Підсумком зустрічі на «Даноші» стали усні домовленості про подальшу співпрацю, зокрема науковці
Прикарпатського університету висловили ідею щодо створення хімічної лабораторії в Копанках (до
речі, така лабораторія завдяки співпраці з Івано-Франківським національним технічним
університетом нафти і газу) вже 2 роки функціонує у структурному підрозділі «Даноші» в Маріямполі.

вул. Окопова, 11, Люблін, Польща, 20-022 www.lublin.eu
e-mail: wswincicki@lublin.eu
тел. +48814662856
Контактна особа: Віктор Свінціцький

Ця публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є
виключною відповідальністю громадської організації «Агентство з розвитку приватної
ініціативи» і не може бути таким, що вважається офіційною позицією Європейського
Союзу
1000 примірників. Розповсюджується безкоштовно
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Управління неінвестиційних проектів
Ґміни Любліна (Уряду міста Любліна)
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вул. Дністровська 26, м. Івано-Франківськ, Україна,
76018
www.arpi.org.ua
e-mail: office@arpi.org.ua
тел. +380342 504605
Контактна особа: Лада Маланій
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розвитку приватної ініціативи»

VECTOR

STUDENT

VECTOR

INITIATIVE

ENERGY SAVING

INITIATIVE

Офіс проекту в Україні

VECTOR

ENERGY

ENERGY SAVING
INITIATIVE

ENERGY

VECTOR

VECTOR
ENERGY SAVING

ENERGY SAVING

VECTOR ENERGY

ENERGY
VECTOR

VECTOR

ENERGY

VECTOR

VECTOR

ENERGY

INITIATIVE

INITIATIVEVECTOR

ENERGY

SAVING

© Гміна Люблін

ENERGY

ENERGY SAVING STUDENT ENERGY

ENERGY

VECTOR

SAVING

SAVING

ENERGY SAVING

VECTOR

Квітень - листопад 2014

Отак просто про складний процес утворення з гною електрики…

© Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
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Публікація підготовлена в рамках проекту «Студент з ініціативою: вектор
енергозбереження», що реалізується в рамках Програми транскордонного
співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013» і фінансований з фондів
Європейського Союзу через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства.
Основною метою Програми є підтримка процесів прикордонного розвитку.
Центр Європейських проектів є Спільним технічним секретаріатом програми, що
знаходиться за адресою вул. Доманевська 39а, 02-672, Варшава, www.pl-by-ua.eu.
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«Відходи з ферми змішуються з іншими: соломою, порізаними стеблами кукурудзи
тощо,— розкривав технологічні «секрети» Іван Кальковець. — Це піддається
ферментації. Внаслідок чого метанотворчі бактерії «поїдають біомасу» і виробляють
біогаз, який далі переробляється в електроенергію і теплову енергію. Під час
ферментації знищуються патогенні мікроорганізми. Відпрацьовані відходи, які
нагадують торф, поступають на поля, що дає можливість підживити землі, які
потребують органіки».
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Допитливі студенти під час екскурсії на біогазовий завод цікавилися його «кухнею», фотографували
обладнання, намагалися з’ясувати, як воно працює. На всі їх запитання відповів керівник заводу
Іван Кальковець.

Студент з ініціативою.
Вектор
енергозбереження

INITIATIVE

«Нині Росія поставила Україну в дуже жорсткі умови. Навіть газ, який мав би бути предметом лише
бізнесових перемовин, стає способом шантажу і тиску Росії на нашу державу, у нас немає вибору: ми
мусимо працювати над створенням альтернативних джерел енергії, — сказав польським студентам
голова районної ради, — Результати діяльності біогазового заводу доводять, що в цьому напрямку
можна зробити багато. Завод вирішує екологічні проблеми та сприяє впровадженню альтернативних
джерел енергії. Серед переваг біогазового виробництва — зведення до мінімуму запаху відходів
тваринництва, оптимізація їх використання у вигляді цінного добрива, зменшення впливу на
навколишнє середовище за рахунок обмеження викидів парникових газів. Завдяки біогазовому
заводу «Даноша» забезпечує свої офісні і виробничі приміщення у Копанках енергією і теплом. У
планах компанії — відкриття ще трьох біогазових заводів. Якщо «Даноша» побудує ще 3 такі біогазові
заводи, то вони забезпечать бюджетні організації області газом на 40% від потреби. Але держава
повинна взяти на себе спорудження компресорних станцій, які б дозволили подавати газ у мережу».

