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I. УВОДЗІНЫ 
Пагадненне Мэраў па клімаце і энергіі аб’ядноўвае мясцовыя і рэгіянальныя ўлады, якія добраахвотна прымаюць 

абавязкі рэалізаваць на сваіх тэрыторыях мэты Еўрапейскага Саюза па клімаце і энергіі. Падпісанты – мясцовыя 

ўлады – аб’ядноўвае бачанне сваіх гарадоў як нізкавуглеродных і кліматычна-ўстойлівых, чые жыхары маюць 

доступ да бяспечнай, устойлівай і даступнай энергіі. Падпісанты абяцаюць знізіць да 2030 выкіды CO2 як мінімум 

на 40%, а таксама падвысіць сваю ўстойлівасць да ўплыву кліматычных зменаў.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Каб палегчыць гэты працэс, Пагадненне Мэраў забяспечвае падпісантаў унікальнай еўрапейскай сістэмай збору 

звестак і справаздачнасці. Яна дапамагае ім выконваць сістэматычнае планаванне ў сферы клімату і энергіі, а 

таксама здзяйсняць маніторынг працэсаў на лакальным узроўні.  

Сістэма справаздачнасці і маніторынга Пагаднення распрацавана ў шчыльным супрацоўніцтве са спецыялістамі 

практыкамі з боку мясцовых і рэгіянальных ўладаў, экспертамі па клімаце і энергіі, а таксама з метадалагічнай 

падтрымкай Аб’яднанага Даследчага Цэнтру Еўрапейскай Камісіі (JRC). Працэс рэгулярных кансультацый 

забяспечвае далейшае развіццё  і ўдасканаленне сістэмы, каб гарантаваць яе адпаведнасць практыкамі і 

метадалогіям, найбольш распаўсюджаным сярод мясцовых уладаў Еўорпы. На працягу 2019 года сістэма 

Пагаднення была прыведзеная ў адпаведнасць з рэкамендацыямі Агульнай Сістэмы Справаздачнасці, створанымі 
Глабальным Пагадненнем Мэраў па клімаце і энергіі.  

Мы запрашаем падпісантаў Пагаднення карыстацца платформай справаздачнасці Пагаднення – Маё 

Пагадненне1,  каб паведамляць і маніторыць звесткі пра іхныя Планы дзеянняў па ўстойлівай энергіі і клімаце - 

SECAP (далей будзе выкарыстоўвацца тэрмін “План дзеянняў”), праз так званы шаблон SECAP2. Пададзеныя звесткі 

дазваляюць падпісантам прадэманстраваць канкрэтны ўнёсак іх дзеянняў у гэтай галіне і іх мэты адносна клімату. 

Яны забяспечваюць распрацоўшчыкаў палітыкі на нацыянальным, еўрапейскім і міжнародным узроўні важнай 

зваротнай сувяззю  адносна дзеянняў, што прадпрымаюцца на мясцовым узроўні. Сістэма Пагаднення дазваляе 

падпісантам збіраць і аналізаваць звесткі структураваным і сістэматычным чынам, служыць асновай добрага 

кліматычнага і энергетычнага менеджменту, а таксама забяспечвае маніторынг паспяховасці рэалізацыі мер. 

Гэты дакумент прапануе падпісантам пакрокавую інструкцыю пра тое, як трэба паведамляць інфармацыю праз 

розныя раздзелы платформы справаздачнасці Пагаднення – Маё Пагадненне. Дакумент распрацаваны Еўрапейскім 

Офісам Пагаднення Мэраў у супрацоўніцтве з Аб’яднаным Даследчым Цэнтрам, каб дапамагчы падпісантам 

зразумець сістэму справаздачнасці Пагаднення і паспяхова выконваць працэс справаздачнасці. Інструкцыі 

дапаўняюцца практычнымі рэкамендацыямі і карыснымі рэсурсамі. 

                                                      
1 Адрас платформы Маё Пагадненне - https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing. 
2 Офлайн-версія шаблона ў файле фармату Excel, якую можна выкарыстоўваць толькі як унутраны працоўны дакумент, даступная тут  
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html.Адзіная афіцыйная версія шаблона даступная на платформе Маё Пагадненне. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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II. ПАГАДНЕННЕ МЭРАЎ - ПРАЦЭС  
Мясцовыя органы ўлады, якія далучаюцца да Пагаднення Мэраў па 

клімаце і энергіі, бяруць на сябе абавязацельствы прадставіць план 

дзеянняў на працягу двух гадоў з моманту фармальнага падпісання 

пагаднення (праз адпаведным чынам падпісаную форму далучэння). План 

дзеянняў вызначае мэты па змякчэнні наступстваў і адаптацыі  да 

зменаў клімату і грунтуюцца на базавым кадастры выкідаў (BEI) і  на 

Ацэнцы рызык і ўразлівасцяў (RVA), якія забяспечваюць аналіз бягучай 

сітуацыі ў пэўны момант. Яны служаць асновай для вызначэння 

комплекса мер якія мясцовыя органы ўлады плануць рэалізаваць дзеля 

дасягнення мэтаў па змякчэнні наступстваў і адаптацыі. Падпісанты 

таксама абавязуюцца кожныя два гады рабіць справаздачу пра ход 

рэалізацыі гэтых мер. 
 

Справаздачнасць крок за крокам 

Ніжэй мы прыводзім пакрокавы працэс справаздачнасці і маніторынгу для ўсіх падпісантаў Пагаднення: 

 

 
 

 “Куток справаздач” на платформе Маё Пагадненне можна 

знайсці праз асноўныя кампаненты справаздачнасці (выдзелена 

чырвоным). Кожны кампанент Кутка справаздач  мае некалькі 

раздзелаў для справаздачнасці і маніторынгу у верхняй 

частцы старонкі (выдзелена зялёным). Неабходна запоўніць 

інфармацыю ў кожным з гэтых раздзелаў.  

 

 
  

Маё Пагадненне трэба запаўняць толькі па-англійску.  
Усе палі зялёнага колеру з’яўляюцца абавзяковымі. 
Калі яны пустыя, у канцы адпаведнага раздзелу 
з’явіцца паведамленне пра памылку. Усе палі белага 
колеру з'яўляюцца неабавязковымі.  

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=660
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
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Каб увайсці ў раздзел Маё Пагадненне на сайце Пагаднення Мэраў 

трэба клікнуць на кнопку , альбо перайсці па спасылцы 

mycovenant.eumayors.eu.  

Для ўваходу вам спатрэбіцца адрас электроннай пошты і пароль, якія 

вы атрымалі пры  рэгістрацыі. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Раздзелы Мая Стратэгія, Мае Кадастры, Мае Дзеянні з’яўляюцца 

цэнтральнымі ў сістэме справаздачнасці і маніторынгу Пагаднення. 

У наступнай табліцы мы прапануем апісанне гэтых раздзелаў 

платформы Маё Пагадненне. У ёй таксама паказаныя адпаведныя 

главы гэтай інструкцыі, у якіх падрабязна тлумачыцца, як запаўняць 

гэтыя раздзелы: 
 

Куток справаздач Раздзелы справаздачнасці і маніторынгу 

 

• МАЯ СТРАТЭГІЯ: Пазначце свае мэты і абавязацельствы, адміністратыўную 

структуру, зацікаўленыя бакі, інфармацыю пра бюжэт і г.д. > Падрабязней у Главе 

V 

 

• КАДАСТР ВЫКІДАЎ: Пазначце ўсе звесткі пра змякчэнне наступстваў 

(прадукаванне і спажыванне энергіі  і г.д.) > Падрабязней у Главе VI 
• РЫЗЫКІ І ЎРАЗЛІВАСЦІ: Пазначце ўсе звесткі пра адаптацыю (кліматычныя 

рызыкі, уразлівыя сектары, стратэгія адаптацыі і г.д.) > Падрабязней у Главе VII  

 

• АГЛЯД МАІХ ДЗЕЯННЯЎ: Пазначце абагульненыя звесткі, якія датычацца 

вашых дзеянняў па змякчэнні наступстваў і адаптацыі > Падрабязней  у Главе 

VIII  
• ПАДРАБЯЗНЕЙ ПРА МАЕ ДЗЕЯННІ: Пазначце дэталі кожнага з дзеянняў па 

змякчэнні наступстваў і/ці адаптацыі, і/ці барацьбе з энергетычнай беднасцю, у 

тым ліку ключавыя меры > Падрабязней у Главе VIII 
  

Калі вы забыліся, альбо ня ведаеце сваё 
імя карыстальніка, напішыце ў Службу 
Падтрымкі на адрас info@eumayors.eu. 
Калі вы забыліся, альбо ня ведаеце свой 
пароль, вы можаце змяніць яго па 
спасылцы для змены паролю, якая ёсць ў 
вакенцы для ўваходу (log-in). 

https://www.covenantofmayors.eu/
http://www.mycovenant.eumayors.eu/
mailto:info@eumayors.eu
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Каб загрузіць дакументы на платформу Маё Пагадненне, (i) 

выберыце пункт Мая Стратэгія ў Кутку справаздач; (ii) 

клікніце закладку Мой план дзеянняў – Дакументы і (iii) 

знайдзіце ўнізе поле ‘Загрузіць дакумент’ (гл.ілюстрацыю 

ніжэй). Усе дакументы трэба загружаць у фармаце pdf, на вашай 

дзяржаўнай мове, калі няма перакладу на англійскую мову. 

Абавязкова трэба загрузіць як мінімум адзін дакумент, які 

датычыцца плана дзеянняў (напрыклад, план змякчэння наступстваў/план адаптацыі/комплексны план змякчэння 

наступстваў і адаптацыі). Гэты план (альбо планы) неабходна ў належным парадку ўхваліць у мясцовым савеце, 

альбо эквівалентным органе ўлады, які прымае рашэнні. Загрузка дадатковых дакументаў  з'яўляецца апцыянальнай. 

 

  
 

 
 

Паведаміць пра ваш план дзеянняў у Пагадненне Мэраў стане 

магчымым толькі пасля таго, як вы запоўніце адпаведныя раздзелы 

справаздачнасці платформы Маё Пагадненне (Этап 2) і загрузіце 

дакументы плана дзеянняў (Этап 3).  

 

 

Каб адправіць свой план дзеянняў, зайдзіце ў раздзел Мой 

Агляд, і клікніце кнопку .  

Платформа Маё Пагадненне мае аўтаматычную інтэграваную 

сістэму верыфікацыі, якая выяўляе любыя памылкі (шляхам 

параўнання з дыяпазонамі паказчыкаў ці ўсталяванымі 

паказчыкамі), правярае фармат звестак (тэкст, лік, дата, 

гіперспасылка, адзінкавы ці множны выбар) і вызначае, якой 

абавязковай інфармацыі не хапае. Яна мае ўбудаваны алгарытм, 

які зніжае верагоднасць памылкі чалавека, напрыклад пры 

разліках кадастру выкідаў. Калі будуць заўважаныя памылкі, 
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сістэма пакажа паведамленні пра памылку ўнізе кожнай з адпаведных табліц раздзелу Маё Пагадненне. 
 

 
 
Зваротная сувязь ад Аб’яднанага Даследчага Цэнтру (JRC)  

Дзеля таго, каб упэўніцца, што адпраўленыя планы адпавядаюць прынцыпам Пагаднення, Аб'яднаны Даследчы 

Цэнтр робіць ацэнку планаў дзеянняў, якія былі пададзеныя праз Маё Пагадненне. Аналіз грунтуецца на шэрагу 

крытэрыяў прыдатнасці (гл.ніжэй). Калі гэтыя крытэрыі не выконваюцца, план дзеянняў не будзе прыняты. Ува 

ўсіх выпадках Аб’яднаны Даследчы Цэнтр робіць ацэнку плана і падае зваротную справаздачу з рэкамендацыямі 

па ўдасканаленні плана дзеянняў. Кожны з падпісантаў атрымлівае зваротную справаздачу   праз сэртыфікаваную 

сістэму электроннай пошты на працягу шасці месяцаў пасля падачы плану. 

 

 
 

Калі вы маеце больш канкрэтныя тэхнічныя пытанні наконт метадалагічных патрабаванняў альбо пытанні пра 
зваротную сувязь (зваротных справаздачах) ад Аб’яднанага Даследчага Цэнтру, калі ласка, напішыце нам: 

• Каманда JRC па змякчэнні наступстваў - JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu    

• Каманда JRC па адаптацыі - JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu 
 

  

Мой Агляд паказвае, ці ўсе неабходныя раздзелы Майго 
Пагаднення былі запоўненыя належным чынам, 
выкарыстоўваючы наступныя значкі:  

 
(Запоўнена        \ незапоўнена \      не рэлевантна) 

Увага: вы зможаце падаць звесткі толькі пасля таго, як 
выправіце ўсе памылкі ў шаблоне справаздач і маніторынгу. 

 

Крытэрыі прыдатнасці – мінімальныя патрабаванні 
 

 План дзеянняў павінен быць зацверджаны гарадскім саветам (радай) альбо эквівалентным 
органам. 

 У плане дзеянняў павінны быць ясна пазначаныя  мэтавыя паказчыкі змякчэння 
наступстваў у межах Пагаднення (напрыклад, зніжэнне выкідаў да 2030 як мінімум на 40% 
CO2) і мэтавыя паказчыкі адаптацыі. 

 План дзеянняў павінен быць заснаваны на комплексным Базавым Кадастры Выкідаў (BEI), 
павінен уключаць яго вынікі, а таксама Ацэнкі кліматычных рызык і ўразлівасцяў (RVA). 

 Маё Пагадненне неабходна правільна запоўніць, а пададзеныя звесткі павінны быць 

несупярэчлівымі (кагерэнтнымі) і поўнымі. 
 Базавы кадастр выкідаў павінен ахопліваць ключавыя сектары дзейнасці (як мінімум тры з 

чатырох ключавых сектароў). 
o Што датычыцца змякчэння наступстваў, план дзеянняў павінен ахопліваць 

ключавыя сектары дзейнасці (муніцыпальныя будынкі, будынкі сферы паслуг, жылыя 
будынкі і транспарт) (як мінімум, два з трох абраных ключавых сектароў), уключаючы 
як мінімум тры ключавых дзеянні. 

 Ацэнка рызык і ўразлівасцяў павінна ідэнтыфікаваць найбольш актуальныя кліматычныя 
пагрозы і ўразлівыя сектары 

o Што датычыцца  адаптацыі, план дзеянняў павінен укалючаць шэраг дзеянняў, сярод 
якіх будзе як мінімум тры ключавых дзеянні. 

mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu
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Маніторынг за вашым прагрэсам здзяйсняецца пры дапамозе 

маніторынгавай справаздачы, якая падаецца кожныя два гады 
пасля даты падачы плану дзеянняў. Мэтай маніторынгу з’яўляецца 

ацэнка поспеху ў дасягненні мэтавых паказчыкаў, зафіксаваных у 

стратэгіі плана дзеянняў.  

Маніторынг – гэта неад’емная частка любога цыклу планавання, якая дазваляе запланаваць неаобходныя меры па яго 

карэктыроўцы. Сама па сабе маніторынгавая справаздача не з’яўляецца асобнай секцыяй Майго Пагаднення; 

наадварот, маніторынгавая справаздача прадстаўляе сабой набор дадатковых палёў у  розных раздзелах шаблону (гл. 

Этап 2). Гэтыя палі спецыяльна прызначаныя для маніторынгу і аўтаматычна ствараюцца платформай Маё 

Пагадненне. Яны становяцца бачнымі толькі пасля падачы плана дзеянняў – на стадыі маніторынгу. 

У наступнай табліцы мы прыводзім дадатковую інфармацыю/дапаўненні, якія датычацца маінторынгу кожнага з 

раздзелаў платформы Маё Пагадненне. 

Куток справаздач Раздзелы справаздачнасці і маніторынгу 

 

• МАЯ СТРАТЭГІЯ: Паказвае прагрэс у дасягненні мэтавых паказчыкаў, памер 
штату, прызначанага для рэалізацыі плана, расходванне бюджэту на дадзены 
момант, апісвае працэс маніторынгу. 

 

• КАДАСТР ВЫКІДАЎ: Абнавіце звесткі пра спажыванне і прадукаванне энергіі, 
каэфіцыенты выкідаў, падаўшы Маніторынгавы кадастр выкідаў (MEI) 

• РЫЗЫКІ І ЎРАЗЛІВАСЦІ: Калі неабходна, абнавіце ўсе раней пададзеныя 
звесткі; звярніце ўвагу, што дадатковых палёў для маніторынгу тут няма. 

 

 

• АГЛЯД МАІХ ДЗЕЯННЯЎ: Абнавіце звесткі пра рэалізацыю плану  
• ПАДРАБЯЗНЕЙ ПРА МАЕ ДЗЕЯННЯІ: Абнавіце звесткі пра рэалізацыю плану 

 

 
 

Табліца 1 Графік справаздачнасці уключае інфармацыію пра мінімальныя патрабаванні да справаздачнасці на 

розных этапах працэсу рэалізацыі Пагаднення. 

 

 

 
Пры дапамозе пункту Мой Агляд, вы заўсёды можаце 
вярнуцца да папярэдніх версій шаблону і паглядзець, 
якія звесткі падавалі раней.  
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III. ГРАФІК СПРАВАЗДАЧНАСЦІ 
У Табліцы 1 прыведзены графік справаздачнасці для розных раздзелаў платформы Маё Пагадненне 

 Рэгістрацыя План дзеянняў Маніторынг 

 Год 0 На працягу 2 год На працягу 4 год На працягу 6 год 

Мая стратэгія o    

План дзеянняў – 

загрузка дакументаў  
o  o o 

Кадастр выкідаў o  
(BEI*) 

o  
(MEI*) 

Ацэнка рызык і 

ўразлівасцяў  
o    

Дзеянні па змякчэнні 

наступстваў 
o 

 
(мінімум 3 

ключавых меры) 
  

Дзеянні па адаптацыі o o 
 

(мінімум 3 
ключавых меры) 

 

Дзеянні супраць 

энергетычнай беднасці  
o o 

 
(мінімум 1 ключавая 

мера) 
 

Табліца 1 Графік справаздачнасці 

Легенда:   Абавязкова | o  Неабавязкова 

BEI = Базавы кадастр выкідаў; MEI = Маніторынгавы кадастр выкідаў 
 

План дзеянняў трэба падаць на працягу двух год пасля далучэння, г.зн. даты, калі гарадскі савет (ці эквівалентны 

орган, што прымае рашэнні) фармальна вырашыў далучыцца да Пагаднення Мэраў. На справе гэта азначае, што вам 

трэба запоўніць наступныя раздзелы платформы Маё Пагадненне: (i) Мая стратэгія, (ii) Кадастр выкідаў, (iii) 

Рызыкі і ўразлівасці, (iv) Мае Дзеянні і загрузіць афіцыйна зацверджаны план адпаведна графіку справаздачнасці, 

які прыведзены ў Табліцы 1.  
 

 
 
 

 

 

Падпісанты Пагаднення (альбо Каардынатары 
ад імя падпісантаў) могуць запытаць пра 
перанос тэрмінаў, калі абставіны, што 
знаходзяцца па-за кантролем мясцовага органа 
ўлады прывялі да затрымкі падачы плану 
дзеянняў альбо вынікаў маніторынгу ў 
прызначаны тэрмін. Для гэтага, калі ласка, 
запытайцеся пра працягненне (затрымку) праз 
Маё Пагадненне (гл.малюнак) ці напішыце ў 
Службу Падтрымкі  - info@eumayors.eu.  

