
 
 
 

ПРЕС-АНОНС 
 

Дніпро, 18 грудня 2019 
 

Новий всеукраїнський проект «Мережі енергоменеджерів» стартує у  
Дніпропетровській області  

  
Асоціація міст України за підтримки Уряду Німеччини розпочинає  новий 
всеукраїнський проект із розбудови мереж енергоменеджерів, що направлений 
на зниження енергоспоживання громадами усіх рівнів. Перша установча зустріч 
мережі енергоменеджерів Дніпропетровської області відбудеться у середу 18 
грудня у Дніпрі. 
 
В Україні 78 тисяч установ, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів: як 
державного, так і місцевих рівнів. Витрати енергоресурсів на опалення бюджетних 
установ в Україні у 2-3 рази вищі, ніж у країнах ЄС на ці ж потреби.  
 
З метою зменшення споживання енергоносіїв у комунальній сфері Всеукраїнська 
асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» за підтримки 
Уряду Федеративної Республіки Німеччини виступила з ініціативою створення мереж 
енергоменеджерів. Мережа енергоменеджерів передбачає об’єднання фахівців органів 
місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження заходів з 
енергоефективності та енергозбереження.  
 
Відібрані на конкурсних засадах міста та ОТГ, підписуючи на першій установчій зустрічі 
Меморандум про спільні наміри, стають офіційними членами мережі та регулярно (3-4 
рази на рік) зустрічаються та обмінюються власним практичним досвідом та 
професійними знаннями щодо впровадження заходів з енергоефективності та 
енергозбереження у своїх муніципалітетах. Як показує закордонний досвід, завдяки 
таким регулярним зустрічам ефективність впровадження заходів з енергоефективності 
підвищується в 2 рази. 
 
Пілотними регіонами для розбудови мереж енергоменеджерів були обрані три регіони, 
а саме Житомирська, Дніпропетровська та Івано-Франківська області.   
 
У середу 18 грудня 2019 р. об 11:00 у м. Дніпро за адресою: просп. Дмитра 
Яворницького, 75-а, зала засідань Департаменту охорони здоров’я Дніпровської 
міської ради (центральний вхід в міську раду, 3 поверх) розпочнеться перша 
установча зустріч мережі енергоменеджерів Дніпропетровської області.  
 
На першій зустрічі технічний експерт з енергоефективності Юлія Сабатюк розповість 
детальніше про мету, формат та перспективи діяльності мережі в Україні. Потім 



 
 
 
відбудеться представлення міст-учасників пілотної мережі та урочисте підписання  
Меморандуму про наміри працювати над досягненням спільної мети. Після обіду 
передбачено коротку презентацію від Володимира Шимкіна, президента ГО “Центр 
Сприяння Житловим та Муніципальним Реформам”, щодо запуску нового механізму 
фінансової підтримки з підвищення енергоефективності громадських будівель, що 
можуть отримати громади. Після чого розпочнеться безпосередня робота членів мереж, 
зокрема напрацювання пропозицій щодо наступних засідань мережі Дніпропетровської 
області. Детальніше з програмою зустрічі можна ознайомитися за посиланням.  
 
Запрошуємо представників вашого ЗМІ взяти участь у зустрічі!  
Акредитація представників ЗМІ відбуватиметься на місці. 
 
За докладнішою інформацією звертайтесь, будь ласка, до прес-секретаря проекту 
"Мережі енергоменеджерів" Асоціації міст України Сергія Лавського за телефоном 
093 773 03 59 або електронною поштою sergiylavskiy@gmail.com. 
 

https://drive.google.com/file/d/1kijV3efYeumM9feK3GgYgeE8Po3AxP3x/view?usp=sharing
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