Інформаційний дайджест проекту
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Про історію створення «Даноші», її виробничу діяльність, зокрема про роботу біогазового заводу,
який в с.Копанки Калуського раойну Івано-Франківської області працює уже більше року, про участь
цієї сільськогосподарської компанії в соціальних проектах розповів гостям особисто голова Калуської
районної ради Василь Дзундза. Він зазначив, що це підприємство є найбільшим платником до
районного бюджету, різних фондів, активно надає благодійну допомогу самотнім людям, допомагає
вирішувати нагальні проблеми сільських громад. «Даноша» також є фінансовим донором благодійної
організації, яка опікується проблемами поранених учасників АТО.

Проект «Студент з ініціативою: вектор енергозбереження» стартував у квітні 2014 року і
триватиме до березня 2015 року. Проект виконується за співфінансування ЄС в рамках
Програми транскордонного співробітництва ЄІСП «Польща – Білорусь – Україна 2007 –
2013» громадською організацією «Агентство з розвитку приватної ініціативи» (АРПІ) у
партнерстві з виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради зі сторони України
та ґміною міста Люблін зі сторони Польщі. Діяльність проекту охоплює Івано-Франківську
область України та Люблінське воєводство Польщі.
Проект спрямовує свою діяльність на студентську молодь, вчителів та учнів випускних
класів загальноосвітніх шкіл, адміністрацію та викладачів вузів Івано-Франківська та
Любліна, підприємства та організації, що здійснюють діяльність у сфері
енергозбереження цільових регіонів, органи державної влади та місцевого
самоврядування.
Метою проекту є заохотити проактивну молодь цільових регіонів до ініціювання та
впровадження молодіжних інновацій та налагодження транскордонної співпраці у сфері
енергозбереження. Для виконання цієї мети проектом передбачено наступне:
1) Cтворити дієву мережу молодіжного транскордонного співробітництва в сфері
енергозбереження;
2) Підготувати проактивних молодіжних лідерів для подальшої діяльності в напрямку
впровадження енергозберігаючих ініціатив у цільових регіонах проекту;
3) Забезпечити механізми просування молодіжних ініціатив та сприяти
працевлаштуванню молоді в сфері енергозбереження.
Таким чином, проект створює умови для впровадження молодіжних проектів та
технологічних інновацій, що стосуються заходів з енергоефективності, збереження
ресурсів та використання альтернативних видів енергії.
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Візит до компанії «Даноша» був передбачений програмою ознайомчого візиту з
практиками енергозбереження. Проте, коли Люблінські та Івано-Франківські науковці у
супроводі команди проекту «Студент з ініціативою: вектор енергозбереження» прибули
на завод – їхні враження перевершили очікування. Це була зустріч з європейською
компанією, яка готова і створити чудову атмосферу для знайомства і щедро ділитися
власним досвідом.

www.energyouth.org

Біогазовий завод «Даноша»: данський педантизм для
розвитку місцевих громад Івано-Франківщини

Network of Youth cross-border cooperation

Програма фінансована з фондів
Європейського Союзу

П РА К Т И К И Е Н Е Р ГО Е Ф Е К Т И В Н О С Т І

О ГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомчий тур представників
Івано-Франківської області до Любліна

Літня школа РАДАР – практикум для небайдужих
З 18 – по 28 серпня 2014 р. в польському місті Люблін в муніципальному Центрі культури
проходила школа менеджменту, лідерства та фандрейзингу РАДАР для студентів, аспірантів та
викладачів з Івано-Франківської області України та Люблінського воєводства Польщі (всього 40
учасників). Школу організувало управління неінвестиційцних проектів гміни Люблін.

