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Пагадненне Мэраў Еўрапейскага Саюза
Дэманстрацыйныя праекты: чаканыя вынікі ў лічбах

Праект: Цеплавая рэканструкцыя дзіцячага садка 
ў г.Ашмяны (Рэспубліка Беларусь)

• Комплексная цеплавая рэканструкцыя 
дзіцячага садка

• Будуць усталяваныя цеплавыя помпы

• Будуць усталяваныя сонечныя калектары

• Будзе усталяваная фотаэлектрычная сістэма

• Будуць усталяваныя сістэмы вентыляцыі з 
рекуперацыяй

Што будзе зроблена?

Хто будзе карыстацца вынікамі 
праекту?

Краіна Рэспубліка Беларусь
Вобласць Гродзенская
Раён Ашмянскі
Дата падпісання Пагаднення 
Мэраў

Май 2012

Дата зацвярджэння Плана 
дзеянняў па ўстойліваму 
энергетычнаму развіццю

Сакавік 2014

Мэта Плана дзеянняў па 
ўстойліваму энергетычнаму 
развіццю да 2020 года

Выкіды CO2: -20 %

Працягласць 
дэманстрацыйнага праекту

Ліпень 2018 – чэрвень 2021

Бюджэт дэманстрацыйнага 
праекту, у тым ліку

696 614,72 еўра

Грант Еўрапейскага Саюза 554 992,95 еўра
Уклад горада 141 621,77 еўра

63 супрацоўнікаў дзіцячага садка будуць працаваць у больш 
камфортных памяшканнях

28 чалавек (каманда праектаў, будаўнікі, эксперты і г.д.), 
якія ўдзельнічаюць у рэалізацыі праекту, будуць спрыяць 
мясцоваму эканамічнаму развіццю

204 дзяцей будуць мець больш камфортныя ўмовы па 
тэмпературы і вільготнасці ў дзіцячым садку
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215,1 МВт·г/год, або 
28,9 % скарачэнне 
спажывання энергіі 

167,7 тон/год, або 47,6 % 
скарачэнне выкідаў CO2

163,7 МВт·г/год, або  
22 % вытворчасці энергіі 
з аднаўляльных крыніц 
энергі = гадавому 
спажыванню энергіі 
gymnasium  

гадавому спажыванню 
энергіі 11 786 мабільнымі 
телефонамі

гадавым выкідам ад  
108 новых аўтамабіляў гадавому спажыванню 

энергіі 8 970 мабільнымі 
телефонамі

гадавому спажыванню 
энергіі 1 992 телевізарамі

неабходнасці пасадзіць 
623 дрэвы для 
паглынання такой 
колькасц CO2

гадавому спажыванню 
энергіі 1 516 телевізарамі

Скарачэнне выдаткаў на энергарэсурсы 46 772 еўра штогод 

0,29 % ад агульнага бюджэту Ашмянскага раёна

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 

Ашмянскі раённы выканаўчы 
камітэт  

Рэспубліка Беларусь, 231100,  
г.Ашмяны, вул.Савецкая, 103, 

oshmiany.gov.by  
Кантактная асоба: Сяргей Нікіцін,  

Тэл.: +375 (1593) 20-321 
eu_project@oshmiany.gov.by

Што будзе дасягута?


