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День Сонця в Україні 
 

Сонце завжди було символом життя в наших краях. 
Завдяки Сонцю ми отримуємо багаті врожаї на нашій плодючій землі. Ми тішимося його теплом. Ми звіряємо по 
Сонцю час і погоджуємо з ним правила свого життя. Часом воно нав’язує нам досить жорсткі умови, змушуючи 
переоцінювати наші звички і повсякденне буття. Часом – підказує нові шляхи до гармонійного співіснування з 

довкіллям, яке ми самі змінюємо. 
  
Мешканці України мають знати більше про Сонце сучасне та можливості, які воно 

нам надає. 
 

Дні Сонця – це кампанія, яка за останні кілька років набула популярності в Західній та Центральній Європі і 
яка спрямована на підвищення рівня обізнаності громадян щодо використання енергії Сонця в сучасних 
технологіях і повсякденному житті. Започаткування Дня Сонця в Україні передбачає вивчення і застосування 
європейського досвіду, популяризацію та розвиток української індустрії відновлюваної енергетики, а також – 
виконання вимог Політики сусідства Євросоюзу в частині енергетики та протидії зміні клімату. 
 
Перший День Сонця в Україні – це 

- повага і увага до історичних традицій нашого народу; 
- найкращий досвід європейських країн у застосуванні енергії Сонця для сучасного і 

майбутнього розвитку; 
- демонстрація діючих в Україні «сонячних» технологій; 
- можливість співпраці між українськими та європейськими підприємцями. 

 
У програмі: 

Сонячний караван та розваги для дітей і дорослих – з 10.00 до 16.00 
презентація сонячних технологій з України та Європи – протягом дня 
музика світу з сонячної України та Естонії: 
 PoliКарп – 15.00 
 Свята Ватра – 16.30 
запальні українські танці та експерти, які знають усе про Сонце – протягом дня. 

 
Спеціальний гість: Луїс Палмер - Швейцарський «сонячний піонер», ініціатор навколосвітніх 
подорожей на сонячному таксі та електромобілях – 14.00 (конференц-зал). 

 
 Український День Сонця віднині входить до європейської мережі  

European Solar Days. 
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Швейцарського посольства в Україні  
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Інформаційні партнери: 
 

Телеканал «Тоніс» - Життя 
як диво! 

 

 
 

 
 