 

mailto:info@eumayors.eu
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IV. ДАПАМОЖНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ 
Ніжэй вы знойдзеце спіс дапаможных матэрыялаў, распрацаваных Офісам Пагаднення Мэраў і Аб’яднаным 

Даследчым Цэнтрам дзеля таго, каб дапамагчы падпісантам у распрацоўцы і рэалізацыі іхных стратэгій і планаў 
дзеянняў. 

Назва Апісанне 

Інструкцыя 'Як распрацаваць План дзеянняў па 

ўстойлівай энергіі і клімаце (SECAP)': 
Інструкцыя, распрацаваная Аб’яднаным Даследчым 

Цэнтрам прапануе падпісантам шэраг 

метадалагічных прынцыпаў, працэдур і найлепшых 

практык па распрацоўцы планаў дзеянняў. Частка 1 

апісвае агульны працэс і стратэгію; Частка 2 

тлумачыць працэс распрацоўкі муніцыпальных 

ацэнак (Базавага кадастру выкідаў і Ацэнкі рызык і 

ўразлівасцяў); а Частка 3 апісвае тэхнічныя аспекты, 

меры і палітыку, якія можна рэалізаваць на 

мясцовым узроўні. 

Частка 1: Пакрокавы працэс распрацоўкі SECAP 

для нізкавуглеродных і кліматычна-ўстойлівых 

гарадоў да 2030 

Частка 2: Базавы кадастр выкідаў (BEI) і Ацэнка 

рызык і ўразлівасцяў (RVA) 

Частка 3: Палітыка, ключавыя меры, найлепшыя 

практыкі па змякчэнні наступстваў і адаптацыі да 

кліматычных зменаў, а таксама па фінансаванні 

Планаў дзеянняў (SECAP) 

Хуткія даведкі: Гэтыя дакументы прапануюць практычныя парады і 

прыклады па такіх тэмаў, як маніторынг плану 

дзеянняў, сумесны падыход да распрацоўкі плану 

дзеянняў і даступных магчымасцяў фінансавання 

рэалізацыі плану дзеянняў. 

Сумесны план дзеянняў па ўстойлівай энергіі і 

клімаце 

Рэалізацыя маніторынгу Планаў дзеянняў  

Згрупаваны аналіз Планаў дзеянняў 

Адукацыйная онлайн-платформа (даступная праз Маё 

Пагадненне) 

Навучальныя модулі, якія ўтрымліваюць 

практычныя парады, рэкамендацыі і прыклады, якія 

датычацца падрыхтоўкі, рэалізацыі, маніторынгу і 

фінансавання планаў дзеянняў, уключаючы як 

змякчэнне наступстваў, так і адаптацыю. 

Інструмент падтрымкі гарадской адаптацыі (Urban-AST)  

 

Гэты інструмент прапанует мясцовым уладам 

парады, якія датычацца ўсяго цыклу адаптацыі, 

уключаючы ацэнку рызык і ўразлівасцяў. Ён 

уключае спасылкі на карысныя рэсурсы, такія як 

справаздачы, інструменты, канкрэтныя прыклады. 

Распрацаваны Офісам Пагаднення Мэраў і 

Еўрапейскім Бюро па навакольным асяроддзі.  

Вэбінары  

(даступныя ў Бібліятэцы сайта Пагаднення) 
 

Вэбінары, распрацаваныя Офісам Пагаднення Мэраў 

па тэмах клімату і энергіі. Вэбінары ўключаюць 

інфармацыю пра практычны досвед падпісантаў і 

накопленыя веды. Падборку вэбінараў на тэму 

адаптацыі можна знайсці тут.  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=210
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=210
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=209
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=206
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://drive.google.com/file/d/1PhYWKo1HG1zpf2YnPmkdLOcLUQgioI5X/view
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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V. МАЯ СТРАТЭГІЯ  
Гэты раздзел прапануе агляд стратэгіі па змякчэнні 

наступстваў і адаптацыі.  

Каб перайсці ў раздзел Мая Стратэгія платформы Маё 

Пагадненне, клікніце пункт Мая Стратэгія у Кутку 

справаздач і выберыце закладку Мая Стратэгія. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Доўгатэрміновы прагноз (напрыклад,  да 2050 і далей) 

Калі ласка, акрэсліце доўгатэрміновае бачанне (прагноз), якое б вызначала будучыню вашага муніцыпалітэту ў 

сферы клімату і ўстойлівай энергіі (максімум 700 сімвалаў з прабеламі). Сярод іншага, гэтае бачанне павінна 

ўключаць інфармацыію пра асноўныя стадыі, прыярытэтныя сектары, пажаданыя сацыяльныя / экалагічныя / 

эканамічныя вынікі і патэнцыйныя перавагі ці магчымасці. Доўгатэрміновы прагноз павінен ахопліваць пытанні 

змякчэння наступстваў, адаптацыі і энергетычнай беднасці, і павінен распрацоўвацца з актыўным удзелам шырокіх 

груп зацікаўленых бакоў з усёй вашай мясцовасці (муніцыпалітэту).  
 

Мэтавыя паказчыкі і абавязацельствы 

Мэтавыя паказчыкі па змякчэнні наступстваў кліматычных зменаў 

Першыя палі адносяцца да вашых агульных мэтавых паказчыкаў па змякчэнні наступстваў кліматычных зменаў, якія 

выражаюцца як працэнт зніжэння выкідаў парніковых газаў/CO2. Вашай мэтай павінна быць як мінімум 40% 

зніжэнне выкідаў да 2030. Неабходна ўказаць базавы год для разлікаў, адносна якога вызначаюцца мэтавыя 

паказчыкі. Калі ваш план дзеянняў уключае больш, чым адзін мэтавы паказчык, мы вельмі рэкамендуем 

выкарыстоўваць пры разліках мэтавых паказчыкаў адзін і той жа год.  
 

 

Мэтавы паказчык можа быць выражаны як абсалютнае зніжэнне (працэнт аб’ёму выкідаў CO2 адносна базавага 

году) альбо як зніжэнне на душу насельніцтва. У апошнім выпадку выкіды па стане на базавы год неабходна 

падляліць на колькасць насельніцтва у тым годзе. На падставе гэтай лічбы і разлічваецца мэтавы працэнт зніжэння 

выкідаў. Як правіла, такі падыход з разлікамі на душу насельніцтва выбіраюць, каб забяспечыць маніторынг 

паспяховасці дасягнення паказчыкаў у выпадку, калі чакаецца, што насельніцтва можа істотна змяніцца. Выберыце 

варыянт, які найлепш пасуе для вашай сітуацыі. Калі вы выберыце варыянт з разлікам зніжэння выкідаў на душу 

насельніцтва, калі ласка, прывядзіце прагноз зменаў колькасці насельніцтва на адпаведны перыяд.  

Абавязацельствы, што прымаюцца ў межах 
Пагаднення, звязаныя з мэтавымі паказчыкамі для 
ЕС: зніжэнне выкідаў CO2 як мінімум на 40% да 
2030. Ваш мэтавы паказчык па зніжэнні CO2 не 
можа быць меншым за гэтую лічбу. 
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У выпадку, калі ў вас ёсць доўгатэрміновыя мэты, г.зн. далей за 2030, вы таксама можаце пазначыць гэтыя мэтавыя 

паказчыкі, уключаючы базавы год і перыяд часу, да якога адносіцца гэты мэтавы паказчык. Калі вы ў сваім плане 

дзеянняў вызначылі толькі доўгатэрміновую мэту, вам неабходна зрабіць экстрапаляцыю мэтавага паказчыка 2030 

года і ўключыць гэтую інфармацыю ў свой план дзеянняў. 

Ніжэй прыведзены прыклад запоўненай табліцы мэтавых паказчыкаў па змякчэнні наступстваў кліматычных зменаў.  

 
 

Мэты па адаптацыі  

Другое поле адносіцца да вашых мэтавых паказчыкаў па адаптацыі да кліматычных зменаў. Зафіксуйце мэты па 

адаптацыі ў якасных (апісальных) тэрмінах і/ці ў колькасных тэрмінах. Абавязкова трэба пазначыць хаця б адну 

мэту, а дадатковыя – па выбары. Для кожнай, альбо для ўсіх мэтаў вызначыце адзінкі вымярэння (калі рэлевантна), 

мэтавыя паказчыкі і базавыя гады, а таксама прагрэс, дасягнуты на дадзены момант (напрыклад, адпаведна плану, 

працягваецца, дасягнута, скарэктавана - і патлумачце іх, калі трэба).  

Ніжэй паказаны прыклад запоўненай табліцы з мэтамі па адаптацыі. 

 
 

Пасля таго, як усе палі будуць запоўненыя, націсніце кнопку “Захаваць” . 

Адміністратыўная структура 

Выберыце адпаведны тып адміністратыўнай структуры з наступнага спісу:  

• Мона-сектаральная: у муніцыпальнай (гарадской) адмінстрацыі прызначаныя супрацоўнікі  аднаго 

сектаральнага дэпартаменту – альбо адзін сектаральны дэпартамент  

• Шмат-сектаральная: у муніцыпальнай адміністрацыі прызначаныя некалькі розных дэпартаментаў 

• Шмат-узроўневая: некалькі дэпартаментаў прызначаныя * на розных узроўнях адміністрацыі (напрыклад, 

на ўзроўні вобласці/рэгіёну). 

*Прызначаныя: азначае, што яны атрымалі фармальная даручэнне распрацаваць план і сачыць за яго рэалізацыяй. 

Любыя дадатковыя дэталі ўпішыце ў поле ‘Каментарыі’.  

 

Ніжэй паказаны прыклад запоўненай табліцы “Адміністратыўная структура”. 
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Пасля запаўнення націсніце на кнопку ‘Захаваць’.  
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Размеркаванне штату 
Пазначце тып супрацоўнікаў, якія былі прызначанымі для  падрыхтоўкі вашага плану, як для раздзелу па 

змякчэнні наступстваў, так і для раздзелу па адаптацыі. Дадатковыя палі датычацца колькасці штатных адзінак 

(эквіваленту поўных ставак, FTE), што азначае агульную адпрацаваную колькасць гадзін, падзеленую на 

сяроднюю гадавую колькасць гадзін, адпрацаваных паводле поўных ставак. Паказчык FTE, роўны 1,0 азначае, што 

гэты супрацоўнік мае поўную стаўку, тады як FTE, роўны 0,5 азначае, што супрацоўнік працаваў на палову стаўкі. 

Дататковыя дэталі ўпішыце ў поле ‘Каментарыі’.  

Ніжэй паказаны прыклад запоўненай табліцы “Колькасць выдзеленых супрацоўнікаў’. 

 
 

Частка табліцы ‘Рэалізацыя плану’ становіцца бачнай толькі падчас этапу маніторынгу. Вы можаце пазначыць 

колькасць супрацоўнікаў, якая прадугледжаная для рэалізацыі вашага плану дзеянняў.  

Пасля запаўнення табліцы націсніце на кнопку ‘Захаваць’. 

Удзел зацікаўленых бакоў  

Пазначце тып зацікаўленых бакоў, занятых у распрацоўцы плану. Як варыянт, вы можаце больш падрабязна 

пазначыць тып зацікаўленых бакоў (для штатных супрацоўнікаў мясцовай улады выкарыстоўвайце поле для 

адвольнага ўводу тэксту), іхны узровень удзелу, метад(ы) удзелу і мэты ўдзелу.  

Дадатковыя дэталі можаце ўпісаць у поле ‘Каментарыі’.  

Што датычыцца метадаў удзелу, магчымыя наступныя варыянты:  

• Апытанне: Метад, які выкарыстоўваецца для збору звестак ад загадзя вызначанай групы рэспандэнтаў, каб 

атрымаць інфармацыю і высновы па розных актуальных тэмах. Апытанне заключаецца ў тым, што людзі 

даюць інфармацыю ў адказ на пытанні анкеты. 

• Семінар (варштат): Перыяд, падчас якога адбываецца дыскусія ці практычная праца па пэўнай тэме, пад 

час якой група людзей абменьваецца ведамі ці досведам. 

• Фокус-група: Метад, які заснаваны на інтэрв’ю прадстаўнікоў невялікай, але дэмаграфічна разнастайнай 

групы людзей, якім задаюць пытанні пра іхнае ўспрыманне, меркаванні, упэўненасць і стаўленне да нейкай 

ідэі ці рашэння. Пытанні задаюць у абстаноўцы ўзаемадзеяння, у якой удзельнікі вольныя размаўляць з 

іншымі ўдзельнікамі групы. 

• Грамадзянскае журы: Форма выбранай міні-аўдыторыі, пры якой невялікая група грамадзян выпадковым 

чынам абіраецца, каб абмеркаваць  пэўнае пытанне палітыкі і прапанаваць рэкамендацыі органу, які 

арганізуе пэўны працэс.  

Ніжэй паказаны прыклад запоўненай табліцы ‘Удзел зацікаўленых бакоў’. 
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Пасля запаўнення табліцы, націсніце кнопку ‘Захаваць’. 
 

Бюджэт  
Гэты раздзел прызначаны для агляду\апісання бюджэту, выдзеленага на рэалізацыю мер, прадугледжаных вашым 

планам дзеянняў. Ён разбіты на бюджэт, прадугледжаны на выкананне дзеянняў па змякчэнні наступстваў і па 

адаптацыі да кліматычных зменаў. Пазначце агульны бюджэт (у Euro), прадугледжаны для рэалізацыі плану 

(абавязковы), а таксама працэнт гэтага бюджэту, выдзелены на меры па змякчэнні наступстваў і адаптацыю. 

Частка табліцы ‘Выдаткаваны бюджэт’ стане бачнай толькі падчас этапу маніторынгу. Калі гэта адбудзецца, 

пазначце перыяд часу да якога адносіцца пазначаныя бюджэтныя расходы. Далей, выберыце адпаведны тып 

крыніц фінансавання і іхную працэнтную долю ў агульным бюджэце.  

Дадатковыя дэталі можаце ўпісаць у поле ‘Каментарыі’.  

Ніжэй паказаны прыклад запоўненай табліцы “Бюджэт”. 

 
 
Пасля запаўнення табліцы націсніце кнопку ‘Захаваць’. 

Працэс маніторынгу 
У полі для адвольнага ўводу тэксту апішыце, як плануецца праводзіць маніторынг рэалізацыі плану дзеянняў, 
напрыклад, колькі пераглядаў плану прадугледжана, паводле якога графіку і г.д. Пасля запаўнення націсніце кнопку 

‘Захаваць’. 
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VI. КАДАСТР ВЫКІДАЎ 
Распрацоўка Базавага кадастру выкідаў (BEI) – гэта зыходны пункт у распрацоўцы часткі вашага плану дзеянняў, 

звязанай са змякчэннем наступстваў кліматычных зменаў. У гэтым раздзеле вы можаце запоўніць Базавы кадастр 

выкідаў і Маніторынгавы кадастр выкідаў, каб адсочваць паспяховасць рэалізацыі плану.  

У раздзеле Маё Пагадненне выберыце Мае кадастры у Кутку справаздач, потым выберыце закладку Кадастр 

выкідаў.  

 

 
 

Гэты раздзел мае тры асноўных часткі: 

 

 Канцавое спажыванне энергіі – тут трэба падаць звесткі пра канцавое спажыванне энергіі паводле 

сектароў і энерганосьбітаў; 

 Пастаўкі энергарэсурсаў – тут трэба падаць звесткі, якія датычацца закупкі “зялёнай электраэнергіі” і 

мясцовага прадукавання энергіі; 

 Выкіды CO2 – тут трэба падаць звесткі пра адпаведныя каэфіцыенты выкідаў. Выкіды CO2 паводле 

сектароў і энерганосьбітаў будуць вылічаны аўтаматычна.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гэты раздзел шаблона справаздачнасці трэба 
запоўніць на працягу двух гадоў пасля далучэння да 
Пагаднення Мэраў.  
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Агляд 

 
Вам трэба запоўніць наступныя палі:  
 

 Год кадастру: Першы год кадастру азначае базавы год - той, адносна якога вымяраюцца паспяховасць 

зніжэння выкідаў ў “мэтавым” годзе. У онлайн-шаблоне базавы год ўжо загадзя запоўнены, паколькі ён быў 

пазначаны ў раздзеле Мая Стратэгія у пункце пра мэтавы паказчык агульнага зніжэння выкідаў CO2. Калі 

вы дадасцё Маніторынгавы кадастр выкідаў, трэба будзе пазначыць, да якога года ён адносіцца. 

 Насельніцтва па стане на год кадастру: Пазначце колькасць жыхароў на год складання кадастру. 

 Тып каэфіцыента выкідаў: Выберыце тып каэфіцыента выкідаў з наступных варыянтаў: 

 IPCC (Міжурадавы камітэт па кліматычных зменах) – каэфіцыенты выкідаў для спальвання паліва, 

заснаваныя на долі вуглевадародаў у кожным гатунку паліва. 

 LCA (Ацэнка жыццёвага цыклу) – каэфіцыенты выкідаў для агульнага жыццёвага цыклу кожнага 

энерганосьбіту, г.зн. уключаючы не толькі выкіды парніковых газаў пры згаранні паліва, але таксама 

выкіды ўсяго ланцужка паставак энергіі (здабыча, транспарціроўка і перапрацоўка). 

 Нацыянальныя/суб-нацыянальныя каэфіцыенты выкідаў – каэфіцыенты, якія прайшлі валідацыю 

дзяржаўным органам. Калі вы выбіраеце гэты варыянт, неабходна пазначыць, якія каэфіцыенты 
выкідаў выкарыстоўваюцца і паведаміць крыніцу/орган, які здзяйсняе валідацыю.  

 Адзінка справаздачнасці аб выкідах: Выберыце адзінку, якую прынята выкарыстоўваець для 

справаздачнасці пра выкіды з наступных варыянтаў: (i) тоны CO2 – калі вы выбіраеце паведамляць толькі 

пра выкіды CO2 ; (ii) тон CO2-экв. – калі вы вырашыце таксама ўключаць і іншыя парніковыя газы, такія як 

CH4 і N2O, напрыклад, з сектароў, не звязаных з энергетыкай – такіх як кіраванне адкідамі і сцёкавымі 

водамі.  
 

Пасля запаўнення націсніце на кнопку ’Захаваць’. 

 
Каэфіцыенты выкідаў CO2   

Пазначце каэфіцыенты выкідаў, якія вы выкарыстоўвалі ў сваіх разліках выкідаў CO2. Вы можаце адлюстраваць 

стандартныя (па змоўчанні) каэфіцыенты выкідаў у гэтай табліцы. Каэфіцыенты выкідаў адлюстраваныя, зыходзячы 

з выбранага раней падыходу да каэфіцыентаў выкідаў і адзінкі вымярэння. Калі вы выкарыстоўвалі гэтыя значэнні 

па змоўчанні (стандартныя), можаце проста выбраць іх. Стандартныя каэфіцыенты выкідаў для мясцовых кадастраў 

выкідаў рэгулярна публікуе Аб’яднаны даследчы цэнтр.  
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Ніжэй паказана запоўненая табліца ‘Каэфіцыенты выкідаў CO2’. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Што датычыцца каэфіціентаў выкідаў для электрычнасці, неабходна пазначыць ваш нацыянальны каэфіцыент 

выкідаў для электрычнасці (NEEFE), і, калі рэлевантна, лакальны каэфіцыент выкідаў для электрычнасці 
(EFE). Апошні прымяняецца толькі, калі на тэрыторыі вашай мясцовай адміністрацыі ёсць прадпрыемствы для 

выпрацоўкі электраэнергіі (электрастанцыі). У наступнай табліцы прыводзіцца агляд як нацыянальных, так і 

лакальных каэфіцыентаў выкідаў. 

