
«Впровадження енергозбереження в 

закладах та установах, що належать до 

комунальної власності м. Рівне та 

модернізація вуличного освітлення»

проєкт НЕФКО-3 Рівне



Площа 
62,7 км

2

Постійне населення 
  250,0 тис. осіб

Наявне населення 
253,4 тис. осіб

Клімат:
- атлантично-континентальний 
- помірно теплий і вологий

Водні ресурси: 
- протікає річка Устя, 
  довжиною 68 км

- 146 артезіанських свердловин 

Площа зелених насаджень
576,9 га

Парки - 10
Загальна площа - 104,4 га

ключові факти

Середньомісячна заробітна плата 
в місті  Рівне 9 640грн

Середньооблікова кількість 
штатних працівників в місті 
Рівне  64 487 осіб

Рівненська міська територіальна громада





Мета проєкту - підвищення енергоефективності в громадських будівлях та модернізація вулично-
го освітлення, що відповідає довгостроковій енергетичній стратегії міста та вимогам NEFCO щодо 
значних екологічних вигод, та не в останню чергу, щодо зменшення викидів парникових газів. 
Реалізація проєкту сприятиме суттєвому зменшенню міських витрат на енергоресурси.

Проєкт включає два компоненти: впровадження заходів з термомодернізації та 
модернізацію вуличного освітлення

Заходи з термомодернізації
закладів освіти

Компонент «вуличне освітлення»

- утеплення фундаментів та стін, утеплення 
покрівель, заміна вікон та дверей на енергое-
фективні;
- встановлення індивідуальних теплових пунктів 
(ІТП) та балансування системи опалення;
- заміна застарілого кухонного обладнання;
- встановлення сонячних колекторів, встанов-
лення аераторів для зменшення споживання 
води;
- встановлення рекуператорів повітря в спор-
тивних залах, заміна ламп внутрішнього освіт-
лення на енергоефективні, заходи з інклю-
зивності (облаштування пандусів, укладення 
тактильної плитки, тощо)

- заміна 4 066 світильників вуличного освіт-
лення новими світильниками з світлодіодними 
лампами (близько 40% від загальної кількості);
- заміна 120 км самонесучого ізольованого про-
воду (СІП; 4 x 25 мм²);
- заміна 195 опор;
- система управління та терміналів GSM (план 
полягає в заміні 133 терміналів GSM (загальна 
кількість кабінетів управління - 142) та встанов-
лення системи SCADA для вуличного освітлен-
ня в диспетчерському центрі КП «Міськсвітло»





28.12.2020 р. між Рівненською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією 
НЕФКО підписано Кредитний та Грантовий договір.



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЄКТУ

Загальна вартість проєкту складає 6,731 млн. євро,
з них: 4,431 млн. євро - запозичення від НЕФКО;
1,2 млн. євро - розмір гранту, решта - кошти міського бюджету.

Період, на який здійснюється запозичення - 8 років від дати підписання Кредитного договору (включаю-
чи пільговий період - 30 місяців від дати підписання Кредитного договору).

Відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 6-місячна Європейська 
міжбанківська ставка пропозиції (EURIBOR) плюс маржа в розмірі 5,85 % річних.



28.01.2021 р. відбулась стартова зустріч в рамках проєкту.
Зустріч відбулась за участю міського голови Олександра Третяка, представників структурних 
підрозділів виконавчого комітету Рівненської міської ради, що залучені до робочої групи з реалізації 
проєкту та представників компаній NEFCO, Sweco&Garde (консультанти проєкту).



