
�ампанія Display™:
мала інвестиція задля
великих заощаджень
�нергія залишається однією з-поміж
кількох позицій, де можна досягти
значних грошових заощаджень.
!уніципалітет європейського міста з
населенням 100 000 мешканців може
витрачати до 1,5 млн.євро на
енергетичні потреби своїх громадських
будівель.
%меншивши власне споживання енергії
лише на 1%, заощадимо 15 000 євро.
'корочення на 10% заощадить 150 000
євро!
)діть за прикладом *иму, +ранкфурта,
2єльсько-2яли, Аяна, *енна, 4ейчестера,
2рістоля, Альмади...  та зробіть
споживання енергії зрозумілим та
видимим як для тих, хто приймає
рішення, так і для споживачів, зменшуючи
одночасно 6аші місцеві видатки на
енергію!

%а додатковою
інформацією
6и також можете звернутись до міст-
передавачів досвіду у своїй країні.
'писок доступний на веб-сайті �ампанії
у розділі “Partners”.

�онтакт:
Energie-CitОs, координатор Єн 9ернер
9ел.: + 33 (0)3 81 65 36 80
�лектронна пошта: 
iturner@energie-cites.org

www.display-campaign.org

�ампанію Display™ підкріплено проектом «У
напрямку до класу А – муніципальні будівлі як
яскравий приклад» (2005-2007 р.р.),  підтриманим
Європейською �омісією – Hенеральний директорат
з енергетики і транспорту (DG TREN).

4ідер проекту
Європейська
асоціація
місцевих органів
влади Energie-
CitОs, яка сприяє
місцевій сталій
енергетичній
політиці

*ада
європейських
муніципалітетів
та регіонів
(CEMR)

*ада
архітекторів
Європи (ACE)

Європейський
Альянс компаній
задля
енергоефективн
ості у будівлях
(EuroACE)

2олгарський
центр з
енергоефективн
ості (EnEffect)

Kартнери проекту'поживання енергії/води та викиди CO2
більше не будуть таємницею ні для
дорослих, ні для дітей.

Qі учні у своїй
школі в
2рашові
(*умунія) теж
вносять свій
вклад у
зменшення
споживання
енергії.

4истівку видано в рамках проекту «У напрямку до класу А – муніципальні будівлі як
яскравий приклад» (2005-2007 р.р.), який координує Energie-CitОs та підтримує
Європейська �омісія в особі Hенерального директорату з енергетики і транспорту
(DG TREN).
6ідповідальність за зміст даної листівки лежить виключно на її авторах. 4истівка не
відображає точку зору  Євроспільноти. Європейська �омісія не відповідає за будь-
яке можливе використання інформації, що тут міститься. 
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Display™
щоб скоротити
муніципальні видатки
на енергію та воду!



Sколи, бібліотеки,
культурні заклади,
міські ради... будь-які
громадські місця, які
часто відвідують
мешканці, можуть бути
оцінені з допомогою
Display™ з тим, щоб
покращити добробут
людей, не піддаючи
ризику їх майбутнє, як
бачимо, наприклад, тут
у суді м. 4озанни
(Sвейцарія)! 

Kорадник з
інформаційного
супроводу

!ер 'аарбрюкена
(Uімеччина) �. 2ройєр та
його підлеглий до справ
енергії ). 4ьоттермозер
коментують енергетичне
та екологічне виконання
школи у їхньому місті
разом з вчителем та
школярами.  

Інформація з питань 
клімату та енергії...
Європейська кампанія Display™ заохочує
місцеві органи влади оприлюднити дані щодо
енергетичного та екологічного виконання їх
будівель. Qе робиться через застосування
добровільної системи маркування,
спроектованої за участю муніципалітетів і для
муніципалітетів, що подібна до тієї,  яка
викристовується для побутових приладів.  

Display™ дасть можливість 6ам:
> 'коротити 6аші видатки на енергію
> 'воєчасно інформувати мешканців міст та

користувачів будівель про споживання ними
енергії і води    

> 'користатись інструментом для оцінювання
підтримки рішень

> Kрискорити впровадження Європейської
Wирективи щодо енергетичного виконання
будівель 

> 6зяти участь у європейській ініціативі, що 
намагається вирішити проблему зміни
клімату 

доступна кожному...
'пеціальний інструмент для
підрахунків та плакат 
%а допомогою кількох клацань та прямої
Інтернет -підтримки, 6и зможе ввести дані
6аших будівель в обрахунковий інструмент. 

%а лічені секунди індивідуалізований плакат
буде готовий для показу .

для дії і руху вперед
> Kорадник з інформаційного

супроводу, інструментальний засіб
підтримки для здійснення кампанії
Display™ 

> 6ебсайт надає всю інформацію про
кампанію та  міста-учасники

> Qентр підтримки відповідає на
6аші запити

6ипробуйте Display™ та 
виставте свій плакат на огляд на

www.display-campaign.org

'истема
класифікації

Wії та технічні
рішення, щоб
просуватись 
до класу А

6аш логотип

Ідентифікація
6ашої будівлі

�лас

6икиди
еквівалентів CO2 

'поживання

'торінка 
Display™ в
Інтернеті

Обрахунковий
інструмент
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