 

У Дадатку VII вы знойдзеце Нацыянальныя і еўрапейскія каэфіцыенты выкідаў для спажывання электраэнергіі 

(NEEFE). 
 
Лакальны каэфіцыент выкідаў для электраэнергіі можна вылічыць паводле формулы, апісанай у Главе 5 

Інструкцыі Аб’яднанага Даследчага Цэнтру 'Як распрацаваць План дзеянняў па ўстойлівай энергіі і клімаце’ – 
Частка 2.3 Аналагічным чынам, каэфіцыент выкідаў для цяпла і холаду (EFH) павінен адлюстроўваць структуру 

                                                      
3 Bertoldi P. (editor), Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) – Part 2 - Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability 
Assessment (RVA), EUR 29412 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-96929-4, doi:10.2760/118857, JRC112986 

Каэфіцыент 

выкідаў 
Апісанне Калі прымяняецца 

Нацыянальны 

(NEEFE) 

Каэфіцыент выкідаў для электрычнасці, 

выпрадукаванай не ў гэтай мясцовасці. Ён 

датычыцца структуры энергетыкі, якая 

выкарыстоўваюцца для прадукавання  

электрычнасці ў нацыянальнай і рэгіянальнай 

энергасетцы. 

Калі адсутнічае мясцовая вытворчасць 

электраэнергіі і муніцыпальныя закупкі 

“зялёнай” электраэнергіі. 

Лакальны (EFE) 

Каэфіцыент выкідаў, скарэктаваны для 

лакальна-вырабленай электраэнергіі і/ці закупак 

“зялёнай” электраэнергіі. 

Калі на тэрыторыі вашай мясцовай 

адміністрацыі ёсць свае прадпрыемствы, 

што прадукуюць электраэнергію і/ці 

адбываюцца муніцыпальныя закупкі 

сертыфікаванай “зялёнай” электраэнергіі. 

Мы вельмі рэкамендуем замяніць стандартныя 
каэфіцыенты выкідаў на каэфіцыенты выкідаў, 
спецыфічныя для вашай краіны, альбо на вашы 
уласныя каэфіцыенты выкідаў, якія базуюцца на 
дэтальных характарыстыках відаў паліва, якія 
выкарыстоўваюцца ў вашай мясцовасці. 
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энергетыкі, якая выкарыстоўваецца для прадукавання цяпла і холаду. Яго можна вылічыць паводле формулы, 

апісанай ў Главе 5 Інструкцыі 'Як распрацаваць План дзеянняў па ўстойлівай энергіі і клімаце’ – Частка 2.3 

 

Пасля запаўнення клікніце на кнопку ‘Захаваць’. 
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Умоўныя абазначэнні 
 
Каб пазначыць абмежаванны доступ звестак (напрыклад, адсутнасціь звестак пра выкіды, 
нерэлевантнасць\адсутнасць катэгорыі крыніцы выкідаў), у закладцы Кадастр выкідаў могуць 
выкарыстоўвацца наступныя ўмоўныя абазначэнні:  
 
 “НЕ” (не сустракаецца): Гэтая дзейнасць альбо працэс  у горадзе не адбываецца, ці не 

існуе. Гэты ўмоўны знак таксама можна выкарыстоўваць для нязначных крыніц (калі 
аб’ём выкідаў менш, чым ад другіх пазначаных пад-сектароў). 

 “ІМ” (пазначана ў іншым месцы): выкіды парніковых газаў для гэтай актыўнасці 
ацэньваюцца і прэзентуюцца ў рамках іншай катэгорыі гэтага ж кадастру альбо 
апісваюцца ў асобнай сістэме справаздачнасці (напрыклад, ETS). Гэтае абазначэнне 
можна выкарыстоўваць, калі складана размеркаваць звесткі па розных пад-сектарах. 
Таксама яго можна выкарыстоўваць, калі пры прадукаванні энергіі ствараюцца адкіды. У 
такім выпадках ІМ можна выкарыстоўваць у адпаведным падсектары адкідаў.  

 “К” (канфідэнцыйна): звесткі пра выкіды парніковых газаў, якія могуць прывесці да 
раскрыцця канфідэнцыйнай інфармацыі, і таму не распаўсюджваюцца публічна. 
Напрыклад, некаторыя вайсковыя аперацыі ці прамысловыя магутнасці могуць 
забараняць публічны распаўсюд звестак, калі гэта ўплывае на бяспеку. 

 “НА” (не ацэньваецца): выкіды парніковых газаў адбываюцца, але не ацэньваюцца ці не 
паведамляюцца ў справаздачах. Абазначэнне «НА» нельга выкарыстоўваць для крыніц 
выкідаў, якія адносяцца да абавязковых (напрыклад, для ключавых сектароў).  

 
Заўвага: Па змоўчанні, абазначэнне\пазнака ‘НА’ прымяняецца да ўсяго раздзела “Кадастр 
выкідаў”. Вы можаце выбраць іншыя абазначэнні з выпадальнага меню для кожнай ячэйкі 
табліцы. Калі звесткі існуюць, мы рэкамендуем уводзіць метрычныя значэнні – проста 
клікніце ў адпаведную ячэйку і выберыце “Увесці значэнне”. 
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Канцавое спажыванне энергіі 

 
Радкі табліцы адносяцца да некалькіх сектароў (і пад-сектароў), тады як слупкі адносяцца да энерганосьбітаў 
(напрыклад, электрычнасць, цяпло/холад, прыродны газ і г.д.), якія выкарыстоўваюцца ў адпаведных сектарах на 

тэрыторыі вашай мясцовай адміністрацыі Канцавое спажыванне энергіі паведамляецца ў MWh (МВт·г) для 
кожнага энерганосьбіта і кожнага сектара ў дадзены год.  
 

Сектары згрупаваныя ў тры макра-сектары: (i) Будынкі, абсталяванне/збудаванні і прамысловасць, (ii) 

Транспарт, (iii) Іншае. Кожны макра-сектар разбіты на пад-сектары. Платформа дае магчымасць падпісантам 

паведамляць звесткі па асобных сектаральных узроўнях, каб забяспечыць пэўную ступень гнуткасці.  
 

 
 

У Дадатку I прыведзены агляд сектароў, якія могуць быць уключаныя ў кадастр выкідаў у межах макра-сектара 

‘Будынкі, абсталяванне/збудаванні і прамысловасць’, а таксама звесткі, якія трэба паведаміць пра кожны сектар.  

 

 
 

Ключавыя сектары Пагаднення 
 
Ключавымі з’яўляюцца чатыры сектары. Яны лічацца галоўнымі сектарамі, у якіх 
мясцовыя ўлады могуць уплываць на энергаспажыванне і, такім чынам, знізіць адпаведныя 
выкіды CO2. Ключавыя сектары Пагаднення пазначаюцца ў межах платформы Маё 

Пагадненне  іконкай “ключ”.   Да іх адносяцца наступныя сектары: 
 Муніцыпальныя будынкі, абсталяванне/збудаванні 
 Будынкі сферы паслуг (не муніцыпальныя),  абсталяванне/збудаванні 
 Жылыя будынкі  
 Транспарт 

У Кадастр выкідаў неабходна ўключыць звесткі па меншай меры трох з чатырох ключавых 
сектароў Пагаднення. Звесткі пра дадатковыя сектары можна паведаміць па жаданні.   
 
Меры па змякчээнні наступстваў, змешчаныя ў раздзеле “Дзеянні”, павінны датычыцца як 
мінімум двух з сектароў, якія вы выбралі.  

Абагульненыя звесткі на сектаральным узроўні можна 
паведаміць у графе ‘Іншае’. Абагульненыя звесткі на 
ўзроўні макра-сектара можна паведаміць у графе 
‘Будынкі, абсталяванне/збудаванні і прамысловасць – 
без разбіўкі’.  
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Ніжэй паказаны прыклад запоўненага раздзелу ‘Будынкі, абсталяванне/збудаванні і прамысловасць” табліцы 

“Канцавое спажыванне энергіі”. 

 
 

Макра-сектар ‘Транспарт’ падзелены на тры падсектары. Кожны падсектар падзелены ў адпаведнасці з відам 

транспарту. Калі няма звестак у разрэзе па відах транспарту, можаце падаць абагульненыя звесткі ў графе ‘Іншае’.  
 

 
 

На малюнку ніжэй паказаны прыклад запоўненага раздзелу ‘Транспарт’ табліцы ‘Канцавое спажыванне энергіі". 

 

 

Падпісантам трэба паведамляць пра выкіды ад паездак (перавозак), што адбываюцца 
ў межах муніцыпалітэту. У раздзеле ‘Лакальныя і ўнутраныя водныя шляхі 
разглядайце толькі тыя паездкі, якія поўнасцю адбываліся ў межах муніцыпалітэту (г.зн. 
тыя, чые пункты адпраўлення і прыбыцця знаходзіліся ў межах муніцыпалітэту – 
напрыклад, экскурсійныя вандроўкі\круізы). У раздзеле ‘Мясцовая авіяцыя” 
разглядайце толькі выкіды ад палётаў, якія поўнасцю адбываліся ў межах 
муніцыпалітэту (г.зн. пункты тыя, чые пункты адпраўлення і прыбыцця знаходзяцца ў 
межах горада, напрыклад, палёты на экскурсійных верталётах ці верталётах 
спецыяльных служб, а таксама на іншай мясцовая авіяцыі).  

Калі ‘Транспарт’ выбраны ў якасці аднаго з 
“ключавых сектароў”, звесткі трэба паведаміць 
як мінімум для аднаго з падсектароў. 

Абагульненыя звесткі на ўзроўні сектара 
можна паведаміць у графе ’Іншае”. 
Абагульненыя звесткі на ўзроўні макра-сектара 
можна паведаміць у графе ‘Транспарт (без 
разбіўкі)’. 
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Ніжэй паказаны прыклад запаўнення раздзелу “Іншае” табліцы ‘Канчатковае спажыванне энергіі’. 

 
 

У графе ‘Іншы’ макра-сектар можна падаць звесткі, якія датычацца ‘Сельскай, лясной і рыбнай гаспадаркі’. Пра 

любыя іншыя сектары, якія адрозніваюцца ад тых, што прыведзеныя ў Кадастры выкідаў, паведамляйце у графе 

‘Іншыя, без разбіўкі’.  

 

Пасля запаўнення табліцы націсніце кнопку ‘Захаваць’. 

Сэртыфікаваная зялёная электраэнергія  

Сэртыфікаваная зялёная электраэнергія – гэта электраэнергія, атрыманая ад узнаўляльных крыніц, датычна якой ёсць 

гарантыя паходжання (адпаведна Артыкулу 15 дырэктывы 2009/28/EC (RED I) і Дырэктывы (ЕС) 2018/2001 пра 

пашырэнне выкарыстання  энергіі з узнаўляльных крыніц (RED II)). Сюды неабходна ўключыць ўсю зялёную 

электрычнасць, закупленую мясцовымі ўладамі, а таксама іншымі арганізацыямі ў межах муніцыпалітэту. 

Ніжэй паказаны прыклад запаўнення табліцы ‘Сэртіфікаваная зялёная электраэнергія”. 
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Калі вы выкарыстоўваеце Каэфіцыенты выкідаў IPCC, тады стандартны каэфіцыент выкідаў сэртыфікаванай 

зялёнай электраэнергіі будзе роўным нулю. Калі вы выкарыстоўваеце фактары выкідаў LCA, неабходна прывесці 

каэфіцыент выкідаў CO2 для той электраэнергіі, якую закупляеце. 

 

Пасля запаўнення націсніце кнопку ‘Захаваць’. 

Мясцовая/ размеркаваная вытворчасць электраэнергіі (толькі ўзнаўляльная энергія) 

У выпадку, калі электрычнасць генеруецца выключна з узнаўляльных крыніц энергіі, трэба паведаміць адпаведны 
аб'ём мясцовай вытворчасці электраэнергіі  (у МВт·г). Вы можаце паведаміць звесткі паводле кожнага тыпу 

станцый, альбо толькі агульны аб’ём, калі няма падрабязнай інфармацыі. 

 

Ніжэй паказаны прыклад запаўнення табліцы ‘Мясцовая/размеркаваная вытворчасць электраэнергіі (толькі для 

ўзнаўляльных крыніц)’. 

 
 

Калі вы выкарыстоўваеце каэфіцыенты выкідаў IPCC, то стандартны каэфіцыент выкідаў для ўзнаўляльнай 

электраэнергіі будзе роўным нулю. Калі вы выкарыстоўваеце каэфіцыенты выкідаў LCA, неабходна паведаміць 

каэфіцыенты выкідаў CO2 для выпрадукаванай ўзнаўляльнай электраэнергіі. 

 

Пасля запаўнення націсніце на кнопку ‘Захаваць’. 

Мясцовая/размеркаваная вытворчасць электраэнергіі 

У выпадку камбінаванай вытворчасці электраэнергіі і цяпла на ЦЭЦ, якія адначасова прадукуюць і цяпло, і 

электрычнасць, альбо ў выпадку іншых тыпаў станцый, якія тут не пералічаныя, паведамляйце пра аб’ём вырабленай 

электрычнасці (у МВт·г), як для ўзнаўляльнай энергіі, так і для неўзнаўляльных крыніц энергіі. Паколькі некаторыя  

ЦЭЦ з’яўляюцца двухпаліўнымі (альбо выкарыстоўваюць рэзервнае паліва), важна адрозніваць электраэнергію, 

выпрадукаваную з узнаўляльных і неўзнаўляльных крыніц. Неаобходна таксама паведамляць пра аб’ёмы крыніц 

энергіі, выкарыстаных для вытворчасці электраэнергіі (у МВт·г), а таксама пра аб’ёмы выкідаў CO2 (у тонах), 

звязаных з вытворчасцю электраэнергіі (як з узнаўляльных, так і з неўзнаўляльных крыніц энергіі). 

 
Ніжэй паказаны прыклад запаўнення табліцы ‘Мясцовая/размеркаваная вытворчасць электраэнергіі”. 

 
 
 

 

У выпадку ЦЭЦ, трэба паведаміць толькі пра вытворчасць электраэнергіі, а 
пра цяпло/холад паведамляецца ў наступнай табліцы.  
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Пасля запаўнення націсніце на кнопку ‘Захаваць’. 

 
Мясцовая вытворчасць цяпла/холаду 

Калі на тэрыторыі мясцовай адміністрацыі канцавым карыстальнікам пастаўляецца цяпло/холад, паведамляйце пра 

аб’ём вырабленага цяпла/холаду (у МВт·г), як з ўзнаўляльных, так і з неўзнаўляльных крыніц энергіі. Таксама 

трэба паведаміць пра аб’ёмы крыніц энергіі, выкарыстаныя для вытворчасці цяпла/холаду, а таксама пра колькасць 

выкідаў CO2 (у тонах), звязаных з вытворчасцю цяпла/холаду (з ўзнаўляльных і з неўзнаўляльных крыніц энергіі). 

Ніжэй паказаны прыклад запаўнення табліцы  ‘Мясцовая вытворчасць цяпла/холаду’. 
 

 
 
Пасля запаўнення націсніце на кнопку ‘Захаваць’. 

Сектары, не звязаныя з энергетыкай 

У Кадастр выкідаў таксама можна ўключыць выкіды сектароў, не звязаных з энергетыкай. Паведамляючы пра 

такія сектары, трэба падаваць звесткі пра іхную дзейнасць (напрыклад, пра аб’ём адкідаў у пункце скіду ці 

перапрацоўкі) і эквівалент выкідаў CO2 (у тонах). Іншыя прамыя выкіды, не звязаныя са згараннем паліва 

ўключаюць некантраляваныя выкіды ад скіду і перапрацоўкі адкідаў (у тым ліку сцёкавых вод), створаных у 

муніцыпальных межах, а таксама некантраляваныя выкіды сістэмы размеркавання прыроднага газу (такія як уцечкі з 

абсталявання ці трубапроваду).  

Ніжэй паказаны прыклад запоўненай табліцы ‘Сектары, не звязаныя з энергетыкай’. 

 
 

 

Пасля запаўнення націсніцце на кнопку ‘Захаваць’. 

Кадастр выкідаў (разлік) 

Пасля запаўнення ўсіх вышэй пазначаных звестак, клікніце кнопку ‘Стварыць табліцу выкідаў’. Табліца вынікаў 

кадастру выкідаў ствараецца аўтаматычна як вынік множання канцавога спажывання энергіі на адпаведныя 

каэфіцыенты выкідаў.  

У гэтую табліцу ня трэба ўключаць выкіды ад перапрацоўкі адкідаў у энергію, пры 
якой матэрыялы адкідаў\сцёкавых вод выкарыстоўваюцца непасрэдна ў якасці 
паліва альбо канвертуюцца ў паліва . 
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 VII. АЦЭНКА РЫЗЫК І ЎРАЗЛІВАСЦЯЎ  
Складанне Ацэнкі рызык і ўразлівасцяў (RVA) - гэта зыходны пункт распрацоўкі часткі вашага Плану дзеянняў, 

якая датычыцца адаптацыі да кліматычных зменаў. У гэтым раздзеле вы зможаце зрабіць Ацэнку рызык і 

ўразлівасцяў і ў далейшым вы зможаце абнаўляць яе, каб здзяйсняць маніторынг працэсу рэалізацыі плану.  

Каб увайсці ў гэтую частку платформы Маё Пагадненне выберыце Мае кадастры у Кутку справаздач, а потым 

выберыце закладку Рызыкі і ўразлівасці.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ацэнка рызык і ўразлівасцяў на платформе Маё Пагадненне складаецца з чатырох этапаў:  
 

 
 
Каб выканаць гэтыя чатыры этапы, Маё Пагадненне выкарыстоўвае двухузроўневы падыход. Па-першае, вам 

трэба выбраць варыянты з простага спісу (небяспекі, сектары і г.д.), у выніку чаго будзе аўтаматычна створаная 

табліца, у якой вы знойдзеце далейшыя дэфініцыі. Больш падрабязна гэты падыход тлумачыцца на наступным 

малюнку: 

Гэты раздзел шаблону 
стправаздачнасці трэба запоўніць на 
працягу двух гадоў пасля далучэння да 
Пагаднення Мэраў.  
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Двухэтапны падыход палягчае паведамленне інфармацыі, таму што вынікі ў табліцы генеруюцца аўтаматычна на 

падставе выбару, зробленага Падпісантам і не ўтрымліваюць ніякай лішняй інфармацыі.  

Вызначэнні (дэфініцыі) кліматычных небяспек і сектароў становяцца бачнымі, калі навесці курсор на адпаведныя 

тэрміны ў онлайн-шаблоне,. Таксама іх можна знайсці ў Дадатках IV і V. 
 
