
Як зробити більше і краще? 
Приклади реалізованих проектів з EE та 

ВДЕ у Хорватії та за її межами

Юліє Домач
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Добрий день!

http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjch-bT547NAhVC0xQKHfLMDYcQjRwIBw&url=http://www.eurosolar.de/en/index.php/solar-prizes-mainmenu-24&psig=AFQjCNE_m1nouuW4c4_XOTi0F25_Wk5jnA&ust=1465144741801231




«Якщо ви можете це уявити, ви можете це зробити»  ̶ Уолт Дісней
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Як починається історія…



Ініціатива столиці



Співфінансування за програмою 
«Розумна енергія для Європи» Європейського 
Союзу 



Співфінансування за програмою 
«Розумна енергія для Європи» Європейського 
Союзу 

Енергосервісні договори 
на вуличне освітлення



«Якщо ви можете це уявити, ви можете це зробити»  ̶ Уолт Дісней
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15 жовтня 2015 р.

15 жовтня 2018 р.

NEWLIGHT («НЬЮЛАЙТ»)

57 міст/громад

Загальні інвестиції: 20 млн €
Внесок EIB: 790 000 €

Впровадження REGEA за 
дорученням двох країн

Перший проект ELENA у Хорватії

Співфінансування за програмою 
«Розумна енергія для Європи» 
Європейського Союзу 





Енергоаудити вуличного освітлення



План дій



Проект NEWLIGHT («НЬЮЛАЙТ»)
• Методологія аудитів вуличного освітлення і спеціалізоване 

спеціалізоване програмне забезпечення на основі ГІС для 
обліку даних (понад 72 000 освітлювальних приладів -
понад 4,5 млн одиниць приладдя)

• 21 місто і муніципалітет провели тендери на укладення 
договорів енергосервісу

• Великий вплив на розвиток ринку договорів енергосервісу 
у Хорватії та Південно-Східній Європі

• Загальний обсяг інвестицій на сьогодні становить 17 млн € 
з коефіцієнтом левериджу 27,4 (і продовжує зростати)!
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Проект, який 
освітив міста і 
зміцнив державу



Проект NEWLIGHT – отримані уроки
• Впровадження нових моделей укладання договорів у 

державній адміністрації вимагає часу і терпіння – наявність 
опорних проектів може допомогти

• Ринок все ще недостатньо розвинений – проекти 
енергосервісних договорів (ЕСД) або державно-приватного 
партнерства (ДПП) потрібно представити якомога раніше
(модель контракту тощо)

• Враховуйте календар проведення виборів, процес 
формування державного бюджету і політичну логіку

• Спілкування, спілкування, спілкування
• Фінансові інструменти можуть і повинні відігравати 

важливу роль у прискоренні розвитку ринку!



…але найголовніше послання:

Купуйте послуги, а не вироби!
Це дешевше, безпечніше і розумніше …



Як ми оновили 
наші школи
Енергоефективно!



2011: 10 млн кун

Як ми оновили 
наші школи
Енергоефективно!





ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ
• Реконструйовано 51 будівлю до 2017 р., сукупні інвестиції 

22 млн євро
• Модернізовано 1 100 вуличних ліхтарів, на суму 760 000 євро
• Економія енергії – 11 132 МВт*год/рік
• Виробництво із відновлюваних джерел енергії – 244,08 МВт*год/рік

ФІНАНСУВАННЯ
• «Розумна енергія для Європи» (IEE) – за запитом до програми «Мобілізація 

місцевих енергетичних інвестицій – допомога у розробці проектів» (MLEI-PDA) 
у 2012

• Фонд захисту довкілля і енергоефективності – грант на 40%
• Міський бюджет і спеціальні програми EIB, під керуванням Хорватського банку 

реконструкції і розвитку – Програма фінансування енергоефективності (EEFF)

Проект «Енергоефективне місто Загреб» (ZagEE)







2014-2020: >120 млн євро



Виглядає чудово, але…

• Необхідно розробити проектну документацію без будь-якої гарантії 
співфінансування з боку європейських структурних фондів = ризик 
суттєвих і зайвих (попередніх) витрат для державних органів

• Низька якість проектної документації і низька якість будівельних
робіт = неприйнятні витрати, вищі витрати повного життєвого циклу, 
нижча якість послуг, що надаються державою

• Гарантування власної участі у фінансуванні обмежує можливість 
запуску більшої кількості проектів протягом короткого періоду 
часу (навіть при 85% співфінансуванні за рахунок грантів ЄС) 
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Трохи математики… і трохи реалій!

• Витрати протягом строку служби до 2050 р.:
• Жупанія Карловац (145 будівель) = 1,125 млрд кун
• Жупанія Загреб (207 будівель) = 2 млрд кун
• Жупанія Крапина-Загор’є (166 будівель) = 1,5 млрд кун

• Модернізація nZEB та експлуатація і ТО
• ДПП визнано найбільш реалістичним

(і єдиним!) варіантом
• Майбутня участь у схемах отримання грантів 

від структурних та інвестиційних фондів 
(ESIF) під великим питанням! Власний 
компонент?



Чим вони власне займаються?

Вчитель матем. Кардіолог Політик

Директор школи Директор лікарні Жупан 
(керівник/мер округу)



МТНЕ

Пам’ятаючи про наші цілі = м2 = 
євро, нам потрібно у 6 разів 
більше грошей!!!

