися за допомогою до Екодії,
аби захистити свої права на чисте довкілля, порушення
яких вони відчувають через діяльність агрохолдингу
«Миронівський хлібопродукт» (МХП, а також відома під
ТМ «Наша Ряба») та інших агрохолдингів.

Підтримуйте Екодію
www.ecoaction.org.ua

Для прикладу, на Вінниччині МХП запланував до 2022
року подвоїти своє виробництво. Наразі Вінницька
птахофабрика складається з 12 бригад потужністю 1,5
млн курей разової посадки кожна. У той же час, птахофабрики від 85 тисяч бройлерів вже вважаються
об’єктами підвищеної екологічної небезпеки. Активісти,
що виступають проти планів МХП, також зазнають
постійного тиску.
У той час МХП отримує фінансування від Європейським
Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР). Екодія у своїй
діяльності доносить думку громади до ЄБРР і вимагає
банк припинити фінансувати великі сільськогосподарські
компанії, що у своїй діяльності не дотримуються
європейських екологічних стандартів та нехтують
правами місцевого населення.
Екодія також допомагає сільським громадам
Прикарпаття захищати своє довкілля у конфлікті з
великим промисловим виробником свинини в Україні компанією “Даноша”.
Ми переконані: з нашою з вами підтримкою громади
зможуть захисти українську землю та довкілля від
негативних наслідків агрохолдингів.

Активісти домоглися зустрічі з представником ЄБРР в Україні
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ПІДТРИМАЙТЕ НАС ВНЕСКАМИ
У 2018 РОЦІ!
Дякуємо за те, що ви підтримали Екодію в 2017 році та
підписали листівку до Гройсмана! Важлива перемога в
сфері енергоефективності не відбулася б без вашої участі
та підтримки! Лише разом ми зможемо щось змінити!
Будь-яка фінансова допомога (20, 50, 100 грн), яку ви
готові зробити зараз, дозволить нам у 2018 році
проводити інформаційну роботу, працювати з
активістами і волонтерами, проводити аналітичну та
адвокаційну діяльність.
ЗРОБИТИ ВНЕСОК МОЖНА
1. На нашому сайті через
http://ecoaction.org.ua/pidtrymaty

платіжну

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОДИНИ ЕКОДІЇ!
У 2017 році Екодія за допомогою волонтерів
організувала більше 15 подій: Фестиваль сонячного
майбутнього "ReAction", численні акції під стінами
владних будівель за збереження лісів, на підтримку
енергоефективності, розвитку громадського транспорту,
на захист громад та проти нищівного наступу
агрохолдингів.
Зараз ми більше працюємо у Києві, але мріємо
розвивати волонтерські команди в усіх куточках України.
Приєднуйтеся до нашої волонтерської родини, бо тільки
спільними діями ми зможемо зберегти та відновити наш
спільний дім - Планету Земля!

систему

2. Зробити оплату через найближче відділення будь-якого
банку, використовуючи наступні реквізити:
Громадська організація «Центр екологічних ініціатив
«ЕКОДІЯ», код ЄДРПОУ 41210108
р/р 26008564386 в АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м.
Києві, МФО 380805
Призначення платежу: "безповоротна
допомога" від прізвище ім'я по-батькові.

фінансова

Екодія принципово не бере коштів від великого бізнесу,
корпорацій, уряду та політичних сил. Ми сподіваємося на
індивідуальну підтримку кожної та кожного!

Разом ми зможемо змінити країну та світ на краще.
Тримаємо зв'язок у 2018 році та бажаємо вам
наступного року бути дружніми до довкілля, активними,
успішними та щасливими!

Екодія – громадська екологічна організація. Ми об’єднуємо експертів та волонтерів з
метою боротьби із глобальною зміною клімату, екологізації секторів енергетики,
транспорту та сільського господар- ства; а також підтримуємо місцеві громади та
активістів в прагненні захисту своїх прав на чисте довкілля.
Запрошуємо підписатися на розсилку новин нашої організації, стати волонтером або
підтримати організацію фінансово. Твоя Екодія важлива!

Екодія

info@ecoact.org.ua

ecoaction.org.ua