З 15 по 20 вересня 2014 р. в рамках проекту проходив унікальний тур для Івано-Франківських науковців,
студентів та аспірантів до східно-польського міста Любліна. Хоч Люблін є всесвітньо відомим
культурно-історичним центром, тур не мав на меті продемонструвати його з точки зору туристичних принад.
Організатори туру – управління неінвестиційних проектів муніципалітету Люблін – знайомили українських
фахівців та молодь з досвідом впровадження енергозберігаючих та ресурсоощадних технологій в секторі
економіки та презентували потенціал вищих навчальних закладів Любліна для підготовки кадрів та розробки
нових наукових досліджень у галузі екології й енергозбереження.

Тренерами школи були польські та українські експерти. Головними темами тренінгів школи були
менеджмент енергозберігаючих проектів, фандрейзинг, навички самопрезентації, лідерства, роботи в
команді, мистецтво дебатів тощо.

П ЕРЕДІС ТОРІЯ ПРОЕКТ У

З чого все почалося?
Ідея проекту вперше була обговорена представниками міст
Івано-Франківська та Любліна під час святкування дня міста
Івано-Франківська (травень 2011р.). Після неформальної
домовленості в Івано-Франківську до створення концепції проекту
була залучена наша організація - Агентство з розвитку приватної
ініціативи. Спочатку планувалося зробити проект виключно для
того, щоб молодих людей навчити планувати та ефективно
реалізовувати свій потенціал. Оскільки ми саме тоді втілювали
інший транскордонний проект «Зберігаючи енергію – зберігаємо
майбутнє», ми запропонували розвинути ідеї цієї ініціативи, але вже
у співпраці з польськими молодими людьми.

Кому адресований проект та його
результати? Які проблеми вирішує та
до кого звертається?
Найбільш вдячною і придатною для розвитку аудиторією, звісно, є
молодь. Тому головною цільовою групою для нас є студенти та учні
шкіл. Саме перед молодим поколінням, що відрізняється новизною
думки, креативністю та відсутністю страху перед майбутнім, вже
завтра постане необхідність вирішувати проблему втрати
природних ресурсів, пов’язані з політикою попередників. Тому їй
варто дати інструменти для цього. Наш проект такі інструменти
створює та передає молодим людям.

В чому унікальність проекту для
регіону?
Це поєднання процесу створення нової молодіжної інституції –
транскордонної мережі молодіжного співробітництва у сфері
енергозбереження з діяльністю, спрямованою на популяризацію та
просування енергозберігаючих інновацій в цільових регіонах.

Який цінний досвід для прикордонних
громад несе за собою проект?
Важко сказати, ми тільки починаємо! В рамках попереднього схожого
проекту ми передали румунським партнерам, неймовірно популярну
у світі, проте зовсім не відому в Марамуреші, програму дебати. Тепер
в повіті Марамуреш Румунії створені дебатні клуби, студенти
України та Румунії спілкуються між собою. Базу для
інтелектуального та продуктивного спілкування в ім’я збереження
енергії, ми створюємо зараз для Івано-Франківських та Люблінських
молодих людей. А дебати будуть інструментом згуртування та
всебічного обговорення контраверсійних проблем, пов’язаних з
енергією, ресурсами, політикою урядів щодо енергозбереження тощо.
На питання відповіла директор
ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи»
Лада Маланій, Івано-Франківськ, Україна