Кліматычныя пагрозы4 

 

 ‘Этап 1: Выберыце актуальныя кліматычныя пагрозы’:  

выберыце са спіса кліматычныя пагрозы, рэлевантныя для вашай 

мясцовай адміністратыўнай тэрыторыі. Можна выбраць галоўную 

небяспеку і адпаведныя пабочныя небяспекі (пазначаныя дэфісам). 

Напрыклад, “Штормы (Буры) – гэта галоўная небяспека, а ‘Моцны 

вецер’, ‘Штармавы прыліў’ і г.д. – гэта звязаныя з імі пабочныя пагрозы.  
 

 
 

Калі вы выбралі кліматычныя небяспекі, націсніце кнопку ‘Захаваць’, у выніку чаго спіс кліматычных пагроз 

згарнецца і адлюструецца аўтаматычна згенераваная табліца ‘Кліматычныя пагрозы’. У табліцы аўтаматычна 

будуць запоўненыя ўсе кліматычныя пагрозы, якія вы выбралі на папярэднім этапе. Калі вы хацелі б змяніць свой 

выбар, проста вярніцеся да спісу, клікнуўшы на ‘Этап 1: Выберыце актуальныя кліматычныя пагрозы’. 

 
 
 
                                                      
4 Пагрозамі звычайна называюць звязаныя з кліматам фізічныя падзеі ці тэндэнцыі, альбо іхны фізічны ўплыў (IPCC). 

Рэкамендуем выбіраць кліматычныя небяспекі, 
найбольш актуальныя для вашай мясцовай 
адміністратыўнай тэрыторыі. Выбар дадатковых 
небяспек  неабавязковы і магчымы толькі, калі вы 
выбралі адпаведную галоўную небяспеку. 
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У табліцы ‘Кліматычныя пагрозы’ трэба выбраць наступныя варыянты з выпадальных меню:  

 

 Імавернасць пагрозы у цяперашні час. Выберыце адзін з наступных варыянтаў:  

 Высокая = скрайне імаверна, што пагроза рэалізуецца (шанцы на здарэнне небяспекі больш чым 1 з 20) 

 Умераная = імаверна, што пагроза рэалізуецца (шанцы на здарэнне – паміж 1 з 20 і 1 з 200) 

 Нізкая = пагроза наўрад ці рэалізуецца (шанцы на здарэнне - паміж 1 з 200 і 1 з 2000) 

 Невядома  = горад ніколі ў мінулым не перажываў і не назіраў такую кліматычную пагрозу, альбо 

немагчыма дакладна прывесці такую інфармацыю праз адсутнасць сведчанняў ці звестак 

 

 Наступствы пагрозы у цяперашні час. Выберыце адзін з наступных варыянтаў: 

 Высокі = пагроза складае высокі (ці найвышэйшы) узровень патэнцыйнай небяспекі на тэрыторыі пад 

вашай юрысдыкцыяй; а ў выпадку, калі яна рэалізуецца, наступствы пагрозы будуць (надзвычайна) 

сур'ёзнымі для вашай тэрыторыі і (катастрафічна) адаб'юцца на паўсядзённым жыцці 

 Умераны = пагроза складае ўмераны ўзровень патэнцыйнай небяспекі для тэрыторыі пад вашай 

юрысдыкцыяй; a ў выпадку, калі яна рэалізуецца, пагроза прывядзе да наступстваў у межах вашай 

юрысдыкцыі, але яны будуць толькі умерана значнымі для паўсядзённага жыцця 

 Нізкі = пагроза складае нізкі (ці найніжэйшы) узровень патэнцыйнай небяспекі для тэрыторыі пад вашай 

юрысдыкцыі; а ў выпадку, калі яна рэалізуецца, наступствы пагрозы адаб’юцца на вашай тэрыторыі, хоць і 

будуць менш значнымі (ці нязначымі) для паўсядзённага жыцця 

 Невядома  = горад у мінулым не перажываў ці не назіраў такіх кліматычных пагроз, альбо няма магчымасці 

паведаміць дакладную інфармацыю пра гэта праз адсутнасць сведчанняў ці звестак 

 

 Чаканая змена інтэнсіўнасці пагроз і Чаканая змена частаты\перыядычнасці пагроз Выберыце тут 

адзін з наступных варыянтаў: Узрастае, Падае, Без зменаў, Невядома 

 

 Тэрміны, якія датычацца чаканых зменаў. Выберыце адзін ці некалькі з наступных варыянтаў: 

 Кароткатэрміновы = праз 20-30 год  

 Сярэднетэрміновыя = пасля 2050 

 Доўгатэрмінвыя = бліжэй да 2100 

 Невядома = немагчыма вызначыць 

 

Пасля запаўнення націсніце на кнопку ‘Захаваць’. 

Ніжэй паказаны прыклад запаўнення табліцы ‘Кліматычныя пагрозы’. 
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 Уразлівыя сектары5  

 

‘Этап 2: Выберыце рэлевантныя ўразлівыя сектары’: 

выберыце са спісу ўразлівых сектароў найбольш рэлевантныя 

для кожнай кліматычнай пагрозы. Звярніце ўвагу, што 

кліматычныя пагрозы, якія вы выбралі на Этапе 1, ужо 

аўтаматычна ўпісаныя ў табліцу.  
 
 

 
 

Пасля таго, як вы выберыце ўразлівыя сектары, націсніце кнопку ‘Захаваць’. Спіс сектароў згарнецца і з’явіцца 

аўтаматычна згенераваная табліца ‘Уразлівыя сектары’. Гэтая табліца ўжо запоўненая і ўтрымлівае спіс ўсіх 

уразлівых сектароў і адпаведных кліматычных пагроз, каторых вы выбралі раней. Калі вы хацелі б змяніць свой 

выбар, проста вярніцеся да спісу на ‘Этап 2: Выберыце рэлевантныя ўразлівыя сектары’. 

 

У табліцы ‘Уразлівыя сектары’ трэба прывесці бягучы ўзровень уразлівасці кожнага з уразлівых сектароў, 

выбраўшы адзін з наступных варыянтаў: 

 Высокая = сектар з вялікай імавернасцю будзе закрануты кліматычнай пагрозай 

 Умераная = чакаецца, што кліматычная пагроза час ад часу будзе закранаць сектар  

 Нізкі = наўрад ці сектар будзе закрануты кліматычнай пагрозай  

 Невядома = немагчыма вызначыць 

Як варыянт, вы можаце выбраць для кожнага сектара паказчык (індыкатар) уразлівасці, ягоную адзінку 

вымярэння і велічыню. Шаблон утрымлівае спіс прыкладных паказчыкаў, якія таксама можна знайсці ў Дадатку VI, 

што служыць прыкладам і крыніцай натхнення. Альбо вы можаце ўвесці свой паказчык.   

Пасля запаўнення націсніце кнопку ‘Захаваць’. 

 
 

Ніжэй паказаны прыклад запоўненай табліцы ‘Уразлівыя сектары’. 
 

 
                                                      
5 Тэрмін “уразлівасць” ці “схільнасць” да негатыўнага ўплыву ахоплівае шэраг канцэпцый і элементаў, уключаючы адчувальнасць ці ўспрымальнасць 
да шкоды і недахопу  магчымасцяў  спраўляцца і адаптавацца (IPCC). Таму мясцовыя ўлады могуць ацэньваць розныя кампаненты ўразлівасці ў 
рознай ступені (напрыклад, адчувальнасць, уздзеянне, здольнасць адаптавацца). 

Для кожнай кліматычнай пагрозы трэба выбраць  як мінімум адзін сектар, інакш унізе табліцы 
з’явіцца паведамленне пра памылку. І хаця можна выбраць шмат сектароў, мы рэкамендуем 
выбіраць толькі самыя рэлевантныя сектары. 

Падпісантам, якія паведамілі звесткі па сектарах да студзеня 2020, трэба будзе 
зноў падаць гэтыя звесткі, карыстаючыся мадыфікаванай структурай платформы. 
Для даведкі: звесткі па сектарах, якія вы паведамілі да студзеня 2020 вы можаце 
знайсці у раздзеле ‘Дадатковая інфармацыя, сабраная да студзеня 2020’ > 
‘Чаканыя ўздзеянні на тэрыторыю вашай мясцовай адміністрацыі ці рэгіёну’ ў 
канцы раздзела Ацэнка рызык і ўразлівасцяў (RVA).  
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Адаптыўная здольнасць 6 (неабавязкова) 
 

‘Этап 3: Выберыце фактары адаптацыўнай здольнасці’. 

Выберыце рэлевантныя фактары адаптыўнай здольнасці для 

кожнага ўразлівага сектара. Звярніце ўвагу, што ўразлівыя 

сектары і кліматычныя пагрозы, якія вы выбралі раней на 

Этапе 1 і Этапе 2, ужо аўтаматычна ўпісаныя ў табліцу. 
 

Паколькі гэта неабвязковы раздзел, вы можаце выбраць, якія фактары адаптыўнай здольнасці прыводзіць – і ці 
прыводзіць іх увогуле.  

Для кожнага сектара можна выбраць наступныя фактары адаптыўнай здольнасці:  

 Доступ да паслуг: Наяўнасць і доступ да базавых палсуг (напрыклад, медыцыны, адукацыі і інш.) 

 Соцыя-эканамічныя: Узаемадзеянне паміж эканомікай і грамадствам, якое залежыць ад даступнасці 

рэсурсаў (напрыклад, эканамічнае здароўе, занятасць, беднасць, іміграцыя); узровень сацыяльнай 

свядомасці і еднасці. 

 Урадавыя і інстытуцыйныя: Наяўнасць інстытуцыйнага асяроддзя, рэгулявання і палітыкі (напрыклад, 

абмежавальныя законы, прэвентыўныя меры, палітыкі гарадскога развіцця); кадры і кампетэнцыі мясцовага 

самакіравання; колькасць штату і існуючыя арганізацыйныя структуры (напрыклад, веды і навыкі 

персаналу, узровень узаемадзеяння паміж муніцыпальнымі аддзеламі/органамі); наяўнасць бюджэту на 

кліматычныя меры.   

 Фізічныя і экалагічныя: Даступнасць рэсурсаў (напрыклад, вады, зямлі, экасістэмных паслуг) і практык 

для кіравання імі; наяўнасць фізічнай інфраструктуры і ўмоваў для яе выкарыстання і падтрымання ў 

належным стане (напрыклад,  “зялёная” і “блакітная” інфраструктура, медыцынскія і адукацыйныя 

рэсурсы, забеспячэнне супрацьаварыйных дзеянняў) 

 Веды і інавацыі: Даступнасць звестак і ведаў (напрыклад, метадалогій, інструкцый, сістэм ацэнкі і 

маніторынгу); наяўнасць і даступнасць тэхналогій і тэхнічных сродкаў (напрыклад, метеаралагічных сістэм, 

сістэм ранняга папярэджвання, сістэм кантролю за паводкамі), а таксама навыкі і здольнасці, неабходныя 

для іх выкарыстання; патэнцыял для інавацыі.   
 

 
 

Пасля таго, як вы выберыце фактары адаптыўнай здольнасці, націсніце кнопку ‘Захаваць’. Спіс фактараў згарнецца і 

зявіцца аўтаматычна згенераваная табліца ‘Адаптыўная здольнасць’. Гэтая табліца ўжо запоўненая спісам усіх 

уразлівых сектароў, адпаведных ім кліматычных пагроз і фактараў адаптыўнай здольнасці, якія вы толькі што 

выбралі. Калі вы хацелі б змяніць свой выбар, проста вярніцеся да спісу на “Этап 3: Выберыце фактары 

адаптыўнай здольнасці”. 

 

У табліцы ‘Адаптыўная здольнасць’, трэба пазначыць бягучы ўзровень адаптыўнай здольнасці для кожнага 

фактара адаптыўнай здольнасці, выбраўшы адзін з наступных варыянтаў:  

 Высокая = высокая здольнасць падладжвацца/ адаптавацца да патэнцыйнага ўздзеяння кліматычных зменаў  

                                                      
6 Адаптыўная здольнасць - гэта здольнасць  сістэм, інстытуцый, людзей і іншых арганізмаў адаптавацца да патэнцыяльнай шкоды, выкарыстоўваць 
магчымасці, альбо рэагаваць на наступствы (IPCC). 

Звярніце ўвагу, што кожны з фактараў адаптыўнай здольнасці з’яўлецца 

станоўчым (пазітыўным), г.зн. вызначае існуючую здольнасць адаптавацца да 

уздзеянння кліматычных зменаў на сектаральным узроўні, а не вызначае дэфіцыт 

адаптыўнай здольнасці.  
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 Умераная = умераная здольнасць падладжвацца/адаптавацца да патэнцыйнага ўздзеяння кліматычных 

зменаў 

 Нізкая = нізкая здольнасць падладжвацца/адаптавацца да патэнцыйнага ўздзеяння кліматычных зменаў  

 Невядома = немагчыма вызначыць 

 

Таксама вы можаце выбраць для кожнага сектара паказчык (індыкатар) адаптыўнай здольнасці, ягоную адзінку 

вымярэння і велічыню. Шаблон мае спіс прыкладных паказчыкаў. Іх таксама можна знайсці ў Дадатку VI, які 

служыць прыкладам і крыніцай натхнення. Альбо вы можаце ўвесці свой уласны паказчык. 

 

Пасля запаўнення націсніце кнопку ‘Захаваць’.  

Ніжэй паказаны прыклад запоўненай табліцы ‘Адаптыўная здольнасць’. 

 
 

Уразлівыя групы насельніцтва (неабавязкова)  
 

‘Этап 4: Выберыце ўразлівыя групы насельніцтва’.  Для 

кожнай кліматычнай пагрозы са спісу выберыце найбольш 

ўразлівыя групы насельніцтва. Звярніце ўвагу, што галоўныя 

кліматычныя пагрозы, якія вы выбралі на Этапе 1, будуць 

аўтаматычна ўнесеныя ў табліцу. 

 

Паколькі гэты раздзел неабавязковы і запаўняецца па жаданні, вы можаце вырашыць, якія ўразлівыя групы 

насельніцтва выбраць. Калі вы лічаце, што ўсе пералічаныя групы насельніцтва з’яўляюцца уразлівымі\падпадаюць 

пад уздзеянне канкрэтнай пагрозы, можаце выбраць варыянт ‘Усе’.  

 

Пасля таго, як вы выбралі ўразлівыя групы насельніцтва, націсніце кнопку ‘Захаваць’. Спіс груп згарнецца і з'явіцца 

аўтаматычна згенераваная табліца ‘Уразлівыя групы насельніцтва’. Гэтая табліца ўтрымлівае ўсе галоўныя 

кліматычныя пагрозы і адпаведныя ўразлівыя групы насельніцтва, якія вы выбралі папярэдне. Далейшых дзеянняў 

не патрабуецца. Калі вы хацелі б змяніць свой выбар, проста вярніцеся да спісу на ‘Этап 4: Выберыце ўразлівыя 

групы насельніцтва’. 

 

Ніжэй паказаны прыклад запоўненай табліцы ‘Уразлівыя групы насельніцтва’. 
 

 
 

Каментарыі 
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Вы можаце дадаць любыя каментарыі і заўвагі, якія датычацца апісаных вышэй звестак, у адвольным тэкставым 

фармаце (максімум 700 сімвалаў з прабеламі).  
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 Дадатковая інфармацыя, паведамленая да студзеня 2020 (ня трэба абнаўляць) 

У студзені 2020 мы запусцілі абноўленую версію платформы Маё Пагадненне. У выніку гэтага перагляду, некаторыя 

раней паведамленыя звесткі, большасць з якіх была ў фармаце вольнага тэксту, больш не патрабуецца (напрыклад, 

варыянты ацэнкі адаптацыі, стратэгіі на выпадак надзвычайных здарэнняў). Дзеля таго, каб не згубіць гэтую ўжо 

паведамленую інфармацыю, мы сабралі яе ў раздзеле ‘Дадатковая інфармацыя, паведамленая да студзеня 2020’.  

 

 
 
Табло адаптацыі (неабавязкова) 

Па жаданні, перад тым, як пачаць запаўненне Ацэнкі 

рызык і ўразлівасцяў, вы можаце вызначыць статус вашай 

сваёй мясцовай адміністрацыі адносна працэсу адаптацыі. 

Гэта можна зрабіць праз Табло адаптацыі, якое прапануе 

спіс для самаправеркі. Ён следуе за этапамі цыклу 

адаптацыі, апісанымі ў раздзеле Інструмент падтрымкі 

гарадской адаптацыі.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Для кожнага этапу цыклу адаптацыі пазначце статус самаправеркі, арыентуючыся на гэтыя працэнтныя дыяпазоны: 

 0-20% (D): Адаптацыя не пачалася ці толькі пачынаецца 

 25-50% (C): У працэсе 

 50-75% (B): Значны прагрэс  

 75-100% (A): На фінішнай прамой 

  

У полі ‘Каментарыі’ вы можаце дадаць любыя каментарыі і заўвагі. 

 

Пасля запаўнення націсніце кнопку ‘Захаваць’. 

 

Гэтая інфармацыя даступная толькі ў рэжыме “для чытання” і яе ня 
трэба абнаўляць у далейшым. У тых Падпісантаў, якія ўпершыню 
падалі звесткі пасля студзеня 2020, гэты раздзел будзе пустым і 
запаўняць яго ня трэба  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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VIII. ДЗЕЯННІ  
Гэты раздзел шаблона справаздачнасці прапануе (i) агляд усіх дзеянняў (мер), уключаных у ваш План дзеянняў і (ii) 

дэталізуе дзеянні, пра якія вы складаеце справаздачу, у тым ліку ключавыя дзеянні.  

 
Агляд маіх дзеянняў  

Каб зрабіць агляд вашых дзеянняў, выберыце на платформе Маё Пагадненне раздзел Мае дзеянні,  пасля чаго ў 

Кутку справаздач выберыце пункт Агляд маіх дзеянняў.  

Вам трэба пазначыць агульную колькасць 

дзеянняў для кожнага сектара змякчэння 
уздзеяння і адаптацыі, уключаючы ваш афіцыйны 

план дзеянняў – гэта значыць, план, зацверджаны 

вашым адпаведным упаўнаважаным органам, які 

прымае рашэнні. Спіс сектароў змяншэння ўплыву і 

адаптацыі да кліматычных зменаў ідэнтычны спісу 

сектараў з раздзелаў Кадастр выкідаў і Ацэнка 

рызык і ўразлівасцяў платформы Маё Пагадненне.  
 

Пасля гэтага неабходна пазначыць стан рэалізацыі 

(завершанае, у працэсе, адкладзенае, не пачатае) у 

працэнтах (прыблізнае значэнне), як для дзеянняў 

па змякчэнні наступстваў, так і для дзеянняў па 

адаптацыі да кліматычных змен. Для дзеянняў па 

змякчэнні наступстваў неабходна пазначыць 

агульныя ацэнкі энергазберажэння, 
прадукавання аднаўляльнай энергіі і скарачэнне выкідаў CO2.  
 

 
 

Мае дзеянні - падрабязней  

Каб паведаміць звесткі пра дзеянні праз платформу Маё Пагадненне і прагледзець/адрэдагаваць дэталі ўжо 

паведамленых звестак пра дзеянні, выберыце пункт Мае дзеянні у Кутку справаздач, а потым выберыце пункт Мае 

дзеянні – падрабязней.  