Досягнення поставлених цілей до 2020 року

Первинне споживання енергії Пряма ПСЕ Кінцеве споживання енергії Пряма КСЕ

-5,5% (82 МТНЕ)

-2,5% (39 МТНЕ)

-2,1% (24 МТНЕ)

-4,1% (44 МТНЕ)



ПРИВАТНИЙ ПАРТНЕРДЕРЖАВНИЙ ПАРТНЕР

Фінансовий механізм

Послуга (ремонт, 
будівництво, ТО!)

ПДВ

рахунок
ескроу

Стабільне зростання і робочі місця

Програма:
- Правила
- Документація
- Проекти в 

роботі

ЄВРОПЕЙСЬКІ
СТРУКТУРНІ ТА
ІНВЕСТИЦІЙНІ
ФОНДИ
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П
Програма

Детальний план реалізації і правила
(використання коштів структурних фондів)

Стандартизована документація
(напр, обґрунтування витрат, тендерна 

документація, договір ДПП для галузевих 
рішень)

Фінансові механізми/інструменти
(напр., фінансування за рахунок власного 

капіталу, гарантії, кредити і гранти на основі 
ескроу)

Вивчення програми/очікуваної ефективності

Галузь освіти

Галузь охорони здоров’я

Галузь інфраструктури

Кредити/власний капітал

Гарантії

Грант (на основі ескроу)



Кілька великих цифр…

1 млрд євро 
(загальна сума)

ПДВ: 550 млн євро
(наразі)

125 млн євро
(за 25 років)

10 000 
робочих місць

Загальна 
вартість проекту 

3 млрд євро

ЄВРОПЕЙСЬКІ
СТРУКТУРНІ ТА
ІНВЕСТИЦІЙНІ
ФОНДИ



«Якщо ви можете це уявити, ви можете це зробити»  ̶ Уолт Дісней





І я можу мати сонячні колектори!!! 



І я можу мати сонячні 
колектори!!! 











Укладення договору на теплопостачання

Виконавець = інвестор Замовник

Ціна тепла

Постачання тепла

Договір на 
теплопостачання

Договір
найму

котельня,
об’єкт

планування

фінансування

будівництво

експлуатація

ТО

ремонт
постачання 
палива

планування

фінансування

будівництво

експлуатація

ТО

ремонт
постачання 
палива





Початкова школа Слуні - Слунь
Klijent: OŠ Slunj (KAZUP)
Pružatelj usluge: FOREST
Izgradnja i puštanje u pogon: sezona 2016/17
Objekt: Zgrada škole sa dvoranom
Toplinske potrebe: 280 MWh/god
Kapacitet kotla: 300 kW
Toplinski spremnik: 3 000 l
Gorivo: sječka
Investicija: 1.252.835,00 kn
Sufinanciranje: 61% FZOEU
Cijena grijanja:

minimalno 20% niža od prosječne cijene
grijanja 2011.-2014.

0,45 kn/kWh (s PDV-om) (30% niža)
Korekcija cijene 1 god.

Trajanje usluge: 10 godina



Початкова школа Слави Рашкай - Озаль
Klijent: OŠ Ozalj (KAZUP)
Pružatelj usluge: FOREST
Izgradnja i puštanje u pogon: sezona 2016/17
Objekt: Zgrada škole sa dvoranom
Toplinske potrebe: 270 MWh/god
Kapacitet kotla: 250 kW
Toplinski spremnik: 3 000 l
Gorivo: sječka
Investicija: 977.470,00 kn
Sufinanciranje: 36% FZOEU
Cijena grijanja:

minimalno 10% niža od prosječne cijene
grijanja 2011.-2014.

0,57 kn/kWh (s PDV-om) (11% niža)
Korekcija cijene 1 god.

Trajanje usluge: 10 godina



Початкова школа Слуні - Слунь





Красива математика сонячної енергії
Щоразу при збільшенні добування сонячної енергії вдвічі, 

вартість сонячних панелей зменшується на 26%

Нинішня ціна 
2015 р.

Розмір кроку 
26,3%

ВАРТІСТЬ
МОДУЛІВ УПАЛА
НА 99% З 1976 Р.
НА 80% З 2008 Р.



ІНВЕСТИЦІЇ У ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: 
ДОСЯГНЕНІ ОСНОВНІ ВІХИ, ВСТАНОВЛЕНО НОВИЙ 

РЕКОРД

Країни, що розвиваються:

Розвинуті країни:
$130 мільярдів

$156 мільярдів

Минулого року було поставлено 
новий рекорд по світових 
інвестиціях у відновлювану 
енергію, які зросли на 5% до 
$286 мільярдів,
більше ніж у шість разів у 
порівнянні з 2004 роком.

У відновлювані джерела енергії інвестовано більш ніж удвічі більше від $130 мільярдів 
інвестицій у видобуток вугілля і газу.

проти

Світові 
інвестиції у 

викопне паливо:
$130 мільярдів

Світові 
інвестиції у 

відновлювані 
джерела енергії:
$286 мільярдів
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Клієнти: Інвестори:

Державні органи

Приватні компанії

Інші…

Місцева влада
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КоштиПроекти

Фільтр 
заявок

Фільтр 
заявокУзгодження

Процес оцінки ризиків фінансування

Приватні інвестори

ЕСКО

Галузеві фонди

Інші…







«Якщо ви можете це уявити, ви можете це зробити»  ̶ Уолт Дісней
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«Якщо ви можете це уявити, ви можете це зробити»  ̶ Уолт Дісней
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