Учасники школи відвідали природний парк «Білий Стовп», де було продемонстровано чотири
техноголії, що базуються на відновлювальних джерелах енергії, ГЕС у Неліші, біогазову станцію у м.
Пясках, приватну компанію, що виробляє сонячні батареї, а також завод із переробки сміття.
Обмін інформацією – найкоротший шлях для розвитку суспільства
Мабуть, організатори проекту керувались народною мудрістю - краще один раз побачити, аніж
десять почути, коли створили RADAR в Любліні для 40 студентів з України та Польщі. Окрім
знайомства з досвідом сусідньої країни у використанні відновлюваних джерел енергії, енергетичної
ефективності та управління відходами, основ законодавчих регуляцій в даній області в Польщі та в
Євросоюзі, ми вчилися розпізнавати проблеми та шукати способи їх вирішення, набували знань щодо
вмінь лідера, навичок роботи в команді, ведення дискусій та дебатів, опрацювання і презентацій
власних ідей.
Ольга Каракуля,
студентка факультету архітектурного проектування Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу
10 концепцій транскордонних проектів
Головним надбанням школи РАДАР став практичний її компонент. Учасники готували власний
енергозберігаючий проект. Концепції кожного з проектів стосувалися створення нових або
впровадження існуючих механізмів заощадження енергії, використання екоматеріалів у побуті та у
власній справі, підвищення обізнаності представників місцевих громад щодо необхідності
заощадження енергії та конкретних методів енергозбереження, створення платформи для
законодавчих змін у регуляторній сфері.
Кшиштоф Лонтка,
директор управління неінвестиційних проектів гміни Люблін
Проекти, підготовлені під час РАДАРу – це промоція та шанс для молодих та ініціативних
Ми повернулися в Україну з бажанням реалізувати проекти зі створення моделі рекреаційного
екоселища, використання альтернативних джерел енергії в архітектурі тощо. Однак, відновлювані
джерела енергії не означають нічого, поки ми не змінимо наші звички щодо споживання енергії. З точки
зору нашої планети, ми не можемо викинути сміття геть, тому що, немає “геть”…
Тетяна Скрипин,
викладач кафедри архітектурного проектування Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу
Концепції цих проектів, включно з метою, завданнями, очікуваними результатами, термінами
виконання, орієнтовним бюджетом та посиланням на їхніх авторів, невдовзі будуть розміщені на
веб-сайті Мережі молодіжного співробітництва www.energyouth.org.

Дебати на РАДАРі
РАДАР – це не лише спільне українсько-польське навчання, але й дебати на теми, однаково цікаві
українським та польським студентам.
Школа ввела мене також в сферу мистецтва дебатів, а це - вміння бути чутливим на позицію
опонента, вміння аналізувати та переконувати.
Андрій Мирович,
студент 5 курсу факультету психології Люблінського Католицького Університету
Дебати - це інтелектуальна гра, метою якої є переконати третю сторону. В даному проекті цей
інструмент дозволив поглянути на всі "за" і "проти" можливих шляхів вирішення проблем
енергозбереження.
Кожна із чотирьох тем дебатів носила екологічну тематику та підіймала питання енергозберігаючих
технологій. Зокрема, вдалось подискутувати на такі теми: Енергозбереження краще за
альтернативні джерела енергії, Необхідність спеціальних привілеїв для навчальних
спеціальностей, що вивчають енергозберігаючі технології , Пільгові умови оподаткування для
підприємств, що використовують енергозберігаючі технології, Атомна енергетика –
відмовитися чи залишити.
За результатами чотирьох дебатних раундів з однаковою кількістю балів перемогли дві команди з
України: суто жіноча команда «Прима» та суто чоловіча – «180 і вище». Почесне друге місце в турнірі
посіла команда з Польщі «Обсерватори».
Два дебатні дні 23 і 24 серпня пройшли в плідній праці і мали свої результати. Учасники отримали
інструмент для конструктивного розбору екологічних питань, що стануть базою для обговорень
подальших дискусій в рамках проекту і не тільки.

