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Ініцыятыва Еўрапейскага Саюза
«Пагадненне Мэраў -Дэманстрацыйныя праекты»

Мадэрнізацыя сістэмы вулічнага асвятлення ў Бярозе 
(Рэспубліка Беларусь)

• Замена 4171 лямпы на новыя эфектыўныя 
святлодыёдныя свяцільні

• Укараненне сістэмы кіравання грамадскім 
асвятленнем.

Што прадугледжана праектам?

Як праект зменіць жыццё жыхароў?

Краіна Рэспубліка Беларусь
Рэгіён Брэсцкая вобласць
Муніцыпалітэт Бяроза
Падпісанне Пагаднення 
мэраў

Кастрычнік 2015

Зацвярджэнне ПДУЭР  Чэрвень 2017
Мэты ПДУЭР да 2020 г. Скарачэнне выкідаў СО2 

на 20%
Тэрміны рэалізацыі Верасень 2018 - лістапад 2020
Агульны бюджэт 775 044 47  €
Сума гранта ЕС 620 000  € 
Сафінансаванне 155 044 47  €

64 тысячы жыхароў Бярозаўскага раёна будуць адчуваць 
сябе камфортней і бяспечней на асветленых вуліцах горада ў 
начны час

17 чалавек (каманда праекта, будаўнічыя работнікі, эксперты 
і г.д.) атрымаюць працу дзякуючы рэалізацыі праекта і такім 
чынам зробяць ўклад у развіццё мясцовай эканомікі.
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821 MWh/y, або 69%  
скарачэнне спажывання 
энергіі 

гадавому спажыванню 
энергіі 44 986  мабільнымі 
телефонамі

гадавому спажыванню 
энергіі 7 602

=

=

724 тон/год, або 69 % 
скарачэнне выкідаў CO2

гадавым выкідам ад  
464 новых аўтамабіляў

неабходнасці пасадзіць 
32 909 дрэвы для 
паглынання такой 
колькасц CO2

Скарачэнне выдаткаў на энергарэсурсы 100 278 € штогод 

0, 3% бюджэту г. Бярозы

Пагаднне Мэраў – гэта найбуйнейшы ў свеце рух па мясцовых кліматычных і 
энергетычных дзеяннях, якія падтрымліваюцца Еўрапейскім Саюзам. У рэгіёне 
Усходняга партнёрства больш за 400 мясцовых органаў улады абавязаліся 
скараціць выкіды CO2 як мінімум на 20% да 2020 года або на 30% да 2030 года. 

Еўрапейскі саюз з 2011 года аказвае тэхнічную, метадычную і фінансавую 
падтрымку ініцыятывы ў краінах Усходняга партнёрства, прэ гэтым фінансавая 
дапамога склала суму больш за 30 мільёнаў еўра. Яна ўключае гранты і 
індывідуальную тэхнічную падтрымку 34 муніцыпалітэтаў па рэалізацыі 
дэманстрацыйных праектаў з 2015 года, пераважна ў галіне энергаэфектыўнасці.

Пагадненне Мэраў – Дэманстрацыйныя 
праекты 
вул.Кастамарава, 1/3, офіс 5 
79005 Львоў, Украіна 
Тэл./факс: +38 (032) 253 87 04/05 
Facebook: COMDEP2014 
com-dep.enefcities.org.ua 

Березовское ЖКХ 
ул. Анатолія Альшэўскага, 27а 

225209, Бяроза, Рэспубліка Беларусь 
Кантактная асоба:  

Дзмітрый Слуцкі,  
slutskiid@mail.ru  

Чаканыя вынікі


