
ЕНЕРГЕТИЧНА РЕНОВАЦІЯ 
МУНІЦИПАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ
Приклад: Початкова школа 

ŠEMPETER



ФОНД ЗГУРТУВАННЯ ЄС

Енергетична реновація проводилася в рамках:
- «Операційної програми Європейської політики

згуртування на період 2014-2020 рр.",

- Пріоритетного інвестування 4.1. «Підтримка 
енергоефективності, розумне управління 
енергією та використання відновлюваних 
джерел енергії в публічній інфраструктурі, 
включаючи громадські будівлі та житловий 
сектор»

- Спеціального завдання 1 «Підвищення 
енергоефективності в державному секторі».



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
РЕНОВАЦІЇ У СЛОВЕНІЇ

• Реновація 9,2 млн м2 будівель.

• Зменшення на 16% споживання 
кінцевої енергії в будівлях порівняно 
з 2005 р.

• Щонайменше 60% енергії в будівлях 
- з відновлюваних джерел (ВДЕ).

• Скорочення викидів парникових 
газів на 58% порівняно з 2005 р.



ПУБЛІЧНИЙ ТЕНДЕР НА СПІВФІНАНСУВАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕНОВАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ 

БУДІВЕЛЬ

Оголошено: 1.9.2016 – 12.1.2017

10 588 235 євро гранту Європейської політики 
згуртування було надано за 2017 – 2018 рр.

60 % 
власний 
внесок

40 %   
Європейська 
політика 
згуртування (85% 
Фонду 
згуртування, 15% 
обов'язковий 
національний 
внесок)



ПУБЛІЧНИЙ ТЕНДЕР НА СПІВФІНАНСУВАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕНОВАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ 

БУДІВЕЛЬ

ПРИЙНЯТНІ ВИТРАТИ
- витрати на послуги аутсорсингу (максимум 12%)
- будівництво та придбання обладнання
- витрати на освітні та інформаційні цілі (максимум 

1%)
- витрати на зарплатню (максимум 3%)

ПРИКЛАДИ НЕПРИЙНЯТНИХ ВИТРАТ:
- податок на додану вартість (ПДВ)
- незаплановані роботи 
- податок на майно
- придбання вживаного обладнання
- витрати на послуги нотаріусів та юристів



ПУБЛІЧНИЙ ТЕНДЕР НА СПІВФІНАНСУВАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕНОВАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ 

БУДІВЕЛЬ
УМОВИ ТЕНДЕРУ:

- Попередня процедура визначення придатності для ДПП

- Будівля не відповідає мінімальним вимогам енергоефективності

- Проведено енергоаудит

- Розроблено інвестиційну документацію (DIIP, IP) та підтверджено 
компетентним органом

- Будівля належить муніципалітету Жалец

- Вартість проекту у випадку державно-приватного партнерства 
(ДПП) становить понад 750 000,00 євро без ПДВ, а у випадку
державних закупівель (ПП) - понад 500 000,00 євро без ПДВ

- Кінцеве рішення щодо вибору підрядника/приватного партнера

- У разі ПП: розроблена проектна документація (IDP, PZI)

- Фінансовий план

- Розроблено місцеву енергетичну концепцію муніципалітету 
(LEK)



ПУБЛІЧНИЙ ТЕНДЕР НА СПІВФІНАНСУВАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕНОВАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ 

БУДІВЕЛЬ
Критерії:

A. Внесок в енергоефективність (50 %)

B. Частка співфінансування прийнятних витрат 
бенефіціаром (35 %)

C. Внесок у підвищення соціальної свідомості для 
ефективного використання енергії (15 %)

Максимально можлива кількість балів: 100

Кількість балів муніципалітету Жалец: 42,78



ЗАХОДИ МУНІЦИПАЛІТЕТУ М. ЖАЛЕЦ

• Квітень 2016 - січень 2017: Підготовка та підтвердження 
інвестиційної документації.