Загальні показники проєкту 
(відповідно до Плану закупівель проєкту)



Контракт № Назва закупівлі Вартість закупівлі 
(тис. євро)

Лот 1 Огороджуючі конструкції, сонячні колектори
1а ВЕ ДНЗ 57, Особлива дитина 820,89
1b ВЕ ДНЗ 35, ДНЗ 7, Пагінець 1003,59

1824,48
Лот 2 Огороджуючі конструкції
2 ВЕ ДНЗ 14, ДНЗ 33, ДНЗ 46 659,01

Пректування 13,18
672,19

Лот 3 Огороджуючі конструкції
3а ВЕ Школа 13, Школа 8 932,44
3b ВЕ Школа 28 559,69

1492,13
Лот 4 ІТП та балансування 210,22

210,22
Лот 5 Крани та кухні 64,57

64,57
Лот 6 Освітлення 27,49

27,49
Лот 7 Вуличне освітлення
Лот 7sl1 Частина 1 737,85

Проектування Частина 1 25,82
Лот 7sl2 Частина 2 874,37

Проектування Частина 2 30,60
1668,65

Лот 8 Проектування для лоту 1а 16,42
Лот 9 Проектування для лоту  1b 20,07
Лот 10 Проектування для лоту 3а 22,38
Лот 11 Проектування для лоту 3b 12,26

Лот 12 Технічний нагляд (усі лоти, крім 5 та 6) 150,62
ВСЬОГО 6 731,00



Лот 1: Огороджуючі конструкції, сонячні колектори (ДНЗ 57, Особлива дитина, ДНЗ 35, ДНЗ 7, Пагінець)
буде реалізовано після реалізації лотів 8-9.

Лот 2: Огороджуючі конструкції (ДНЗ 14, ДНЗ 33, ДНЗ 46, Пректування)
18.10.2021 – опубліковано запрошення до участі в тендері «Розробка проектної документації, в т.ч. про-
ходження комплексної експертизи, проведення авторського нагляду, а також постачання та монтаж-де-
монтаж всього необхідного обладнання та матеріалів для капітального ремонту наступних об’єктів: 
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 художньо-естетичного напрямку Рівненської міської ради; 
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 33 Рівненської міської ради; заклад дошкільної освіти (ясла-са-
док) комбінованого типу № 46 Рівненської міської ради»;

10.11.2021 – відбулась передтендерна зустріч для потенцій-
них учасників тендеру із замовником (управління ка-
пітального будівництва виконавчого комітету Рівненської 
міської ради), представниками управління з питань стра-
тегічного розвитку та інвестицій (координатор Проєкту), 
а також представниками компаній НЕФКО та Гарде (кон-
сультанти Проєкту);

06.12.2021 – засідання тендерного комітету, де відбулось 
відкриття тендерних пропозицій учасників. Тендерні 
пропозиції подали 5 компаній. Наразі триває процедура 
оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця.



Лот 3: Огороджуючі конструкції (Школа 13, Школа 
8, Школа 28)
буде реалізовано після реалізації лотів 10-11 у 
зв’язку із тим, що вони стосуються проєктування 
робіт.
 
Лот 4: ІТП та балансування 
02.08.2021 – опубліковано запрошення до участі 
в тендері «Розробка проектної документації, 
постачання та монтаж-демонтаж всього необхід-
ного обладнання та матеріалів для встановлення 
індивідуальних теплових пунктів (8 одиниць), в 
т.ч. ізоляції трубопроводів, арматури, елементів 
теплового пункту, оздоблення приміщень та 
підведення комунікацій, балансування систем 
опалення, замість встановлених теплових вузлів 
в ЗОШ №15 (нова і стара школа), ЗОШ №22, ЗОШ 
№25, ЗОШ №28, Музична школа №2, ДНЗ №33, 
Управління містобудування та архітектури;
 
13.09.2021 – пройшло засідання тендерного комі-
тету, де відбулось відкриття тендерних пропози-
цій учасників. Наразі управлінням капітального 
будівництва відбувається оцінка тендерних 
пропозицій та визначення тендерним комітетом 
переможця.



Лот 5: Крани та кухні
05.08.2021 – підписана контрактна угода між управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської 
ради (замовником) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Укрсервіс ЛТД» (підряд-
ником).
 
09.09.2021 – оплачено аванс для підрядника в сумі 1 042,475 тис. грн. Наразі триває поставка, монтаж та 
підключення кухонного обладнання, кранів, аераторів в ДНЗ №7, 14, 33, 35, 41, 44, 46, 47, 57, Центрі РПР-
СА «Пагінець», Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина».



