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ІНІЦЫЯТЫВА ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА «ПАГАДНЕННЕ МЭРАЎ - 
ДЭМАНСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАЕКТЫ»
ВЫНІКІ Ў ЛІЧБАХ

Мадэрнізацыя сістэмы вулічнага 
асвятлення

Ўстаноўка аўтаномных свяцілень, якія 
працуюць на сонечнай энергіі

Архітэктурная падсвятленне гарадскіх 
аб’ектаў

• Устаноўлена 1904 святлодыёдных вулічных 
свяцілень

• Заменены 310 апор і пракладзена 50 км 
электрычнага кабеля

• Уведзеная ў эксплуатацыю новая сістэма 
кіравання вулічным асвятленнем

• Устаноўлена 12 вулічных свяцілень з апорамі 
асвятлення і святлодыёднымі лямпамі 
магутнасцю 50 Вт

• Устаноўлена 12 сонечных панэляў 
магутнасцю 305 Вт

• Устаноўлена 12 акумулятараў ёмістасцю 110 
А / г, 12 В

• Модернизовано 26 объектов 

• Установлено 1311 светодиодных 
светильников общей мощностью 35,5 кВт.
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ШТО ЗРОБЛЕНА?

Агульны бюджэт 
праекта:  

1 630 521 €

Сума гранта ЕС: 1 304 417 € (80%)

Унёсак горада: 326 104 € (20%)

Працягласць 
праекта: 

2015-2020

Выгаданабытчык: жыхары горада Полацк



Беларусь

ЯКІХ ВЫНІКАЎ ДАСЯГНУЛІ?

ЯК ПРАЕКТ ЗМЯНІЎ ЖЫЦЦЁ ГРАМАДСТВА?

Пагадненне мэраў - Дэманстрацыйныя праекты

вул. Кастамарава 1/3, оф. 5

79005, Украіна

т / ф: +38 (032) 253 87 04/05

Facebook: COMDEP2014

com-dep.eu

Пагадненне мэраў - самая маштабная ў свеце ініцыятыва за мясцовыя дзеянні па клімаце і энергіі, якая 
падтрымліваецца Еўрапейскім Саюзам. У рэгіёне Усходняга партнёрства больш за 400 муніцыпалітэтаў 
добраахвотна ўзялі на сябе абавязацельствы скараціць свае выкіды СО ₂ па меншай меры на 20% да 2020 
года ці 30% да 2030 года. Еўрапейскі Саюз падтрымлівае Ініцыятыву ў краінах Усходняга партнёрства з 
2011 года, вылучыўшы на тэхнічную, метадалагічную і фінансавую дапамогу больш за 30 мільёнаў еўра. Гэта 
ўключае беззваротныя гранты і індывідуальную тэхнічную падтрымку, якая аказваецца 34 гарадам з 2015 года 
для рэалізацыі дэманстрацыйных праектаў, пераважна ў галіне энергаэфектыўнасці.

86 880 жыхароў Полацка адчуваюць 
сябе камфортней і бяспечней на 
асветленых вуліцах горада

штогадовая эканомія 
энергіі 495 МВт-г *

аб’ём энергіі, што 
спажываецца 27 123 
мабільнымі тэлефонамі 
на працягу года

аб’ём энергіі, што 
спажываецца 4 
583 тэлевізарамі на 
працягу года

скарачэнне выкідаў 
CO₂ на 225 тоны 
штогод*

штогадовы аб’ём 
выкідаў ад 144 новых 
аўтамабіляў

10 227 дрэў неабходна 
высадзіць, каб 
перапрацаваць такую 
колькасць СО

2

штогадовая вытворчасць 
2 МВт-г энергіі з 
аднаўляльных крыніц

аб’ём энергіі, што 
спажываецца 110 
мабільнымі тэлефонамі на 
працягу года

аб’ём энергіі, што 
спажываецца 19 
тэлевізарамі на 
працягу года

27 чалавека (каманда праекта, 
будаўнічыя работнікі, эксперты і г.д.) 
атрымалі працу дзякуючы рэалізацыі 
праекта і такім чынам далучыліся да 
развіцця мясцовай эканомікі.

Полацкі раённы выканаўчы камітэт

вул. Талстога, 6

211400, г. Полацк, Беларусь

polotsk.vitebsk-region.gov.by

Contact person: Дзмітрый Паўлюшчык, 

pauliushchyk@eu-belarus.net

Грашовыя зберажэнні 
54 223€ штогод 

0,09% бюджэту 
г. Полацк=
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