 

 
 

Каб  дадаць новае дзеянне (меру), клікніце кнопку “Дадаць” унізе старонкі (гл.наступны малюнак). 

Звярніце ўвагу, што лічбы і працэнты, якія патрабуюцца ў гэтым раздзеле 
з’яўляюцца толькі прыблізнымі. Мэта гэтых звестак - даць агульны агляд 
дзеянняў, уключаных ў план, зважаючы на тое, што на платформе Маё Пагадненне 
дэтальна апісваюцца толькі некаторыя з запланаваных дзеянняў. 

Колькасць дзеянняў, пра якія можна паведаміць праз платформу 

Маё Пагадненне, неабмежаваная. Аднак вельмі рэкамендуем, каб 

дзеянні, пра якія вы паведамляеце, датычыліся галоўных 

крыніц выкідаў, кліматычных пагроз, альбо ўразлівых 
сектароў, вылучаных пры складанні Кадастру выкідаў і Ацэнкі 

рызык і ўразлівасцяў. 
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На малюнку вышэй вы можаце ўбачыць агляд дзеянняў, якія вы ўжо паведамілі праз платформу Маё Пагадненне. 

Апроч прагляду спісу асноўнай інфармацыі, напрыклад, таго, ці з’яўляецца гэтае дзеянне ключавым, хто яго 

здзяйсняе (крыніца дзеяння), тэрмін рэалізацыі і стан рэалізацыі, вы можаце зрабіць наступнае:  

 

 Фільтраваць дзеянні паводле тыпу (змяншэнне наступстваў, адаптацыя, энергетычная беднасць). 

 Праглядаць/ рэдагаваць паведамленыя дзеянні. Калі клікнуць на сімвал ‘вока’ , змешчаны пасля 

назвы кожнага дзеяння, адкрыюцца ўсе звесткі пра канкрэтнае дзеянне (меру), якія ўжо былі паведамленыя. 

Пасля рэдагавання не забудзьцеся націснуць кнопкі (Захаваць) альбо (Захаваць усе). 

 Выдаліць дзеянні,  націснуўшы на кнопку ‘X’  у канцы кожнага раздзелу. Вам трэба будзе пацвердзіць 

выдаленн. Увага: пасля выдалення інфармацыі пра дзеянне аднавіць яе немагчыма. 
 

 
 

Ніжэй вы знойдзеце апісанні ўсіх звестак, якія неабходна паведаміць пра кожнае асобнае дзеянне (меру)..  
  

Ключавыя дзеянні 
 
‘Ключавыя дзеянні’ – гэта тыя дзеянні, якія альбо выконваюцца, альбо завершаныя. У сістэме 

Маё Пагадненне іх пазначае сімвал “зорачка”  
 

Мінімальныя патрабаванні да дзеянняў, якія паведамляюцца праз Маё Пагадненне:  
Як мінімум пра 3 ключавых дзеянні па змяншэнні наступстваў трэба паведаміць на 
працягу двух гадоў пасля падпісання Пагаднення. 
Як мінімум пра 3 ключавых дзеянні па адаптацыі трэба паведаміць на працягу чатырох 
гадоў. 
Як мінімум пра 1 ключавое дзеянне, накіраванае супраць энергетычнай беднасці, трэба 
паведаміць на працягу чатырох гадоў. 
 

Ключавыя дзеянні публікуюцца на сайце Пагаднення Мэраў. 

https://www.covenantofmayors.eu/plans-and-actions/good-practices.html
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Агульная інфармацыя 

 Тып дзеяння: Пазначце, ці датычыцца дзеянне толькі змякчэння наступстваў ці толькі адаптацыі, альбо гэта 

комплекснае дзеянне, якое закранае некалькі энергетычных/кліматычных аспектаў. 

 

 
 

Магчымыя наступныя камбінацыі комплексных дзеянняў:  

o Змякчэнне наступстваў і адаптацыя  

o Змякчэнне наступстваў і энергетычная беднасць  

o Адаптацыя і энергетычная беднасць 

o Змякчэнне наступстваў, адаптацыя і энергетычная беднасць 

 

 
 

Важна вырашыць, ці паведамляеце вы пра нейкае дзеянне як пра комплекснае, альбо не, таму што, у залежнасці 

ад гэтага выбару, платформа Маё Пагадненне аўтаматычна згенеруе дадатковыя палі для звестак – для 

інфармацыі пра змякчэнне наступстваў, адаптацыю і/ці энергетычную беднасць. 

 

 Назва дзеяння: Дайце дзеянню (меры) кароткую апісальную назву.  

 Ключавое дзеянне?: Пазначце, ці з’яўляецца гэтае дзеянне ключавым (г.зн., такім, якое рэалізуецца, альбо 

ўжо завершанае). Калі вы пазначаеце дзеянне ключавым, генеруюцца дадатковыя палі, а некаторыя палі 

становяцца абавязковымі для запаўнення.  

 Крыніца дзеяння: Выберыце, ці было дзеянне ініцыяванае адным з наступных актараў: мясцовай 

адміністрацыяй; каардынатарам альбо прыхільнікам Пагаднення; нацыянальным органам улады; 

рэгіянальным органам улады; змяшанае паходжанне; іншае.  

 Адказны орган: Пазначце орган, адказны за дзеянне, напрыклад, канкрэтны дэпартамент муніцыпалітэта; 

назва каардынатара/прыхільніка Пагаднення; назва дзяржаўнага міністэрства; рэгіянальная агенцыя і г.д..  

 Кароткае апісанне дзеяння: Апішыце характар дзеяння, ягоны маштаб і любую інфармацыю, якая б 

давала адносна добрае разуменне сутнасці дзеяння. Увага: гэтае поле з’яўляецца абавязковым для 

ключавых дзеянняў.  

 Адрас вэб-сайта / Спасылка на відэа / Ілюстрацыя: Дайце спасылку на больш падрабязную 

інфармацыю, альбо відэа-рэсурсы, якія датычацца гэтага дзеяння, калі ёсць, і/ці загрузіце ілюстрацыю.  

 Пачатак / канец рэалізацыі: Выберыце год запланаванага пачатку рэалізацыі і год запланаванага 

заканчэння рэалізацыі дзеяння.  

 Статус рэалізацыі: Выберыце, ці згэтае дзеянне завершанае; не пачалося; адмененае; у працэсе рэалізацыі. 

 Зацікаўленыя бакі: Выберыце ўсе рэлевантныя зацікаўленыя бакі, якія ўдзельнічаюць у рэалізацыі 

дзеяння. Любую дадатковую інфармацыю ўпішыце ў поле для каментарыяў. Увага: гэтае поле з’яўляецца 

абавязковым для ключавых дзеянняў. 

 
 
 
 

Звярніце ўвагу, што на гэты момант катэгорыю 
энергетычная беднасць можна выбраць толькі ў 
спалучэнні са змякчэннем наступстваў і/ці адаптацыі, а 
не асобна. 

Калі адно ключавое дзеянне ахоплівае больш, чым адну вобласць (напрыклад, 
змякчэнне наступстваў і адаптацыю), яно лічыцца задавальняючым мінімальныя 
патрабаванні да ключавых дзеянняў як па змяншэнні выкідаў, так і па адаптацыі.  
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Фінансаванне дзеянняў 

 Агульны кошт рэалізацыі: Пазначце агульны (запланаваны) кошт рэалізацыі дзеяння ў Еўра. Звярніце 

ўвагу, што гэтае поле абавязковае для ключавых дзеянняў. 

 Крыніца фінансавання: Выберыце крыніцу фінансавання з наступных варыянтаў (можна выбраць 

некалькі): уласныя рэсурсы мясцовай ўлады; рэгіянальныя фонды; нацыянальныя фонды і праграмы; фонды 

і праграмы ЕС; дзяржаўна-прыватнае партнёрства; прыватныя партнёрствы (напрыклад, камбінацыя 

прыватных інвестыцый); іншае.  

 Інвестыцыйныя выдаткі: Пазначце кошт інвестыцый (кошт дадатковых інвестыцый, звязаных з 

падвышэннем эфектыўнасці альбо са зніжэннем выкідаў CO2) у Еўра. 

 Неінвестыцыйныя выдаткі: Пазначце інвестыцыйныя выдаткі (не звязаныя з фінансаваннем меры, але 

звязаныя з выдаткамі, якія зыходзяць на падтрыманне аб’екта ў спраўным стане і/ці ў добрым працоўным 

парадку) у Еўра.  

 

Пасля запаўнення націсніце кнопку ‘Захаваць’. 

Дзеянні па змякчэнні наступстваў - падрабязней 

Падрабязная інфармацыя пра дзеянні, накіраваныя на змякчэнне наступстваў змен клімату, адлюстроўваецца 

толькі калі раней у пункце “Тып дзеянняў”вы выбралі опцыю “Змякчэнне наступстваў”. 

 

 
 

 Сектар: Выберыце сектар, да якога адносіцца дзеянне. Спіс сектароў ідэнтычны спісу сектароў у Кадастры 

выкідаў. Звярніце ўвагу, што гэтае поле абавязковае для ключавых дзеянняў. 

 Інструмент/Сфера прымянення: Гэтае поле аўтаматычна генеруецца пасля выбару сектара. Выберыце 

найбольш прыдатны для гэтага сектара інструмент/сферу прымянення.  

 Сфера дзеяння: Гэтае поле аўтаматычна генеруецца пасля выбару сектара. Выберыце найбольш 

адпаведную для гэтага сектара сферу дзеяння.  

 Эканомія энергіі: Пазначце эканомію энергіі ў выніку гэтага дзеяння (у МВт·г /год). Звярніце ўвагу, што 

гэтае поле абавязковае для ключавых дзеянняў. 

 Вытврчасць аднаўляльнай энергіі: Пазначце аб’ём узнаўляльнай энергіі, вырабленай у выніку гэтага 

дзеяння (у МВт·г /год). Звярніце ўвагу, што гэтае поле абавязковае для ключавых дзеянняў. 

 Зніжэнне выкідаў CO2: Пазначце зніжэнне выкідаў CO2 у выніку гэтага дзеяння (у тонах CO2/ год). 

Звярніце ўвагу, што гэтае поле абавязковае для ключавых дзеянняў. 

 Мэтавыя ўразлівыя групы насельніцтва: Выберыце ўразлівыя групы насельніцтва, якія з’яўляюцца 

мэтавымі для гэтага дзеяння (можна выбраць некалькі варыянтаў).  

 Эканомія фінансаў: Пазначце кошт аб’ёма энергіі, ашчаджанай за год  (у Еўра). 

 Чаканая працягласць дзеяння: Пазначце на працягу колькіх год гэтае дзеянне будзе ствараць эканомію 

энергіі і выкідаў. Гэтае значэнне можа вагацца ў дыяпазоне  1 да 35 гадоў. 

 Рэнтабельнасць інвестыцый (ROI): Пазначце выгады альбо страты, да якіх прывядуць гэтыя інвестыцый 

у параўнанні з аб’ёмам інвеставаных сродкаў (у працэнтах). Чаканая дыскантаваная фінансавая эканомія за 

вылікам дыскантаваных інвестыцый / падзеленая на дыскантаваныя інвестыцыі і памножаная на 100.  

 Створана працоўных месцаў: Пазначце колькасць створаных новых працоўных месцаў (у эквіваленце 

поўных ставак). 

 Іншыя паказчыкі: Выкарыстоўваце гэтыя палі, каб падаць любыя іншыя рэлевантныя лічбы, напрыклад, 

плошчу будынкаў (м2), даўжыню веласіпедных дарожак (км). 

Дзеля адпаведнасці мінімальным патрабаванням, на працягу двух гадоў пасля далучэння да 
ініцыятывы трэба паведаміць пра як мінімум тры ключавых дзеянні па змякчэнні 
наступстваў. Акрамя таго, дзеянні па змякчэнні наступстваў мусяць ахопліваць па меншай 
меры два з трох ключавых сектароў змякчэння наступстваў,  пазначаных ў Кадастры 
выкідаў. 
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Пасля запаўнення націсніце кнопку ‘Захаваць’. 

Дзеянні па адаптацыі - падрабязней 

Падрабязная інфармацыя пра дзеянні па адаптацыі да кліматычных зменаў будзе паказаная толькі, калі на 

папярэднім этапе ў полі “Тып дзеянняў” вы выбралі ‘Адаптацыя’. 

 

 
 

 Кліматычныя пагрозы, якіх датычацца дзеянні: Выберыце ўсе кліматычныя пагрозы, на якія 

накіраваныя дзеянні. Спіс кліматычных пагроз ідэнтычны спісу кліматычных пагроз для Ацэнкі рызык і 

ўразлівасцяў. Звярніце ўвагу, што гэтае поле з’яўляецца абавязковым для ключавых дзеянняў. 

 Сектары: Выберыце сектары, якіх датычацца дзеянні (можна выбраць некалькі варыянтаў). Спіс сектароў 

ідэнтычны спісу сектароў для Ацэнкі рызык і ўразлівасцяў. 

 Дасягнутыя вынікі / Паказчыкі: Пазначце галоўныя вынікі дзеянняў. У выпадку, калі пакуль няма ніякіх 

вынікаў, пазначце чаканыя вынікі. Пазначце паказчыкі (індыкатары) для самых значных вынікаў, у тым 

ліку адзінкі вымярэння і чаканыя значэнні паказчыкаў. Звярніце ўвагу, што поле ‘Дасягнутыя вынікі’ 

з’яўляецца абавязковым для ключавых дзеянняў. 

 Мэтавыя ўразлівыя групы насельніцтва: Выберыце, якія ўразлівыя групы насельніцтва з’яўляюцца 

мэтавымі для гэтых дзеянняў (можна выбраць некалькі варыянтаў).  

 Зэканомлена выдаткаў: Пазначце прыкладныя (чаканыя) выдаткі на пакрыццё шкоды, альбо атрыманыя 

выгады ад рэалізацыі дзеянняў па адаптацыі (у Еўра). 

 Чаканая “працягласць жыцця” дзеяння: Пазначце, на працягу колькіх год гэтае дзеянне будзе 

дапамагаць пазбягаць выдаткаў. 

 Рэнтабельнасць інвестыцый (ROI): Пазначце, якая доля грашовых сродкаў будзе атрыманая альбо 

згубленая адносна сумы інвестыцый (у працэнтах). Яна роўная чаканай дыскантаванай эканоміі фінансаў за 

вылікам дыскантаваных інвестыцый  / падзеленай на дыскантаваныя інвестыцыі і памножанай на100 

укажыце суадносіны атрыманых ці страчаных грошай на інвестыцыі адносна ўкладзенай сумы ў працэнтах.  

 Створана працоўных месцаў: Пазначце колькасць створаных  новых працоўных месцаў (у эквіваленце 

поўнай стаўкі). 

 Іншыя паказчыкі: Дадайце любые іншыя рэлевантныя лічбы. 

 

Пасля запаўнення націсніце на кнопку ‘Захаваць’. 

Дзеянні супраць энергетычнай беднасці  - падрабязней  

Падрабязная інфармацыя пра дзеянні, звязаныя з барацьбой з энергетычнай беднасцю ,будзе паказана толькі калі на 

папярэднім этапе ў полі “Тып дзеянняў” вы выбралі варыянт ‘Энергетычная беднасць’. 
 

 
 

Дзеля адпаведнасці мінімальным патрабаванням, на працягу чатырох гадоў пасля 
далучэння да ініцыятывы трэба паведаміць як мінімум, пра тры ключавых дзеянні 
па адаптацыі. Мы вельмі рэкамендуем накіроўваць дзеянні па адаптацыі на 
найбольш актуальныя кліматычныя пагрозы і самыя ўразлівыя сектары, якія вы 
вылучылі падчас Ацэнкі рызык і ўразлівасцяў. 

Дзеля таго, каб выканаць мінімальныя патрабаванні, на працягу чатырох гадоў пасля далучэння 
да ініцыятывы неабходна паведаміць пра як мінімум адно ключавое дзеянне, накіраванае 
супраць энергетычнай беднасці. Звярніце ўвагу, што на дадзены момант варыянт 
”энергетычная беднасць” можна выбраць толькі ў спалучэнні з дзеяннямі па змякчэнні 
наступстваў і/ці адаптацыі да кліматычных зменаў, а не асобна.  
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 Мэтавыя ўразлівыя групы насельніцтва: Выберыце, якія ўразлівыя групы насельніцтва з’яўляюцца 

мэтавымі для гэтых дзеянняў (можна выбраць некалькі варыянтаў).  

 Дасягнутыя вынікі / Паказчык: Пазначце галоўныя вынікі дзеянняў. У выпадку, калі пакуль няма ніякіх 

вынікаў, пазначце чаканыя вынікі. Пазначце паказчыкі (індыкатары) для самых значных вынікаў, у тым 

ліку адзінкі вымярэння і чаканыя значэнні паказчыкаў.  

 

Пасля запаўнення націсніце на кнопку ‘Захаваць’. Альбо клікніце на кнопку ‘Захаваць усё’, каб захаваць усе 

асобныя раздзелы, што датычацца дзеянняў (падрабязнасці дзеянняў, фінансаванне, змякчэнне наступстваў, 

адаптацыя, энергетычная беднасць). 
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ДАДАТКІ 
Дадатак I. Сектары, у якіх рэалізуецца змякчэнне наступстваў кліматычных зменаў  
 

Сектар Апісанне 

Муніцыпальныя будынкі, абсталяванне/збудаванні 

Муніцыпальныя будынкі, 

абсталяванне/збудаванні 

Будынкі і збудаванні, якія належаць мясцовай уладзе. Збудаванні– гэта аб’екты 
энергаспажывання, якія не з’яўляюцца будынкамі, напрыклад, водаачысныя 
збудаванні. 

Публічнае асвятленне 

Публічнае асвятленне, якое належыць ці знаходзіцца пад кіраваннем мясцовай улады 
(напрыклад, вулічнае асвятленне і светлафоры). Звесткі пра немуніцыпальнае 
публічнае асвятленне ўключаюцца ў раздзел “Будынкі сектару паслуг, 
абсталяванне/магутнасці/збудаванні”. 

Будынкі сектару паслуг (немуніцыпальныя), абсталяванне/збудаванні 

Будынкі сектару паслуг 

(немуніцыпальныя), 

абсталяванне / збудаванні.  

Будынкі і збудаванні (сектара паслуг), напрыклад, офісы прыватных кампаній, 
банкаў, камерцыйных і гандлёвых арганізацый, бальніцы і г.д.  

Адміністратыўныя будынкі  
Грамадскія (немуніцыпальныя) будынкі, такія як школы, бальніцы, урадавыя офісы, 
збудаванні сістэмы водазабеспячэння, вывазу смецця, ачысткі вады і іншыя 
збудаванні.  

Жылыя будынкі 

Жылыя будынкі 
Будынкі, якія пераважным чынам выкарыстоўваюцца як жылыя. Сацыяльнае жытло 
таксама неабходна ўключаць ў гэты сектар. 

Прамысловасць  

Галіны прамысловасці, якія не 

ўваходзяць у Еўрапейскую 

Сістэму гандлю квотамі на 

выкіды 

Абазаначае вытворчыя і будаўнічыя прамысловасці, якія не ўваходзяць у 
Еўрапейскую Сістэму гандлю квотамі на выкіды (EU-ETS). 