І С ТОРІЇ УСПІХУ

Нова спеціальність в
національному
університеті –
несподіваний результат
проекту
«Студент з ініціативою. Вектор енергозбереження» –
лаконізм і, водночас, змістовність, актуальність
та цілеспрямованість, що сконцентровані в назві
проекту, доводяться першими кроками його
реалізації в Івано-Франківську та Любліні.
15 травня 2014 р. відбулася презентація проекту, де
ми отримали інформацію про проект і також
сильну мотивацію співпрацювати з його командою.
Як результат, в навчальну програму для студентів
факультету архітектури туристичних комплексів
ІФНТУНГ введено курс «енергозберігаючі технології в
архітектурі». Безперечно, без розуміння
актуальності питання та підтримки ректора
ІФНТУНГ Крижанівського Є. І., проректора з науки і
завідувача кафедри технічної діагностики
Карпаша О. М., декана факультету архітектури
туристичних комплексів Василишина Я. В.,
завідувача кафедри архітектурного проектування
Юрчишин Г. М. такі кроки були б неможливими.

Співпрацю
започаткувати не так
складно, як здається
Кафедра матеріалознавства та новітніх
технологій на базі фізико-технічного
факультету Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника уже понад 10 років
займається пошуком і розробкою нових
альтернативних джерел живлення. Зокрема
зроблено кілька важливих наукових відкриттів,
для прикладу нову модель суперконденсаторів на
основі матеріалу органічного походження
(фруктових кісточок), яка за своїми питомими
ємнісними і енергетичними характеристиками
знаходяться на рівні сучасних світових аналогів.

Короткочасні відвідини Люблінського
університету ім. Марії Склодовської-Кюрі під час
РАДАРу стали ще більш результативними, ніж
ми могли б очікувати. Нам навіть вдалося
скористатися надпотужними технічними
пристроями одної з університетських
лабораторій, щоб підготувати власний
матеріал для давно очікуваної наукової статті.
Більше того нами досягнуто попередні
домовленості щодо співпраці в рамках роботи
спеціалізованого контактного пункту наукової
Тетяна Скрипин,
програми Євросоюзу «Горизонт-2020» за
викладач кафедри архітектурного напрямом «Нанотехнології, сучасні матеріали
проектування
та передові промислові виробництва», який діє в
Івано-Франківського
Прикарпатському університеті. Очікується, що
національного технічного
перші практичні результати будуть отримані
університету нафти і газу
вже в кінці 2014 року, коли на базі нашого
університету відкривається інноваційна
структура нового для України типу – науковий
парк «Прикарпатський університет», діяльність
якої буде спрямована саме на комерціалізацію
спільних наукових розробок.
Людмила Шийко,
аспірант кафедри
матеріалознавства та новітніх
технологій на базі
фізико-технічного факультету
Прикарпатського університету
ім. Василя Стефаника

У турі взяли участь представники Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника та
Національного Технічного університету нафти і газу, а також незалежні експерти місцевого та регіонального
розвитку.
Програма туру включала візити до трьох провідних навчальних закладів міста Любліна – Католицького
університету, Люблінської Політехніки, Університету імені Марії Склодовської-Кюрі, - де учасникам
представили науково-технічну базу для підготовки фахівців, профільні спеціальності й дослідницькі
програми. Окремий день в рамках ознайомчого візиту було присвячено обговоренню можливостей
співробітництва та обміну між ВНЗ Івано-Франківська та Любліна. Зокрема, представники цих навчальних
закладів працювали разом з українськими фахівцями над розробкою спільної для двох транскордонних
регіонів України та Польщі концепції програм обмінів у сфері енергозбереження для студентів та молодих
науковців, що буде представлена та підписана на українсько-польському круглому столі у кінці листопада
цього року в місті Івано-Франківську. Тоді ж з’явилися нові домовленості про співпрацю між окремими
факультетами Івано-Франківських та польських навчальних закладів.
Окрім перспектив співпраці в освітній галузі, тур відкрив учасникам досвід Любліна у використанні
відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та впровадженні енергозберігаючих технологій у секторі економіки та
комунальних підприємств.
Яскравим прикладом ефективного вторинного використання ресурсів є Люблінська станція очистки
стічних вод, що завдяки вловлюванню біогазу в процесі очищення стоків забезпечує 20 % потреб
Любліна у тепловій енергії. Зразком ефективного енергетичного менеджменту є відвідані в ході туру
Люблінського підприємства теплової енергетики (LPEC) та спеціалізований комунальний
навчальний заклад для дітей з інтелектуальними вадами.
Захоплені відгуки українських гостей отримав візит до консалтингової компанії «Екокомпас», з повним
спектром послуг для органів місцевого самоврядування, підприємств, університетів і науководослідних інститутів та неурядових організацій.