• Жовтень 2016 - березень 2017: Державні закупівлі на 
енергетичну реконструкцію енергії та системи вентиляції.

• 10.4.2017: Рішення Міністерства інфраструктури про 
надання гранту у розмірі 463 000 євро та підписання 
контракту

• Травень 2017 - жовтень 2017: Впровадження енергетичної 
реновації.

• Листопад 2017: офіційне відкриття відремонтованої 
початкової школи Šempeter.



ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОЕНОВАЦІЇ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ŠEMPETER – КОНТРАКТ З 

МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ

• Термін виконання: до 31.10.2017

• Розрахунок економії тепла та електроенергії: 400,87 МВт-
год/рік

• Загальне збільшення частки використання енергії з ВДЕ: 124,83 
МВт-год/рік

• Кондиціонована площа: 6.496,6 м2

• Скорочення викидів CO2: 55,41 т/рік

• Дата завершення заходів: 2.4.2023

• Інвестиційна вартість (початкова школа + дитсадок): 
1.593.000 євро

- Частка співфінансування в рамках згуртування: 463.000 євро



ЗАВДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕНОВАЦІЇ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ŠEMPETER

• покращена теплоізоляція будівлі,

• питома економія енергії (електроенергія та тепло)

• використання відновлюваних джерел енергії

• скорочення викидів парникових газів

• загальне скорочення експлуатаційних витрат

• забезпечення адекватних умов мікро-клімату

• підвищення обізнаності керівництва, працівників 
та учнів

• зменшення шкідливого впливу на навколишнє 
середовище

• більш сприятливі умови праці



ВПРОВАДЖЕНІ ЗАХОДИ В ПОЧАТКОВІЙ 
ШКОЛІ ŠEMPETER

• огороджувальна конструкція:
- утеплення стелі на горищі
– ізоляція даху над спортивним залом і школою
– часткова заміна вікон та дверей
– теплоізоляція зовнішніх стін

• реконструкція котельні:
- монтаж теплового насоса для опалення будівлі
- монтаж конденсаційних котлів для опалення будівлі
- реконструкція розподільника водяного опалення

• вентиляція з рекуперацією в класах
• освіта користувачів, енергоменеджмент не менше ніж на 

5 років.



ПРОЦЕС РЕНОВАЦІЇ 



РЕЗУЛЬТАТИ EE РЕНОВАЦІЇ 

• СУКУПНА КІНЦЕВА ІНВЕСТИЦІЯ
– Початкова школа Šempeter: 1.137.000 євро
– Дитсадок Žalec I.: 287.000 євро
– ВСЬОГО: 1.424.000 євро

• ФІНАНСУВАННЯ:
– 388.000 євро - гранти згуртування
– 129.000 євро - національні гранти (ZFO-1),
– 194.000 євро - національні кредити (ZFO-1),
– 713.000 євро - муніципальний бюджет
– ВСЬОГО: 1.424.000 євро



РЕЗУЛЬТАТИ EE РЕНОВАЦІЇ

• ФІНАНСОВІ ЗАОЩАДЖЕННЯ – ПОЧАТКОВА 
ШКОЛА ŠEMPETER (2018):

– Теплова та електрична енергія:
• До реновації: 73.476 €/рік
• Після реновації: 45.400 €/рік
• ЕКОНОМІЯ: 28.076 €/рік



РЕЗУЛЬТАТИ EE РЕНОВАЦІЇ 

• ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ – ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
ŠEMPETER (1.1.2018 – 31.12.2018):

– Теплова та електрична енергія:
• До реновації: 639,17 МВт-год/рік
• Після реновації: 315,19 МВт-год/рік
• ЕКОНОМІЯ: 323,98 МВт-год/рік

– Збільшення обсягу ВДЕ: 136,02 МВт-год/рік

– Скорочення CO2 : 27,36 тон



ДЯКУЮ.


