
Голова Європарламенту Мецола запускає кампанію «Генератори 
надії», щоб допомогти Україні 
 
Щоб забезпечити Україну генераторами електроенергії, голова 
Європарламенту Роберта Мецола та мер Флоренції і президент 
Eurocities Даріо Нарделла, запустили сьогодні кампанію «Генератори 
надії». 
 
Щоб допомогти українцям пережити сувору зиму голова Європарламенту 
Роберта Мецола та Даріо Нарделла, мер Флоренції та президент 
Eurocities – мережі понад 200 найбільших міст Європи – започаткували в 
середу ініціативу «Генератори надії». 
 
На запуску був присутній керівник Офісу президента України Андрій 
Єрмак.  
 
Кампанія закликає міста дарувати генератори та трансформатори, щоб 
допомогти українцям пережити сувору зиму. Ці генератори допоможуть 
підтримувати роботу важливих об’єктів в країні, забезпечуючи енергією 
лікарні, об’єкти водопостачання, центри допомоги, притулки, телефонні 
вишки тощо. 
 
В результаті війни Росії проти України та спрямованих атак на критичну 
цивільну інфраструктуру, які порушують міжнародне та гуманітарне 
право, понад 30% українських електростанцій пошкоджено або 
зруйновано, а мільйони українців залишились без електроенергії. 
 
Під час прес-конференції, присвяченій запуску кампанії, голова 
Європарламенту Роберта Мецола зазначила: 
 
«Європейський Парламент і ЄС продемонстрували надзвичайну 
солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому 
фронтах. Тепер їм потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму. 
Я закликаю всі міста, селища та регіони Європи приєднатися до кампанії 
«Генератори надії». Разом ми можемо справді змінити ситуацію». 
 
Мер Флоренції та президент Eurocities Даріо Нарделла сказав: 
 
«З початку війни Eurocities згуртувалися на підтримку України. 19 серпня 
ми підписали в Києві меморандум про взаєморозуміння для підтримки 



сталого відновлення України. Тепер ми координуватимемо роботу з 
понад 200 великими містами разом із нашими партнерськими 
організаціями, і разом із президентом Мецолою, ми зробимо все 
можливе, щоб запропонувати безпосередню допомогу народу України. 
 
На нашій щорічній платформі співпраці Eurocities у Відні наступного 
тижня ми детально представимо ініціативу понад 80 містам-учасникам. 
Як мер, я та мої колеги усвідомлюємо важливість надання послуг на 
місцях. Запустивши цей прямий заклик до міст об’єднатися та допомогти 
Україні, пожертвувавши генератори та трансформатори, ми можемо 
допомогти українським містам і надалі якомога більше вести своє 
повсякденне життя. Ми повинні діяти негайно. Зима на порозі, світла, газу 
немає, часу немає». 
 
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив:  
 
«Ми пишаємося тим, що європейці та їхні інституції, такі як Європейський 
Парламент і Eurocities, сьогодні підтримують Україну у відповідь на 
терористичну тактику Росії проти цивільних українців». 
 
 
Відеозапис прес-конференції можна переглянути тут. 
 