Галіны прамысловасці, якія 

ўваходзяць у Еўрапейскую 

Сістэму гандлю квотамі на 

выкіды 

Азначае вытворчыя і будаўнічыя галіны прамысловасці, якія ўваходзяць у EU-ETS. 
Уключаць іх у ваш Кадастр выкідаў не рэкамендуецца, калі толькі такія 
прадпрыемствы не былі ўключаныя мясцовымі ўладамі ў ранейшыя планы па энергіі 
і кадастры выкідаў CO2. 

Іншае 
Будынкі, памяшканні і машыны першаснага сектару (сельская, лясная і рыбная 
гаспадарка), напрыклад, цяпліцы, жывёлагадоўчыя памяшканні, сістэмы паліву, 
сельскагаспадарчыя машыны і рыбалавецкія судны. 

Транспарт  

Муніцыпальны парк Транспартныя сродкі, якімі валодае і якія выкарыстоўвае мясцовая адміністрацыя. 

Грамадскі транспарт 
Аўтобусы, трамваі, метро, гарадскі рэйкавы транспарт і мясцовыя паромы, якія 
выкарыстоўваюцца для пасажырскіх перавозак. 

Прыватны і камерцыйны 
транспарт 

Не пазначаны вышэй дарожны, рэйкавы і водны транспарт на тэрыторыі мясцовай 
адміністрацыі, які выкарыстоўваеца для перавозкі людзей і тавараў (напрыклад, 
прыватныя пасажырскія аўтамабілі, грузавы транспарт). 
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Дадатак II. Неэнергетычныя сектары  
 

Сектар Апісанне 

Кіраванне адкідамі 
Азначае выкіды, не звязаныя са спажываннем энергіі, такія, як выкіды CH4 ад 
звалак. 

Кіраванне сцёкавымі водамі  
Азначае выкіды, не звязаныя са спажываннем энергіі, такія, як выкіды CH4 і N2O ад 
збудаванняў па ачыстцы вады. 

Іншыя неэнергетычныя сектары 

Азначае любыя іншыя сектары, не звязаныя э энергіяй. У гэтай ячэйцы дапушчальна 
ўводзіць і адмоўныя значэнні, калі неабходна паведаміць пра зніжэнне выкідаў, 
дасягнутае дзякуючы зялёнай інфраструктуры (толькі калі вы пазначылі пэўную 
метадалогію і звесткі для вымярэння зменаў агульных запасаў вугляроду на 
тэрыторыі; не рэкамендуецца, калі плануецца дасянуць менш чым 20% зніжэнне 
мэтавых паказчыкаў). 
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Дадатак III. Гласарый ключавых тэрмінаў, звязаных з адаптацыяй 
 
Тэрмін Вызначэнне 
Адаптацыя Працэс прыстасавання да рэальных ці чаканых кліматычных зменаў, а таксама да іхных 

наступстваў. У антрапагенных сістэмах адаптацыя - гэта імкненне змякчыць ці пазбегнуць 
шкоды, альбо выкарыстаць спрыяльныя магчымасці. У некаторых прыродных сістэмах 
умяшальніцтва чалавека можа спрыяць адаптацыі да чаканых кліматычных зменаў і іхных 
наступстваў (IPCC). 

Ацэнка рызык і 
ўразлівасцяў (RVA) 

Вызначае характар і ступень рызыкі шляхам аналізу патэнцыйных пагроз і ацэнкі ўразлівасцяў, 
якія могуць ствараць патэнцыйную небяспеку альбо шкоду для людзей, маёмасці, сродкаў да 
існавання і навакольнага асяроддзя, ад якога яны залежаць (UNDRR) 

Рызыка Патэнцыйныя наступствы, пры якіх пад пагрозай знаходзяцца каштоўнасці, а вынікі невядомыя, 
прымаючыя да ўвагі рознасць каштоўнасцяў. Рызыка часцей за ўсё выражаецца як імавернасць ці 
верагоднасць наступленняя небяспечных падзей, альбо тэндэнцый, памножаная на ўздзеянне, 
якое створаць гэтыя падзеі альбо тэндэнцыі, калі адбудуцца. Рызка наступае як спалучэнне 
ўразлівасці, уздзеяння і пагрозы. Тэрмін “рызыка” галоўным чынам выкарыстоўваецца для рызык 
ад уплыву кліматычных зменаў (IPCC) 

Кліматычныя пагрозы Патэнцыйнае здарэнне прыроднай, альбо выкліканай чалавекам фізічнай падзеі, тэндэнцыі ці 
фізічнага ўдздзеяння, якія могуць прывесці да страты жыцця, траўмавання, альбо іншага ўплыву 
на здароўе, а таксама да пашкоджання і страты маёмасці, інфраструктуры, сродкаў існавання, 
прадастаўлення паслуг, экасістэм і прыродных рэсурсаў. У кантэксце гэтай справаздачы тэрмін 
“пагроза” звычайна адносіцца да звязаных з кліматам фізічных падзей, тэндэнцый альбо іхных 
фізічных уздзеянняў  (IPCC). 

Уразлівасць Уразлівасць ці схільнасць да негатыўнага ўздзеяння. Уразлівасць ахоплівае шэраг канцэпцый і 
элементаў, уключаючы адчувальнасць ці ўспрымальнасць да шкоды і недахопу  магчымасцяў  
спраўляцца і адаптавацца (IPCC).  

Адаптыўная 
здольнасць 

Здольнасць сістэм, інстытуцый, людзей і іншых арганізмаў адаптавацца да патэнцыйнай шкоды, 
выкарыстоўваць спрыяльныя магчымасці, альбо рэагаваць на наступствы (IPCC) 

Уздзеянне Прысутнасць людзей, сродкаў да існавання, жывых відаў ці экасістэм, прыродных функцый, 
паслуг і рэсурсаў, інфраструктуры альбо эканамічных, сацыяльных ці культурных каштоўнасцей 
у месцах і абстаноўцы, якія могуць атрымаць негатыўнае ўздзеянне (IPCC 

Адчувальнасць Ступень у якой змены клімату могуць негатыўна ці пазітыўна паўплываць на сістэму альбо жывы 
від. Эфект можа быць непасрэдным (напрыклад, змены ўраджайнасці ў выніку змены сярэдняй 
тэмпературы, яе дыяпазону і варыятыўнасці, альбо ўскосным (напрыклад, шкода, створаная 
ростам частаты прыбярэжных навадненняў праз падвышэння ўзроўню мора) (IPCC) 

Уплыў Эфекты экстрэмальнага надвор’я і кліматычных умоваў, а таксама кліматычных зменаў на 
прыродныя і антрапагенныя сістэмы, напрыклад, на жыцці, сродкі да існавання, здароўе, 
экасістэмы, эканомікі, грамадствы, культуры, паслугі і інфраструктуры ў выніку ўзаемадзеяння 
кліматычных зменаў альбо небяспечных кліматычных умоваў, якія адбываюцца ў пэўны перыяд 
часу, а таксама ўразлівасць грамадства альбо сістэмы (IPCC) 

Стратэгія адаптацыі Акрэслівае бачанне мясцовых уладаў адносна больш кліматычна-устойлівай будучыні; вызначае 
прыярытэтныя сферы дзеяння, а таксама механізмы ўдзелу зацікаўленых бакоў, фінансавання і 
мабілізацыі рэсурсаў, пастаянны маніторынг і перагляд. 

Дзеянні (альбо меры) 
па адаптацыі 

Тэхналогіі, працэсы і дзеянні, накіраваныя на паляпшэнне нашай здольнасці адаптавацца 
(нарошчванне адаптыўнай здольнасці) і на мінімізацыю, прыстасаванне і выкарыстанне 
наступстваў кліматычных зменаў (рэалізацыя адаптацыі). 
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Дадатак IV. Кліматычныя пагрозы  
Галоўныя пагрозы выдзеленыя тлустым шрыфтам, а пабочныя - курсівам. 
 
Кліматычная пагроза Апісанне 

Экстрэмальная спёка 

 

Значнае пацяпленне паветра, альбо паступленне вельмі цёплага паветра на вялікай тэрыторіі, 
якое працягваецца ад некалькіх дзён да некалькіх тыдняў (WMO) 

Экстрэмальны холад Значнае ахаладжэнне паветра, альбо паступленне вельмі халоднага паветра на вялікай 
тэрыторыі (WMO) 

Моцныя ападкі 

 

Значныя ападкі, які адбываюцца на працягу перыядаў 1, 3, 6, 12, 24, альбо 48 гадзін пры 
агульнай колькасці ападкаў, якая перавышае пэўны парог для дадзенай мясцовасці (WMO) 

Моцная бура (шторм)  Дождж з  хуткасцю назапашвання, якая перавышае пэўнае значэнне (напрыклад, 7,6 мм), альбо 
залева, пад час якой за апошнія 24 гадзіны выпала 50 ці больш міліметраў ападкаў (WMO) 

Моцны снегапад  Метэаралагічныя ўзрушанні, якія прыводзяць да моцнага снегападу, які часта суправаджаецца 
моцным ветрам, альбо снегапад, падчас якога за апошнія 24 гадзіны выпала больш за 50 
міліметраў снега (WMO) 

Туман  

 

Узвесь вельмі дробных, звычайна мікраскапічных кропелек вады ў паветры, якая, як правіла, 
знішае гарызантальную бачнасць каля паверхні зямлі менш чым да 1 кіламетра (WMO) 

Град Ападкі празрыстых, часткова альбо поўнасцю непразрыстых часцінак лёду дыяметрам ад 5 да 
50 мм, якія выпадаюць з хмар асобна, альбо агламерацыямі няправільнай формы (WMO) 

Паводкі і падвышэнне 
ўзроўню мора  

Перапаўненне звычайных межаў водных плыняў ці іншых вадаёмаў, альбо часовы пад’ём 
узроўню мора ці возера, якія вядуць да затаплення сушы (WMO, IPCC) 

Раптоўная / 
паверхневая паводка 

Моцныя ці празмерныя ападкі на працягу кароткага прамежку часу, якія ствараюць паверхневы 
сцёк, ствараючы ўмовы для ўзнікнення паводкі на працягу хвалін альбо некалькіх гадзін падчас 
ці пасля залевы (WMO) 

Рачная паводка Паводка, якая адбываецца ў шырокім дыяпазоне рачных і водазборных сістэм, у поймах рэк на 
заліўных землях ў выніку плыні, якая перавышае магчымасці водных каналаў і пераліваецца 
праз прыродныя берагі і штучныя насыпы. Іншая назва  ‘флювіяльная’паводка  (WMO) 

Прыбярэжная паводка Узровень вады ля берага, які перавышае норму і выкліканы прыліўнымі зменамі, альбо 
навальніцамі, вынікам якіх становіцца затапленне, якое можа доўжыцца дні ці тыдні (WMO) 

Затапленне 
падземнымі водамі 
 

З’яўленне падземных водаў на паверхні зямлі па-за рачнымі рэчышчамі альбо пад’ём ўзроўню 
падземных водаў да штучных паверхняў, пры ўмовах, калі  перавышаны нармальны дыяпазон 
узроўню падземных водаў і плыні падземных водаў (WMO) 

Пастаяннае 
затапленне  

Суша поўнасцю пакрытая вадой (WMO) 

Засуха і дэфіцыт вады
  

Перыяд ненармальна сухога надвор’я, дастаткова доўгі, каб выклікаць сур’ёзны гідралагічны 
дысбаланс, які можа прывесці да доўгатэрміновых водных дысбалансаў і недахопу водных 
рэсурсаў, каб забяспечыць доўгатэрміновыя сярэднія патрэбы (IPCC, EEA) 

Штормы (буры)  Атмасферныя ўзрушанні, якія праяўляюцца моцнымі вятрамі і суправаджаюцца дожджам, 
снегам альбо іншымі ападкамі, а таксама грымотамі і маланкамі (WMO) 

Моцны вецер Рознасць паветранага ціску, якая прыводзіць да гарызантальнага перамяшчэння паветраных 
мас. Пры гэтым, чым большая розніца ў ціску, тым мацнейшы веце. Сіла ветру залежыць ад 
мясцовасці (WMO) 

Тарнада Шторм невялікага дыяметру, які моцна круціца. Адбываецца ў выніку вельмі моцнай 
навальніцы. Выглядае, як варонкападобная хмара, якая расце ад аснавання кучава-гразавой 
хмары да зямлі (WMO) 

Цыклон 
(ураган/тайфун) 

 

Фармуецца над трапічнымі альбо субтрапічнымі водамі, мае меншы ціск у цэнтры, 
характэрызуецца спіральнымі палосамі дажджу і моцнымі вятрамі. У залежнасці ад месца 
ўзнікнення іх называюць ўраганамі (Атлантыка, паўночна-ўсходняя частка Ціхага акіяну), 
тайфунамі (паўночна-заходняя частка Ціхага акіяну), цыклонамі (паўднёвая частка Ціхага 
акіяну, Індыйскі акіян) (UNISDR) 

Экстратрапічны 
шторм 

Буйнамаштабны (1000 км) шторм на сярэдніх ці высокіх шыротах з нізкім ціскам у цэнтры і 
франтамі, якія маюць моцныя гарызантальныя градыенты тэмператур і вільготнасці. Галоўная 
прычына  экстрэмальна хуткіх вятроў і моцных ападкаў, асабліва ў зімовы час (IPCC) 

Трапічны шторм Выразна структураваны трапічны цыклон з цёплым ядром, чыя максімальная сярэдняя 
хуткасць ветру каля паверхні (сярэдняя за хвіліну) знаходзіцца ў дыяпазоне 63-117 км/г (WMO) 

Штармавы ўсплёск Часовае падвышэнне ўзроўню мора з прычыны метэаралагічных умоваў (нізкі атмасферны ціск 
і/ці моцныя вятры) (IPCC) 

Маланка / навальніца Раптоўныя электрычныя разрады, якія праяўляюцца як успышка святла (маланка) і рэзкі альбо 
раскацісты гук (грымоты) (WMO) 

Рух мас  Любы тып руху земляных мас зверху ўніз (UNISDR) 
Апоўзень Маса матэрыялу, што рухаецца ўніз пад уздзеяннем гравітацыі, якой часта дапамагае вада, якой 
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прапітаны матэрыял. Рух глебы, камення альбо абломкаў па схіле можа адбывацца імкліва, 
альбо адбывацца павольна і паступова (WMO) 

Лавіна Маса снегу і ільду, што раптоўна падае па горным схіле і часта захоплівае зямлю, камні і 
абломкі любых тыпаў (WMO) 

Каменяпад Раптоўнае і вельмі імклівае падзенне па схіле змяшаных мас, якія складаюцца з камянёў і 
глебы. Адбываецца ў выніку моцных дажджоў альбо імклівага раставання снегу/ільду 
(UNISDR) 

Прасяданне Правал\апусканне паверхні з прычыны адпампавання падземных водаў, горнай здабычы, 
растварэння вапняку, здабычы прыроднага газу, землятрусаў  (UNISDR) 

Пажары Любое некантраляванае і непрадугледжанае узгаранне ці гарэнне раслін у прыродным 
асяроддзі (такім як лес, лугі, зарасці хмызняку, тундра), якое паглынае прыроднае паліва і 
распаўсюджваецца ў залежнасці ад прыродных умоваў (UNISDR) 

Лясны пажар Пажар у лясах/лясных масівах (UNISDR) 
Наземны пажар  Пажар па-за лясной зонай, у такіх зонах як хмызняк, лугі, нізкалессе альбо пастбішчы  
Біялагічныя пагрозы Уздзеянне жывых арганізмаў ці іхных таксічных рэчываў, альбо  трансмісіўных хваробаў, якія 

тыя могуць пераносіць. Прыкладамі могуць быць атрутныя дзікія жывёлы і насякомыя, 
расліны, камары, якія пераносяць узбуджальнікаў хвароб (UNISDR) 

Хваробы, што 
пераносяцца праз ваду 

Хваробы, выкліканыя патагеннымі мікра-арганізмамі, якія пераносяцца вадой  

Трансмісіўныя хваробы Інфекцыі, якія пераносяцца пры ўкусах інфікаванымі членістаногімі, такіх, як камары\маскіты, 
кляшчы, жукі і мухі, калі іхны распаўсюд і адчувальнасць выкліканыя кліматычнымі фактарамі 
(JRC) 

Хваробы, што 
пераносяцца 
паветрана-кропельным 
шляхам 

Хваробы, якія выклікаюць патагены, што перадаюцца праз паветра 

Заражэнне насякомымі Моцны прыток, раенне і/ці вылупленне насякомых, якія ўплываюць на людзей, жывёл, ураджай 
і прадукты, што хутка псуюцца (UNISDR) 

Хімічныя змены Змены звыклага хімічнага складу паветра, вады, глебы, напрыклад, змена канцэнтрацыі CO2 у 
атмасферы, закісленне акіяну, засаленне вады. 

Засаленне вады Змешванне салёнай і прэснай вады, якое можа адбывацца як у паверхневых , так і ў падземных 
вадаёмах (OECD) 

Закісленне акіяну Зніжэнне pH акіяну на працягу значнага перыяду, звычайна на працягу дзесяцігоддзяў ці 
больш, якое выклікаецца галоўным чынам праз паглынанне вадой атмасфернага вуглекіслага 
газу (CO2), але можа быць выклікана і іншымі хімічнымі дадаткамі ці змяншэннямі ў акіяне 
(IPCC) 

Канцэнтрацыя CO2 у 
атмасферы 

Канцэнтрацыя дыяксіду вугляроду (вуглекіслага газу, CO2) якая выкліча такое ж 
выпраменьванне, як дадзеная сумесь CO2  і іншых складнікаў. Гэтыя лічбы могуць уключаць 
толькі парніковыя газы, альбо камбінацыю парніковых газаў, аэразоляў і змену альбеда на 
паверхні (IPCC) 

 



 

47 

   

Дадатак V. Сектары адаптацыі 
 
Сектар Апісанне 
Будынкі Уключае любыя (муніцыпальныя, жылыя, тыя, што адносяцца да сферы паслуг, 

грамадскія/прыватныя) будынкі ці групы будынкаў, прылеглыя прасторы, пастаянна 
збудаваныя альбо ўзведзеныя на пляцоўцы 

Транспарт Уключае дарожныя, рэйкавыя і водныя транспартныя сеткі і адпаведную інфраструктуру 
(напрыклад, дарогі, масты, вузлы, тунэлі, парты і аэрапорты). Улючае шырокі спектр 
грамадскіх і прыватных актываў і паслуг, за выключэннем усіх адпаведных транспартных 
сродкаў, суднаў (і звязаных з імі частак і працэсаў) 

Энергія Азначае службы энергазабеспячэння і адпаведную інфраструктуру (генерацыя, сеткі для 
перадачы і размеркавання энергіі, усе тыпы энергіі). Уключае вугаль, сырую нафту, 
звадкаваныя прыродныя газы,сыравіну перапрацоўчых заводаў, адытывы, нафтапрадукты, 
газы, гаручыя узнаўляльныя крыніцы і адкіды, электраэнергію і цяпло. 

