
Програма проведення Днів cталої енергії у місті Суми

16 червня

1.

09:00

м-н Незалежності Урочисте відкриття заходу «Дні Сталої енергії у місті Суми» (нагородження 
працівників бюджетної сфери, громадських активістів, переможців міського 
конкурсу дитячих малюнків «Час берегти енергію»

2.

09:30

від м-ну Незалежності по 
маршруту: пр-т Шевченка - 
вул. Леваневського - вул. 
Черепіна - пр-т М.Лушпи – 
вул. Харківська 

Велопробіг (рекламна акція екологічного виду транспорту) 

3.
09:30

Сумська міська галерея «Жива бібліотека: із минулого в майбутнє, Нікола Тесла - Ілон Маск» (спілкування з
«живими книгами»), проект КУ ЗОШ № 5

4.

10:00

Сумська міська галерея Сумська міська конференція «Енергозбереження та енергоефективність – динаміка 
розвитку»

5.
10:00-15:00

вул. Харківська, вул. 
Соборна

Флеш-моб «Думай про майбутнє»

6.
16:00-18:00

Старт при вході у парк ім. 
Кожедуба

Велоквест на енергозберігаючу тематику, нагородження переможців забігу

7. Протягом
дня

Центральна міська 
бібліотека 

ім. Т. Г. Шевченка

Проведення просвітницьких заходів:

Книжкова виставка «Енергетичні резерви України»;

Електромандрівка «Енергія – це життя!»;

Демонстрація документального фільму «В одній краплині все життя»;



Бібліотеки-філії № 4, № 6

Бібліотека-філія № 7

Бібліотека-філія № 8

Бібліотека-філія № 14

Бібліотека-філія № 17

Конкурс малюнку на асфальті «Енергозбереження – наше майбутнє»;

Відеоряд «Збережи енергію»;

Відкритий перегляд літератури «Мій еко-дім»;

Відео-мандрівка «Збережемо енергію – збережемо майбутнє»

17 червня

8.
10:00

вул.  Харківська,  13
(ЦЕНТУМ)

Ігрова програма «Шляхи енергозбереження»

9.
10:00-15:00

СумДУ,  вул.  Римського  –
Корсакова, 2

Демонстрація  практичних  заходів  з  енергозбереження  для  студентів  технікумів,
коледжів,  вишів  міста  на базі  Центру енергоефективності  Сумського  державного
університету

10.
12:00

Сумська міська галерея Вистава  театру  «Артес»  про  необхідність  використання  енергозберігаючих
технологій)

11.
15:00

Сумська міська  галерея Прес-конференція за участі представників промислових підприємств міста на тему
«Енергоефективні технології» 

16-18 червня

12. вул.  Харківська,  13
(ЦЕНТУМ)

Бесіди, виховні години «Ми за збереження енергії»

13. вул.  Харківська,  13
(ЦЕНТУМ)

Акція «Суми без небезпечних відходів»

14. Сумська міська галерея Виставка дитячих творчих робіт  на тему енергозбереження та охорони довкілля

15. Сумська міська галерея Демонстрація промороликів на тему енергоощадності та збереження клімату

16. Сумська міська галерея Акція «Суми без небезпечних відходів» (збір використаних батарейок)



17. вул.  Набережна  р.  Стрілки,
46

Акція «Збережи довкілля» (збір відпрацьованих люмінісцентних, енергозберігаючих
ламп)

18 червня

18.
10:30

СумДУ, вул. Римського –
Корсакова, 2

Семінар «Як створити та управляти ОСББ.  

Упровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках

19.

12:00

Центральна міська 
бібліотека 

ім. Т. Г. Шевченка

Засідання клубу молодих матусь «Мамченя»: «Енергія у побуті»

20.
11:00-22:00

Організоване місце 
відпочинку біля водойми 
«Блакитні озера»

Фестиваль «Crazzy New Year» (виготовлення з ПЕТ-пляшок плавальних засобів та ін.)

Закриття Днів Сталої енергії 