Зустрічний візит польської делегації.
Огляд практик енергозбереження на Івано-Франківщині
З 17 по 21 листопада 2014 р. відбувся зустрічний візит представників Люблінського воєводства до
Івано-Франківщини. Познайомитися з актуальними науковими дослідженнями та з практиками у сфері
енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії виявили бажання науковці, студенти,
аспіранти, представники приватних компаній Любліна.
Мета ознайомчого візиту: ознайомлення представників вищих навчальних закладів, приватних компаній
Люблінського воєводства Польщі з системою об’єктів у галузі енергетики та енергозбереження в
Івано-Франківській області України; налагодження домовленостей про подальшу співпрацю між вузами щодо
студентських обмінів та розробки спільних досліджень.
Основними об’єктами для огляду були провідні ВНЗ Івано-Франківська та їхні напрацювання у
енергозбереженні, використанні альтернативних джерел; компанії, які працюють у даній галузі (виробники
енергії чи устаткування для систем енергозбереження); інші комплекси, що використовують технології
підвищення енергоефективності.
Учасники туру відвідали лабораторії енергоменеджменту та енергоаудиту ІФНТУНГ, лабораторію
наноматеріалів та лабораторію фізико-хімічного інституту ПНУ. Вони також отримали інформацію про
спеціальності, що здійснюють діяльність у сфері енергозбереження цих університетів.
Учасників зустрічі по-справжньому вразила сонячна електростанція/установка, споруджена на території
ІФНТУНГ. Екскурсію цим об’єктом проводив автор проекту електростанції Володимир Іванов, що нині очолює
відділ енергозбереження цього університету. Фотоелектричну станцію та найбільшу в Україні сонячну
теплову геліостанцію, що зараз застосовується для підігріву води в басейні університету було встановлено у
2013 році університетською адміністрацією на кошти спонсорів. Розробником цієї системи виступив вже
згаданий винахідник Володимир Іванов.

Вагомість цього винаходу у тому, що він використовує енергію сонця разом із дешевою
електроенергією у нічний час, коли тариф нижчий у 2,5 рази, а потім впродовж дня використовує
накопичену теплову енергію. Такі аналогічні системи можуть застосовуватися і для
централізованого встановлення. Так можна економно опалювати цілі міста, поступово
відмовляючись від газу. До того ж винахід Володимира Іванова не потребує імпортних деталей –
його виробництво повністю можна налагодити на території України.
Крім того, гості з Польщі побували в ПАТ «Прикарпаттяобленерго», музеї електрифікації Прикарпаття,
ознайомилися з об’єктами туристичної інфраструктури Івано-Франківщини та відвідали біогазовий
завод компанії «Даноша».
Учасники туру відзначили його високий організаційний рівень. Крім того, завдяки особистому
ознайомленню з технічними інноваціями, методиками, діючими технологіями енергоефективності та
використання ВДЕ на Прикарпатті, більшість з них констатувала, що отримала комплексне уявлення
про те якими можуть бути, напрямки й теми подальшої співпраці, та які об’єкти могли би бути їм цікаві
для подальшого вивчення.