Вада Азначае службы водазабеспячэння і адпаведную інфраструктуру. Таксама ахоплівае 
выкарыстанне вады (напрыклад, хатнімі гаспадаркамі, прамысловасцю, вытворчасцю энергіі, 
сельскай гаспадаркай) і сістэмы кіравання сцёкавымі і дажджавымі водамі, уключна з 
каналізацыяй, сцёкамі, сістэмамі ачысткі (г.зн. працэс апрацоўкі сцёкавых вод з мэтай 
прывядзення ў адпаведнасць з экалагічнымі стандартамі і іншым нормам якасці, а таксама 
рэгуляцыю збытковай дажджавой ці штармавой вадой) 

Адкіды Уключае дзейнасць, звязаную з кіраваннем (у тым ліку збор, апрацоўку і захоўванне) адкідаў 
розных форм, такіх як цвёрдыя і няцвёрдыя прамысловыя і бытавыя адкіды, а таксама 
забруджаныя пляцоўкі 

Планаванне 
землекарыстання 

Працэс, які прадпрымаюць улады, каб высветліць, ацаніць і прыняць рашэнні адносна розных 
варыянтаў землевыкарыстання, які ўключае разгляд доўгатэрміновых эканамічных, 
сацыяльных і экалагічных мэтаў і наступстваў для розных супольнасцяў і груп інтарэсаў, а 
таксама далейшую распрацоўку і абнародванне планаў ці інструкцый, якія апісваюць 
дазволенае ці прымальнае выкарыстанне.   

Сельская і лясная  
гаспадарка 

Уключае зямлю, класіфікаваную / прызначаную для выкарыстання ў сельскай і лясной 
гаспадарках, а таксама арганізацыі і галіны прамысловасці, звязаныя  са стварэннем і 
прадукаваннем, якія знаходзяцца ў межах, альбо атачаюць межы муніцыпалітэту. Сектар 
уключае жывёлагадоўлю, аквакультуру, агралесаводства, пчалярства, садаводства і іншыя 
сістэмы кіравання і службы сельскай і лясных гаспадарак на гэтай тэрыторыі 

Навакольнае асяроддзе 
і біялагічная 
разнастайнасць 

Навакольнае асяроддзе азначае “зялёныя” і “блакітныя” ландшафты, якасць паветра. 
Біялагічная разнастайнасць азначае разнастайнасць жывых арганізмаў у пэўным рэгіёне, якая 
вымяраецца разнастайнасцю ў межах відаў, паміж відамі, а таксама разнастайнасцю экасістэм.  

Здароўе Уплыў на здароўе (біямаркеры, спад фертыльнасці, эпідэміі) ці самаадчуванне чалавека 
(стомленасць, стрэс, пост-траўматычныя стрэсавыя растройствы, смерць і г.д.), непасрэдна 
(“хвалі спякоты”, засухі, навадненні і г.д.) альбо ўскосна (якасць і даступнасць вады, генэтычна 
мадыфікаваныя арганізмы і інш.) звязаныя з якасцю навакольнага асяроддзя. Сектар таксама 
ўключае службу аховы здароўя і адпаведную інфраструктуру (напрыклад, бальніцы) 

Грамадзянская абарона 
і ратавальныя службы 

Азначае функцыянавання службы грамадзянскай абароны і ратавальных службаў дзяржаўных 
уладаў (напрыклад, служба грамадзянскай абароны, паліцыя, пажарная служба, хуткая 
дапамога, парамедыкі, служба экстранай медыцыны). Сектар таксама ўключае зніжэнне і 
кіраванне рызыкамі мясцовых катастроф (г.зн., нарошчванне патэнцыялу, каардынацыю, 
абсталяванне, планаванне на выпадак надзвычайных сітуацый і г.д.) 

Турызм Азначае актыўнасці людзей, якія вандруюць і знаходзяцца ў месцах па-за сваім звычайным 
асяроддзем не больш чым на адзін год запар з мэтай адпачынку, бізнэсу і іншых мэтаў, не 
звязаных з выкананнем дзейнасці, якая аплочваецца ў месцы, якое яны наведваюць. 

Адукацыя Азначае разнастайных адукацыйных правайдэраў, школы, каледжы, універсітэты, арганізацыі, 
агенцыі, бізнэсы альбо формы нацыянальных, рэгіянальных і мясцовых уладаў, якія маюць 
пагадненне, кантракт, роль, адказнасць і мэту прадстаўлення нейкай формы адукацыі членам 
грамадства. 

ІКТ (Інфармацыйна-
камунікацыйныя 
тэхналогіі) 

Азначае розныя тыпы камунікацыйных сетак і тэхналогій, якія ў іх прымяняюцца. Сектар ІКТ 
аб’ядноўвае вытворчасць і сферу паслуг, чые прадукты галоўным чынам выконваюць альбо 
дапамагаюць выконваць функцыю апрацоўкі інфармацыі і камунікацыі праз электронныя 
сродкі, уключаючы перадачу і паказ. 
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Дадатак VI. Прыкладныя паказчыкі адаптацыі 
 
Індыкатары паводле сектароў 

ID# Сектар Паказчык Адзінка 

1.1 Будынкі Колькасць, альбо працэнт  будынкаў (грамадскіх/жылых/сферы 
паслуг), пашкоджаных у выніку экстрэмальныхумоваў надвор’я 
альбо падзей.  

(у год / за 
пэўны 
перыяд) 

1.2 Транспарт, Энергія, 
Вада, Адкіды, ІКТ 

Колькасць, альбо працэнт інфраструктуры транспарту / энергетыкі / 
водазабеспячэння / адкідаў / ІКТ інфрастуктуры, пашкоджанай у 
выніку экстрэмальных умоваў надвор’я альбо падзей. 

(у год / за 
пэўны 
перыяд) 

1.3 Планаванне 
землевыкарыстання 

Працэнт шэрых/блакітных/зялёных зон, якія пацярпелі ў выніку 
экстрэмальныхумоваў надвор’я альбо падзей (напрыклад, ад “эфекту 
вострава цеплыні”, паводкі, каменяпаду і/ці апоўзней, лясных ці 
палявых пажараў) 

% 

1.4 Транспарт, Энергія, 
Вада, Адкіды, 
Грамадская абарона і 
ратавальныя службы 

Колькасць дзён перапынку ў паслугах, што аказваюцца насельніцтву 
(напрыклад, падачы энергіі/вады, служб аховы здароўя, 
грамадзянскай абароны, ратавальных служб, вывазу адкідаў)  

Колькасць 

1.5 Транспарт, Энергія, 
Вада, Адкіды, 
Грамадская абарона і 
ратавальныя службы 

Сярэдняя працягласць (у гадзінах) перапынку ў паслугах для 
насельніцтва (напрыклад, падачы энергіі/вады, руху грамадскага 
ранспарту, служб аховы здароўя, грамадзянскай абароны, 
ратавальных служб, вывазу адкідаў)  

гадзіны 

1.6 Здароўе Колькасць людзей, якія атрымалі траўмы/былі 
эвакуяванымі/перамешчанымі праз надзвычайныя метэаралагічныя 
ўмовы (напрыклад, хвалі спёкі ці холаду) 

(за год / за 
пэўны 
перыяд) 

1.7 Здароўе Колькасць смярцей, звязаных з надзвычайнымі метэаралагічнымі 
падзеямі (напрыклад, хвалямі спёкі ці холаду) 

(за год / за 
пэўны 
перыяд) 

1.8 Грамадская абарона і 
ратавальныя службы 

Сярэдні час рэагавання (у хвілінах) для паліцыі/пажарнай 
службы/ратавальных службаў у выпадку надзвычайных 
метэаралагічных умоваў 

хвілін 

1.9 Здароўе Колькасць абвешчаных папярэджанняў пра якасць вады колькасць 

1.10 Здароўе Колькасць абвешчаных папярэджанняў пра якасць паветра колькасць 

1.11 Навакольнае асяроддзе і 
біялагічная 
разнастайнасць 

Працэнт плошчы, пашкоджанай эрозіяй глебы, альбо дэградацыяй 
якасці глебы 

% 

1.12 Навакольнае асяроддзе і 
біялагічная 
разнастайнасць 

Працэнт страты хабітату ў выніку экстрэмальных кліматычных 
умоваў 

% 

1.13 Навакольнае асяроддзе і 
біялагічная 
разнастайнасць 

Працэнт змены колькасці мясцовых відаў % 

1.14 Навакольнае асяроддзе і 
біялагічная 
разнастайнасць 

Працэнт мясцовых відаў (жывёл/раслін), якія пацярпелі ад хвароб, 
звязаных з экстрэмальнымі ўмовамі надвор’я/падзеямі 

% 

1.15 Сельская і лясная 
гаспадаркі 

Працэнт сельскай гаспадаркі, страчанай ў выніку экстрэмальных 
ўмоваў надвор’я/падзей (напрыклад, засухі/дэфіцыту вады, эрозіі 
глебы) 

% 

1.16 Сельская і лясная 
гаспадаркі 

Працэнт страт сельскагаспадарчых жывёл ў выніку экстрэмальных 
ўмоваў надвор’я/падзей 

% 

1.17 Сельская і лясная 
гаспадаркі 

Працэнт страты ўраджаю / змены гадавой прадуктыўнасці лугоў  % 

1.18 Сельская і лясная 
гаспадаркі 

Працэнт сельскагаспадарчых жывёл, страчаных праз 
паразітаў/патагенаў 

% 

1.19 Сельская і лясная 
гаспадаркі 

Працэнт драўніны, страчанай праз паразітаў/патагенаў % 

1.20 Сельская і лясная 
гаспадаркі 

Працэнт змены складу лясоў % 

1.21 Сельская і лясная 
гаспадаркі 

Працэнт змены водазабору % 

1.22 Турызм Працэнт змены турыстычных плыняў / турыстычнай актыўнасці  % 

1.23 Іншае Прамыя гадавыя эканамічныя страты (напрыклад, у камерцыйным / 
сельскагаспадарчым / прамысловым / турыстычным сектарах), з 
прычыны экстрэмальных кліматычных падзей 

€/год 
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1.24 Іншае Гадавы аб’ём атрыманых кампенсацый (напрыклад, страховак) €/год 

    

Паказчыкі, якія адносяцца да адаптыўнай здольнасці  

ID# Фактары адаптыўнай 
здольнасці 

Паказчык Адзінка 

2.1 Соцыя-эканамічныя Працэнт грамадскіх фондаў, даступных для таго, каб рэагаваць на 
кліматычныя пагрозы і іхныя наступствы (напрыклад, пажар, хваля 
спёкі і інш.) 

% 

2.2 Соцыя-эканамічныя Працэнтная доля ўразлівых груп насельніцтва (напрыклад, сталыя 
(65+)/маладыя (25-) людзі, хатнія гаспадаркі з адзінокім пенсіянерам, 
хатнія гаспадаркі з нізкааплатнымі / беспрацоўнымі грамадзянамі, 
мігранты і перамешчаныя асобы) – у параўнанні да сярэдняй па 
краіне (за год X у краіне X) 

% 

2.3 Соцыя-эканамічныя Колькасць хатніх гаспадарак, якія атрымалі навучанне па карыстанні 
энергіяй/вадой/кіраванні адкідамі  

колькасць 

2.4 Соцыя-эканамічныя Шчыльнасць насельніцтва (у параўнанні з сярэдняй па краіне/рэгіёне 
– за год X у краіне/рэгіёне X) 

чалавек на км2 

2.5 Соцыя-эканамічныя Працэнт насельніцтва, якое жыве ў зонах рызыкі (напрыклад, рызыкі 
наваднення/засухі/хвалі спякоты/лясных і палявых пажараў) 

% 

2.6 Урадавыя і 
інстытуцыйныя  

Працэнт зменаў у зялёнай і блакітнай інфраструктуры/зонах 
(напрыклад, праз новыя правілы/палітыкі гарадскога планавання) 

% 

2.7 Фізічныя і экалагічныя Даўжыня транспартнай сеткі (напрыклад, дарог/чыгункі), якая 
знаходзіцца ў зонах рызыкі (напрыклад, рызыкі 
наваднення/засухі/хвалі спякоты/лясных і палявых пажараў) 

км 

2.8 Фізічныя і экалагічныя Сярэдні час, патрэбны, каб дабрацца да ўстановы аховы здароўя гадзін 

2.9 Фізічныя і экалагічныя Працэнт тэрыторыі, недасягальнай для рэагавання на надзвычайныя 
сітуацыі (напрыклад, для пажарнай службы) 

% 

2.10 Фізічныя і экалагічныя Працэнт тэрыторый (напрыклад, жылых/ камерцыйных/ 
сельскагаспадарчых/ прамысловых / турыстычных ) у зоне рызыкі 
(напрыклад, рызыкі наваднення/засухі/хвалі спякоты/лясных і 
палявых пажараў) 

% 

2.11 Веды і тэхналогіі Колькі гадзін неабходна, каб праінфармаваць насельніцтва ў зоне 
рызыкі праз сістэму ранняга папярэджання  

гадзін 
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Дадатак VII. Нацыянальныя і еўрапейскія каэфіцыенты выкідаў ад спажывання 
электраэнергіі7 
 
Кожныя два гады ЕС і Глабальнае Пагадненне Мэраў па клімаце і энергіі, Аб’яднаны даследчы цэнтр публікуюць 
абнаўленні каэфіцыентаў выкідаў для разлікаў выкідаў CO2 і CO2-эквіваленту, створаных пры спажыванні 
электраэнергіі.  
 
База звестак JRC-COM-NEEFE уключае гадавыя серыі Нацыянальных і Еўрапейскіх каэфіцыентаў выкідаў ад 
спажывання электраэнергіі  (NEEFE)  за 1990-2015 па краінах. У гэтым дадатку прыведзены фрагмент поўнай базы 
звестак, які ўключае толькі краіны ЕС-28.  
 
Выкарыстаныя тут метадалогія і агульны падыход тыя ж, што выкарыстоўваліся ў папярэдніх версіях (Koffi et. al, 
2017). Каэфіцыенты NEEFE, якія датычацца ўскосных выкідаў ад спажывання электраэнергіі, разлічваюцца шляхам 
дзялення агульных нацыянальных выкідаў CO2 ад вытворчасці электраэнергіі (для ўсіх зыходных энерганосьбітаў) 
на агульнае канчатковае спажыванне электраэнергіі. Адпаведна метадалагічнаму падыходу, якому следуюць 
мясцовыя адміністрацыі (Bertoldi et. al, 2018), каэфіцыенты NEEFE былі разлічаныя з прымяненнем двух розных 
падыходаў да энерганосьбітаў, што выкарыстоўваюцца для вырабу электраэнергіі: “стандартныя” каэфіцыенты 
выкідаў паводле  IPCC і каэфіцыенты выкідаў паводле LCA (Ацэнкі жыццёвага цыклу). У якасці крыніц звестак пра 
энергаспажыванне і электрычнасць, выпрадукаваную ў разрэзе па энерганосьбітах, былі выкарыстаныя 
нацыянальныя звесткі8 Міжнароднай Энергетычнай Агенцыі (IEA). 
 
У Табліцы A прыведзеныя каэфіцыенты NEEFE паводле падыходу IPCC, якія датычацца выкідаў  CO2 (тон CO2/ 
МВт·г). Каэфіцыенты NEEFE, уключаючы выкіды CO2, CH4 і N2O  (тон эківавалента CO2/ МВт·г) знаходзяцца ў 
Табліцы B. А ў Табліцы C прадстаўленыя каэфіцыенты NEEFE паводле падыходу LCA, якія датычацца выкідаў CO2, 
CH4 і N2O (тон CO2 эквівалента/ МВт·г).  
 
Глабальны патэнцыял пацяплення (GWP), выкарыстаны ў Табліцы B і Табліцы C грунтуецца на Чацвертай 
справаздачы аб ацэнцы IPCC. 
 
Дадаткі былі распрацаваныя камандай Аб’яднанага даследчага цэнтру (JRC) у складзе: E. Lo Vullo; M. Muntean; M. 
Duerr, A. Kona і P. Bertoldi. 
 

                                                      
7 Гэтыя звесткі з’яўляюцца часткай падборкі “JRC CoM”, якая будзе апублікаваная ў 2020 у Лічбавым каталогу Аб’яднанага даследчага цэнтру 
8 World Energy Balances (IEA), OECD Publishing, https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook  

https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook
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Table A:  Нацыянальныя і еўрапейскія каэфіцыенты выкідаў ад спажывання электраэнергіі – тон CO2 МВт·г 
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Аўстрыя 0.28 0.28 0.22 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.23 0.22 0.20 0.22 0.22 0.26 0.25 0.26 0.23 0.22 0.21 0.19 0.27 0.23 0.19 0.17 0.15 0.17 

Бельгія 0.43 0.42 0.41 0.41 0.42 0.41 0.38 0.35 0.36 0.33 0.33 0.30 0.30 0.30 0.29 0.30 0.27 0.27 0.26 0.25 0.28 0.22 0.21 0.19 0.18 0.19 

Балгарыя 0.96 0.87 0.98 1.01 0.91 0.86 0.80 0.88 0.90 0.83 0.82 0.94 0.85 0.91 0.91 0.88 0.85 0.96 0.90 0.87 1.08 1.06 0.91 0.79 0.84 0.85 

Харватыя 0.25 0.18 0.33 0.36 0.20 0.24 0.26 0.27 0.34 0.33 0.29 0.34 0.37 0.41 0.31 0.29 0.28 0.34 0.28 0.24 0.25 0.23 0.21 0.20 0.17 0.17 

Кіпр 0.93 0.93 0.96 0.94 0.94 0.93 0.95 0.97 0.97 0.98 0.95 0.90 0.85 0.94 0.87 0.88 0.85 0.85 0.84 0.83 0.78 0.77 0.79 0.71 0.72 0.72 

Чэхія 0.98 1.02 1.00 1.05 1.02 1.02 0.99 0.99 1.00 0.96 1.08 1.05 1.02 0.99 0.98 0.92 0.90 0.99 0.91 0.89 1.13 0.92 0.86 0.81 0.81 0.79 

Данія 0.62 0.88 0.69 0.72 0.84 0.71 1.05 0.78 0.67 0.58 0.50 0.51 0.53 0.69 0.50 0.40 0.63 0.51 0.45 0.47 0.66 0.35 0.26 0.34 0.27 0.16 

Эстонія 2.44 2.09 2.09 1.88 2.03 2.09 2.03 1.90 1.90 1.95 1.84 1.76 1.66 1.88 1.83 1.81 1.48 1.92 1.67 1.45 2.04 1.88 1.59 1.98 1.95 1.56 

Фінляндыя 0.18 0.19 0.15 0.19 0.25 0.22 0.30 0.25 0.19 0.18 0.16 0.21 0.23 0.32 0.27 0.15 0.26 0.23 0.17 0.18 0.34 0.18 0.12 0.15 0.13 0.09 

Францыя 0.15 0.17 0.13 0.10 0.09 0.11 0.11 0.10 0.14 0.12 0.11 0.09 0.09 0.10 0.09 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.12 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 

Германія 0.75 0.75 0.73 0.73 0.73 0.71 0.72 0.68 0.68 0.64 0.64 0.66 0.64 0.61 0.60 0.59 0.60 0.62 0.59 0.57 0.61 0.56 0.57 0.59 0.57 0.56 

Грэцыя 1.23 1.16 1.20 1.18 1.16 1.17 1.02 0.97 0.96 0.97 1.03 1.01 0.96 0.95 0.94 0.92 0.85 0.87 0.84 0.82 0.79 0.82 0.81 0.76 0.68 0.60 

