
Ініціатива Європейського Союзу 
«Угода Мерів – Демонстраційні Проекти»

Проект: Модернізація дитячого садка, школи – садка та системи 
центрального теплопостачання у Дубно 

Країна
Регіон
Місто
Приєднання до Угоди 
мерів
Затвердження ПДСЕР  
Цілі ПДСЕР до 2020 року
 

Термін реалізації проекту  
Загальний бюджет  
Сума гранту ЄС 
Сума співфінансування 

Україна
Рівненська область
Дубно
липень 2013 р.

лютий 2015 р.
Економія енергії на 21%
Зниження викидів СО2 на  22% 
Збільшення виробництва енергії з відновних 
джерел на 37%
травень 2018 – квітень 2021
913 404 €
 
730 723 € 
182 681 €

Що заплановано зробити?
• Провести комплексну теплову термомодернізацію 
будівлі школи-садка на вул.Венецькій

• Провести комплексну теплову термомодернізацію 
будівлі дитячого садочка № 4

• -Облаштувати нову котельну на біомасі біля 
школи №7 для опалення 5 муніципальних будинків

• Модернізувати внутрішню систему опалення         
у школі №6 та систему центрального 
теплопостачання.

Як проект змінить життя громади?

366 дітей дитячого садочка перебуватимуть у більш 
комфортних температурних умовах

295 співробітників шкіл, дитячих садків та інших 
муніципальних закладів працюватимуть у комфортніших 
приміщеннях

554 учні навчатимуться в кращих умовах: опалюваних приміщеннях з якісною 
системою провітрювання

15 740 відвідувачів Палацу культури та бібліотеки перебуватимуть у 
комфортніших умовах

56 осіб (команда проекту, будівельні працівники, експерти тощо) отримають 
роботу завдяки реалізації проекту та у такий спосіб долучаться до розвитку 
місцевої економіки.



=
Грошові заощадження 122 001 € щороку 

1% бюджету м. Дубно

Очікувані результати

Угода мерів – наймасштабніша у світі ініціатива за місцеві дії щодо клімату та 
енергії, яка підтримується Європейським Союзом. У регіоні Східного партнерства 
понад 400 муніципалітетів добровільно взяли на себе зобов'язання скоротити 
свої викиди СО2 принаймні на 20% до 2020 року або 30% до 2030 року. Європейсь-
кий Союз підтримує Ініціативу у країнах Східного партнерства з 2011 року, виді-
ливши на технічну, методологічну та фінансову допомогу понад 30 мільйонів 
євро. Це включає безповоротні гранти та індивідуальну технічну підтримку, що 
надається 34 містам з 2015 року для реалізації демонстраційних проектів, пере-
важно в галузі енергоефективності.

Угода мерів – Демонстраційні проекти
вул. Костомарова 1/3 , оф. 5
79005 Львів, Україна
т/ф: +38 (032) 253 87 04/05
Facebook: COMDEP2014
com-dep.eu

Контакти

Дубенська міська рада
Вул. Замкова, 4

35603 Дубно, Україна
Facebook: CoMDePDubno

www.dubno-adm.rv.ua
Контактна особа: Юрій Момотюк

dubnodep@gmail.com  

обсяг енергії, яку 
споживають 58 685
мобільних телефонів 
упродовж року
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щорічна економія 
енергії 1 071 МВт-год 
або 50,4%

скорочення викидів 
CO2 на 1 161 тон 
щороку або 49,6%

обсяг енергії, яку 
споживають 305 479
мобільних телефонів 
упродовж року

щорічне виробництво 
5 575 МВт-год енергії з 
відновних джерел    
або 19,5%

щорічний обсяг 
викидів від 744
нових авто

52 773 дерев 
необхідно висадити, 
щоб поглинути таку 
кількість СО2

обсяг енергії, яку 
споживають 51 620
телевізорів упродовж 
року

обсяг енергії, яку 
споживають 9 917
телевізорів упродовж 
року


