Україна

ІНІЦІАТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
«УГОДА МЕРІВ – ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ПРОЕКТИ»

Термомодернізація
школи, садочка та
системи центрального
теплопостачання у Голій
Пристані

Загальний бюджет
проекту:
Сума гранту ЄС:

881 863 €

Внесок міста:

181 863 € (20%)

Тривалість
проекту:
Вигодонабувач:

2015-2018

700 000 € (80%)

громада міста Гола
Пристань

ЩО ЗРОБЛЕНО?
Середня загальноосвітня школа
•
•

проведено комплексну термомодернізацію
будівлі (стіни, дах, вікна та двері)
модернізовано систему опалення

Дитячий садочок
•
•
•

модернізовано систему опалення
замінено 14 зовнішніх дверей
зроблено поточний ремонт покрівлі, системи
водопостачання та зливної каналізації

Модернізація системи центрального
теплопостачання
•
•
•

встановлено два нових котли на біомасі
потужністю 320 кВт кожен
замінено 370 м тепломережі на попередньо
ізольовані труби
встановлено необхідне допоміжне
обладнання (насоси, трубопроводи,
електронні лічильники тепла, тощо)

Україна

ЯКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЯГНУЛИ?
скорочення викидів
CO2 на 410 тон
щороку

щорічна економія
енергії 741 МВт-год

=

=

обсяг енергії, яку
споживають 40 603
мобільних телефони
впродовж року

=

обсяг енергії, яку
споживають 42 904
мобільних телефони
впродовж року

щорічний обсяг
викидів від 263
нових авто

=

=

обсяг енергії,
яку споживають
6 861 телевізор
упродовж року

=

18 636 дерев
необхідно висадити,
щоб поглинути таку
кількість CO2

Грошові заощадження
66 500 € щороку

=

щорічне
виробництво 783
МВт-год енергії з
відновних джерел

обсяг енергії, яку
споживають 7
250 телевізорів
упродовж року

1,4 % бюджету м. Гола
Пристань

ЯК ПРОЕКТ ЗМІНИВ ЖИТТЯ ГРОМАДИ?
261 дитина перебуває у комфортніших
температурних умовах у дитячому
садочку

494 учнів навчаються у комфортніших
температурних умовах

125 співробітників дитячого садка
та школи працюють у комфортніших
умовах

37 осіб (команда проекту, будівельні
працівники, експерти тощо) отримали
роботу завдяки реалізації проекту і
таким чином долучились до розвитку
місцевої економіки

Угода мерів – наймасштабніша у світі ініціатива за місцеві дії щодо клімату та енергії, яку підтримує
Європейський Союз. У регіоні Східного Партнерства понад 400 муніципалітетів добровільно взяли на
себе зобов’язання скоротити свої викиди СO2 принаймні на 20% до 2020 року або 30% до 2030 року.
Європейський Союз підтримує цю ініціативу у країнах Східного Партнерства з 2011 року і виділив на
технічну, методологічну та фінансову допомогу понад 30 мільйонів євро. Сюди входять безповоротні гранти
та індивідуальна технічна підтримка, 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

Міська рада Голої Пристані
Вулиця Першого Травня, 1
75600, м. Гола Пристань, Україна
golapristan-mrada.gov.ua
Контактна особа: Олександр Бабич, vykonkom@
golapristan-mrada.gov.ua