Венгрыя 0.45 0.52 0.60 0.64 0.64 0.64 0.62 0.64 0.66 0.64 0.56 0.55 0.52 0.55 0.48 0.41 0.40 0.44 0.41 0.34 0.42 0.33 0.31 0.25 0.23 0.23 

Ірландыя 0.90 0.90 0.91 0.88 0.88 0.87 0.85 0.84 0.84 0.81 0.76 0.79 0.73 0.65 0.64 0.62 0.57 0.55 0.53 0.50 0.52 0.47 0.52 0.46 0.46 0.47 

Італія 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.55 0.52 0.51 0.51 0.49 0.50 0.48 0.50 0.51 0.50 0.48 0.48 0.48 0.46 0.41 0.45 0.40 0.39 0.34 0.33 0.33 

Латвія 0.09 0.10 0.08 0.11 0.13 0.12 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.08 0.07 0.09 0.07 0.09 0.09 0.29 0.13 0.08 0.12 0.10 0.12 

Літва 0.38 0.41 0.20 0.16 0.17 0.14 0.23 0.14 0.28 0.24 0.18 0.19 0.17 0.17 0.17 0.18 0.14 0.13 0.12 0.15 0.36 0.13 0.14 0.10 0.07 0.08 

Люксембург 0.42 0.44 0.41 0.40 0.30 0.18 0.15 0.09 0.03 0.03 0.03 0.06 0.18 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16 0.14 0.18 0.19 0.14 0.15 0.09 0.09 0.06 

Мальта 1.95 1.33 1.23 1.66 1.49 1.25 1.22 1.17 1.16 1.12 1.01 1.26 1.17 1.18 1.14 1.28 1.18 1.27 1.07 1.09 1.02 1.02 1.04 0.84 0.80 0.40 

Нідэрланды 0.55 0.54 0.54 0.55 0.55 0.57 0.54 0.53 0.52 0.47 0.47 0.50 0.49 0.49 0.49 0.46 0.43 0.46 0.45 0.46 0.55 0.43 0.44 0.43 0.48 0.52 

Польшча 1.41 1.48 1.50 1.47 1.50 1.41 1.36 1.33 1.30 1.30 1.29 1.28 1.27 1.29 1.24 1.23 1.22 1.16 1.10 1.09 1.23 1.07 1.02 1.02 0.95 0.93 

Партугалія 0.63 0.64 0.73 0.66 0.62 0.67 0.50 0.51 0.55 0.66 0.56 0.53 0.58 0.46 0.47 0.53 0.44 0.38 0.37 0.40 0.30 0.33 0.36 0.31 0.31 0.39 

Румынія 1.03 1.11 1.16 1.26 1.28 1.22 1.18 0.95 0.78 0.82 0.89 0.89 0.86 0.94 0.76 0.75 0.80 0.82 0.79 0.73 0.75 0.72 0.67 0.50 0.49 0.51 

Славакія 0.43 0.46 0.44 0.47 0.41 0.45 0.40 0.43 0.45 0.42 0.35 0.32 0.29 0.35 0.30 0.31 0.29 0.25 0.25 0.24 0.32 0.23 0.23 0.20 0.18 0.18 

Славенія 0.59 0.51 0.60 0.61 0.52 0.54 0.49 0.51 0.54 0.45 0.45 0.49 0.48 0.44 0.43 0.42 0.42 0.43 0.43 0.47 0.51 0.44 0.42 0.40 0.31 0.31 

Іспанія 0.52 0.52 0.58 0.50 0.49 0.54 0.43 0.48 0.45 0.53 0.52 0.45 0.52 0.46 0.47 0.48 0.45 0.47 0.40 0.36 0.29 0.35 0.38 0.30 0.31 0.35 

Швецыя 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 

Вялікабрытанія 0.80 0.77 0.76 0.67 0.64 0.61 0.59 0.55 0.55 0.52 0.55 0.57 0.55 0.59 0.58 0.57 0.60 0.59 0.56 0.52 0.52 0.51 0.55 0.51 0.46 0.39 

ЕС-28 0.55 0.55 0.53 0.50 0.50 0.50 0.50 0.48 0.47 0.46 0.46 0.45 0.46 0.46 0.44 0.44 0.44 0.45 0.42 0.40 0.43 0.39 0.39 0.37 0.36 0.35 
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Table B:  Нацыянальныя і еўрапейскія каэфіцыенты выкідаў ад спажывання электраэнергіі – тон эківаленту CO2/ МВт·г 
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Аўстрыя 0.28 0.28 0.22 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.23 0.22 0.20 0.22 0.22 0.26 0.25 0.26 0.23 0.22 0.21 0.19 0.27 0.23 0.19 0.18 0.15 0.17 

Бельгія 0.43 0.42 0.41 0.41 0.43 0.41 0.38 0.35 0.36 0.33 0.33 0.30 0.30 0.30 0.29 0.30 0.27 0.27 0.26 0.25 0.28 0.22 0.22 0.19 0.18 0.19 

Балгарыя 0.96 0.87 0.99 1.01 0.92 0.86 0.80 0.88 0.90 0.84 0.82 0.94 0.86 0.92 0.92 0.89 0.86 0.97 0.90 0.87 1.09 1.07 0.91 0.79 0.84 0.86 

Харватыя 0.25 0.18 0.33 0.36 0.20 0.24 0.26 0.28 0.34 0.33 0.29 0.34 0.38 0.41 0.31 0.29 0.28 0.34 0.28 0.24 0.25 0.23 0.21 0.21 0.18 0.17 

Кіпр 0.94 0.93 0.96 0.94 0.94 0.94 0.96 0.98 0.98 0.98 0.96 0.90 0.86 0.94 0.88 0.88 0.86 0.86 0.84 0.83 0.78 0.78 0.79 0.71 0.72 0.72 

Чэхія 0.98 1.03 1.01 1.06 1.03 1.02 1.00 1.00 1.01 0.96 1.08 1.05 1.02 1.00 0.98 0.93 0.91 1.00 0.91 0.89 1.14 0.92 0.86 0.81 0.81 0.79 

Данія 0.63 0.88 0.70 0.72 0.85 0.71 1.05 0.79 0.67 0.58 0.50 0.52 0.53 0.69 0.50 0.41 0.63 0.51 0.45 0.47 0.66 0.36 0.26 0.34 0.27 0.17 

Эстонія 2.45 2.10 2.10 1.89 2.04 2.10 2.04 1.90 1.91 1.95 1.85 1.76 1.66 1.89 1.84 1.82 1.48 1.93 1.68 1.46 2.05 1.89 1.60 1.99 1.96 1.57 

Фінляндыя 0.18 0.19 0.16 0.19 0.26 0.22 0.30 0.25 0.19 0.19 0.16 0.21 0.23 0.32 0.27 0.15 0.26 0.23 0.17 0.18 0.34 0.18 0.12 0.16 0.13 0.09 

Францыя 0.15 0.17 0.13 0.10 0.09 0.11 0.11 0.10 0.14 0.12 0.11 0.09 0.10 0.10 0.09 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.12 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 

Германія 0.75 0.76 0.74 0.73 0.73 0.71 0.72 0.69 0.68 0.64 0.64 0.66 0.65 0.62 0.60 0.60 0.60 0.62 0.59 0.57 0.61 0.56 0.58 0.59 0.57 0.56 

Грэцыя 1.23 1.17 1.20 1.19 1.17 1.17 1.03 0.98 0.96 0.97 1.04 1.01 0.97 0.95 0.94 0.93 0.85 0.87 0.84 0.82 0.79 0.82 0.81 0.76 0.68 0.60 

Венгрыя 0.45 0.52 0.60 0.65 0.64 0.64 0.62 0.65 0.66 0.65 0.57 0.56 0.52 0.55 0.48 0.41 0.40 0.44 0.41 0.34 0.43 0.33 0.31 0.25 0.23 0.23 

Ірландыя 0.90 0.91 0.91 0.89 0.88 0.88 0.86 0.84 0.84 0.81 0.76 0.80 0.74 0.66 0.64 0.62 0.57 0.56 0.53 0.50 0.52 0.47 0.52 0.47 0.46 0.47 

Італія 0.58 0.55 0.54 0.52 0.51 0.55 0.53 0.52 0.51 0.49 0.50 0.48 0.50 0.51 0.50 0.48 0.48 0.48 0.46 0.41 0.45 0.40 0.39 0.34 0.33 0.33 

Латвія 0.09 0.10 0.08 0.11 0.13 0.12 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.08 0.07 0.09 0.07 0.09 0.09 0.29 0.13 0.08 0.12 0.10 0.12 

Літва 0.38 0.41 0.20 0.16 0.17 0.14 0.23 0.14 0.28 0.24 0.18 0.19 0.17 0.17 0.17 0.18 0.14 0.13 0.12 0.15 0.36 0.13 0.14 0.10 0.07 0.08 

Люксембург 0.42 0.44 0.41 0.40 0.30 0.18 0.15 0.09 0.03 0.03 0.03 0.06 0.18 0.16 0.19 0.19 0.18 0.17 0.14 0.18 0.20 0.14 0.15 0.09 0.09 0.06 

Мальта 1.95 1.34 1.23 1.67 1.50 1.26 1.22 1.18 1.16 1.12 1.02 1.26 1.17 1.19 1.15 1.28 1.18 1.27 1.07 1.09 1.02 1.02 1.04 0.84 0.80 0.40 

Нідэрланды 0.55 0.54 0.54 0.55 0.55 0.57 0.55 0.53 0.52 0.47 0.47 0.50 0.50 0.50 0.49 0.46 0.43 0.46 0.45 0.46 0.56 0.43 0.44 0.44 0.48 0.52 

Польшча 1.41 1.49 1.51 1.48 1.50 1.41 1.37 1.33 1.30 1.31 1.29 1.28 1.27 1.29 1.25 1.24 1.22 1.17 1.10 1.10 1.23 1.07 1.02 1.02 0.96 0.94 

Партугалія 0.64 0.64 0.74 0.67 0.62 0.68 0.50 0.51 0.56 0.66 0.56 0.53 0.59 0.46 0.47 0.53 0.45 0.38 0.38 0.40 0.31 0.33 0.36 0.32 0.31 0.39 

Румынія 1.03 1.11 1.16 1.27 1.28 1.23 1.18 0.96 0.78 0.83 0.90 0.89 0.87 0.94 0.77 0.75 0.80 0.82 0.80 0.73 0.76 0.73 0.67 0.50 0.49 0.52 

Славакія 0.43 0.46 0.45 0.47 0.41 0.45 0.40 0.43 0.45 0.42 0.35 0.32 0.29 0.35 0.30 0.31 0.29 0.26 0.25 0.24 0.33 0.23 0.23 0.20 0.18 0.18 

Славенія 0.59 0.51 0.60 0.61 0.53 0.54 0.49 0.51 0.54 0.45 0.45 0.49 0.49 0.44 0.43 0.42 0.42 0.43 0.43 0.47 0.51 0.44 0.42 0.40 0.31 0.31 

Іспанія 0.53 0.52 0.58 0.51 0.49 0.55 0.43 0.48 0.46 0.53 0.52 0.45 0.52 0.46 0.47 0.48 0.45 0.47 0.40 0.37 0.29 0.36 0.38 0.30 0.31 0.35 

Швецыя 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 

Вялікабрытанія 0.80 0.77 0.76 0.67 0.64 0.61 0.60 0.55 0.56 0.52 0.55 0.57 0.55 0.59 0.58 0.57 0.60 0.60 0.56 0.52 0.52 0.51 0.56 0.52 0.46 0.39 

ЕС-28 0.55 0.55 0.53 0.51 0.51 0.50 0.50 0.48 0.48 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.44 0.44 0.44 0.45 0.42 0.40 0.44 0.40 0.40 0.38 0.37 0.35 
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Табліца C: Нацыянальныя і еўрапейскія каэфіцыенты выкідаў ад спажывання электраэнергіі – Падыход LCA: тон эквіваленту CO2/ МВт·г 
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Аўстрыя 0.32 0.32 0.25 0.25 0.28 0.29 0.30 0.30 0.27 0.26 0.23 0.26 0.25 0.29 0.29 0.30 0.27 0.26 0.25 0.24 0.34 0.28 0.24 0.22 0.20 0.22 

Бельгія 0.46 0.44 0.43 0.44 0.45 0.44 0.40 0.37 0.39 0.36 0.35 0.32 0.33 0.33 0.32 0.34 0.31 0.31 0.30 0.30 0.33 0.26 0.26 0.23 0.21 0.23 

Балгарыя 1.02 0.92 1.04 1.07 0.97 0.91 0.84 0.92 0.94 0.87 0.85 0.98 0.89 0.95 0.95 0.92 0.89 1.01 0.94 0.91 1.13 1.10 0.95 0.82 0.87 0.89 

Харватыя 0.29 0.20 0.38 0.41 0.24 0.27 0.29 0.31 0.39 0.38 0.32 0.38 0.42 0.46 0.34 0.32 0.31 0.38 0.31 0.27 0.28 0.26 0.24 0.23 0.19 0.19 

Кіпр 1.07 1.06 1.10 1.08 1.07 1.07 1.10 1.12 1.12 1.13 1.09 1.03 0.98 1.07 1.00 1.01 0.98 0.98 0.97 0.95 0.89 0.89 0.91 0.82 0.83 0.83 

Чэхія 1.01 1.06 1.04 1.09 1.06 1.06 1.03 1.04 1.04 1.00 1.12 1.09 1.06 1.03 1.02 0.96 0.94 1.04 0.95 0.94 1.20 0.98 0.92 0.88 0.88 0.86 

Данія 0.66 0.93 0.74 0.76 0.90 0.76 1.13 0.85 0.73 0.64 0.55 0.57 0.59 0.75 0.56 0.46 0.69 0.56 0.50 0.52 0.78 0.41 0.30 0.38 0.31 0.20 

Эстонія 2.47 2.12 2.12 1.90 2.05 2.11 2.05 1.91 1.92 1.96 1.86 1.77 1.67 1.90 1.85 1.82 1.49 1.93 1.69 1.47 2.11 1.92 1.64 2.02 1.99 1.60 

Фінляндыя 0.22 0.23 0.19 0.23 0.30 0.27 0.34 0.29 0.23 0.22 0.21 0.26 0.28 0.38 0.32 0.19 0.31 0.27 0.22 0.22 0.43 0.23 0.17 0.21 0.17 0.14 

Францыя 0.16 0.18 0.14 0.10 0.10 0.11 0.12 0.11 0.15 0.13 0.12 0.09 0.10 0.11 0.10 0.12 0.11 0.12 0.11 0.11 0.14 0.10 0.10 0.09 0.07 0.07 

Германія 0.79 0.79 0.77 0.76 0.77 0.75 0.76 0.72 0.71 0.68 0.68 0.70 0.68 0.65 0.64 0.64 0.64 0.68 0.64 0.63 0.67 0.62 0.64 0.66 0.65 0.63 

Грэцыя 1.29 1.23 1.26 1.24 1.22 1.23 1.08 1.02 1.01 1.02 1.09 1.07 1.02 1.00 0.99 0.98 0.91 0.93 0.90 0.87 0.84 0.88 0.87 0.81 0.72 0.64 

Венгрыя 0.48 0.56 0.65 0.70 0.69 0.69 0.68 0.70 0.71 0.70 0.61 0.60 0.57 0.60 0.53 0.48 0.46 0.51 0.49 0.41 0.51 0.39 0.36 0.30 0.28 0.27 

Ірландыя 0.97 0.98 0.98 0.96 0.95 0.95 0.93 0.92 0.92 0.90 0.84 0.88 0.81 0.73 0.71 0.69 0.64 0.62 0.60 0.57 0.59 0.54 0.59 0.52 0.52 0.52 

Італія 0.65 0.63 0.61 0.59 0.59 0.63 0.60 0.59 0.59 0.57 0.57 0.55 0.58 0.59 0.58 0.56 0.56 0.56 0.54 0.49 0.54 0.48 0.47 0.42 0.41 0.42 

Латвія 0.11 0.12 0.10 0.12 0.15 0.13 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.10 0.09 0.11 0.09 0.11 0.11 0.36 0.16 0.12 0.18 0.16 0.20 

Літва 0.44 0.48 0.23 0.19 0.19 0.16 0.27 0.16 0.33 0.27 0.21 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21 0.17 0.16 0.15 0.18 0.45 0.17 0.17 0.13 0.10 0.11 

Люксембург 0.42 0.45 0.42 0.41 0.31 0.19 0.16 0.09 0.03 0.03 0.04 0.07 0.21 0.19 0.22 0.22 0.22 0.19 0.16 0.21 0.23 0.16 0.18 0.11 0.11 0.07 

Мальта 2.16 1.48 1.37 1.85 1.67 1.43 1.40 1.35 1.33 1.28 1.16 1.45 1.34 1.36 1.31 1.47 1.35 1.46 1.23 1.25 1.17 1.17 1.19 0.97 0.92 0.46 

Нідэрланды 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62 0.60 0.58 0.57 0.52 0.52 0.55 0.55 0.55 0.55 0.52 0.49 0.51 0.51 0.54 0.65 0.50 0.50 0.49 0.54 0.58 

Польшча 1.47 1.54 1.57 1.54 1.56 1.47 1.42 1.39 1.35 1.36 1.34 1.34 1.33 1.35 1.30 1.30 1.28 1.22 1.16 1.17 1.32 1.15 1.10 1.10 1.03 1.01 

Партугалія 0.71 0.71 0.82 0.74 0.68 0.75 0.55 0.56 0.62 0.73 0.62 0.59 0.65 0.51 0.53 0.59 0.50 0.43 0.43 0.45 0.36 0.39 0.42 0.37 0.37 0.46 

Румынія 1.15 1.23 1.27 1.38 1.39 1.33 1.28 1.04 0.85 0.89 0.96 0.96 0.93 1.01 0.81 0.80 0.85 0.86 0.84 0.76 0.80 0.76 0.70 0.53 0.52 0.55 

Славакія 0.46 0.49 0.47 0.51 0.45 0.48 0.43 0.46 0.48 0.45 0.38 0.34 0.31 0.37 0.32 0.33 0.31 0.27 0.27 0.27 0.37 0.27 0.28 0.24 0.22 0.23 

Славенія 0.61 0.53 0.62 0.63 0.54 0.56 0.51 0.53 0.56 0.46 0.47 0.51 0.51 0.46 0.45 0.44 0.44 0.45 0.46 0.50 0.54 0.47 0.45 0.43 0.33 0.33 

Іспанія 0.55 0.55 0.62 0.53 0.52 0.58 0.46 0.51 0.49 0.57 0.56 0.49 0.57 0.50 0.52 0.54 0.50 0.52 0.46 0.42 0.34 0.40 0.43 0.35 0.36 0.40 

Швецыя 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.06 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.13 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 

Вялікабрытанія 0.85 0.82 0.81 0.72 0.69 0.66 0.65 0.60 0.61 0.57 0.61 0.63 0.61 0.65 0.65 0.64 0.67 0.67 0.64 0.60 0.60 0.59 0.63 0.59 0.54 0.47 

ЕС-28 0.59 0.58 0.57 0.54 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.50 0.50 0.49 0.48 0.48 0.49 0.47 0.45 0.49 0.45 0.45 0.43 0.42 0.40 
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