
Ініціатива Європейського Союзу 
«Угода Мерів – Демонстраційні Проекти»

Проект: Термомодернізація будівель чотирьох дитячих садочків
 у місті Гнівань (Україна)

Україна
Вінницька область
Гнівань
січень 2015

жовтень 2016
Економія енергії на 27,7%
Зниження викидів CO2 на 20,1%

травень 2018 – квітень 2021

970 913 € 
757 312 €
213 601 €

Що заплановано зробити?

• Провести комплексну термомодернізацію 
будівель чотирьох міських садочків:            
№1, №3, №4, №5

• Створити управління енергетичного 
менеджменту в Гніванській міській раді

• Створити місцевий фонд 
енергоефективності

Як проект змінить життя громади?

84 співробітники дитячих садочків працюватимуть у 
комфортніших умовах

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

358 дітей перебуватимуть у більш комфортних температурних 
умовах дитячих садочків

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

Термін реалізації        
проекту 
Загальний бюджет 
Сума гранту ЄС
Сума співфінансування



=
Грошові заощадження 33 512 € щороку

0,7 % бюджету м. Гнівань

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. Європейський Союз підтримує Ініціативу у
країнах Східного партнерства з 2011 року, виділивши 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,
переважно 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

Гніванська міська рада
вул. Соборна, 64

23310 Гнівань, Україна
Facebook: energyefficienthnivan

gnivan-miskrada.gov.ua
Контактна особа: Євген Ткач

eyevhentkach@gmail.com

обсяг енергії, яку 
споживають 46 740
мобільних телефонів 
упродовж року
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щорічна економія 
енергії 853 МВт-год 
або 66,2%

скорочення викидів 
CO2 на 244 тон 
щороку або 53,9%

обсяг енергії, яку 
споживають 1 260 
мобільних телефонів 
упродовж року

щорічне виробництво     
23 МВт-год енергії з 
відновних джерел або 5 %

щорічний обсяг 
викидів від 156
нових авто

11 091 дерев 
необхідно висадити, 
щоб поглинути таку 
кількість СО2

обсяг енергії, яку 
споживають 213 теле- 
візорів упродовж року

обсяг енергії, яку 
споживають 7 898 
телевізорів упродовж 
року