Лот 6: Освітлення
роботи щодо реалізації даного лоту завершені в серпні 2021 року. В рамках лоту «Освітлення» в 31 за-
кладі бюджетної сфери замінено лампи розжарювання  40 і 60 Вт на світлодіодні лампи 8 і 10 Вт, лампи 
розжарювання 75 і 100 Вт на світлодіодні лампи 12 Вт, лампи розжарювання 1000 Вт на світлодіодні лам-
пи 100 Вт. Вартість робіт в межах лоту становить 900,028 тис. грн. 



Лот 7: Вуличне освітлення
06.10.2021 – опубліковано запрошення до участі в тендері «Розробка проектної документації, в т.ч. про-
ходження комплексної експертизи, проведення авторського нагляду, а також постачання та монтаж-де-
монтаж всього необхідного обладнання та матеріалів для Капітального ремонту мереж вуличного освіт-
лення в м. Рівне Лоти RIV - 7.1 (магістральні вулиці) та RIV - 7.2 (другорядні вулиці)»;

 
27.10.2021 – відбулась передтендерна зустріч потенційних учасників тендеру із замовником (управління 
капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради), представниками управління з 
питань стратегічного розвитку та інвестицій (координатор Проєкту), а також представниками компаній 
НЕФКО та Гарде (консультанти Проєкту);

 19.11.2021 – засідання тендерного комітету з від-
криття тендерних пропозицій.
За можливість виконання лоту RIV - 7.1 (ма-
гістральні вулиці) змагаються 3 компанії-учасни-
ки, а на виконання робіт в рамках лоту RIV - 7.2 
(другорядні вулиці) претендують 2 компанії.
Вже найближчим часом буде визначений пе-
реможець (переможці) тендерної процедури, 
з яким укладатиметься Контракт на розробку 
проєктної документації та проведення капіталь-
ного ремонту мереж вуличного освітлення в 
м.Рівне.



Лот 8-9: Проектування для лоту 1а та проектування 
для лоту  1b
02.09.2021 – надіслано потенційним учасникам 
запрошення подати цінову пропозицію для от-
римання контракту, націленого на придбання: 
«Розробка проектної документації для наступних 
об’єктів: «Капітальний ремонт закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) № 57 фізкультурно-оздоровчо-
го напрямку Рівненської міської ради на вул. Волин-
ської Дивізії, 13 в м. Рівному (термомодернізація 
будівлі)» та «Капітальний ремонт Рівненського 
навчально-реабілітаційного центру «Особлива ди-
тина» Рівненської міської ради на вул. Гурія Бухала, 
3 в м. Рівному (термомодернізація будівлі)». Лот 8;
та 
«Розробка проектної документації для наступних 
об’єктів: «Капітальний ремонт закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (спеціаль-
ний) № 35 Рівненської міської ради на вул. Гагарі-
на, 73 в м. Рівному (термомодернізація будівлі)», 
«Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) № 7 Рівненської міської ради на вул. 
Боярка, 14 в м. Рівному (термомодернізація бу-
дівлі)» та «Капітальний ремонт закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (спеціаль-
ний) “Центр Пагінець” Рівненської міської ради на 
вул. Олени Теліги, 55 в м. Рівному (термомодерні-
зація будівлі)». Лот 9.

20.09.2021 – пройшло засідання тендерного комі-
тету, де відбулось відкриття тендерних пропозицій 
учасників щодо лотів 8 та 9. Управлінням капіталь-
ного будівництва здійснена процедура оцінки 
тендерних пропозицій та визначено тендерним 
комітетом переможців.

16.12.2021 – підписано контрактну угоду з ком-
панією-переможцем в рамках реалізації Лоту 8.

28.12.2021 – підписано контрактну угоду з ком-
панією-переможцем в рамках реалізації Лоту 9.

Лот 10-11: Проектування для лоту 3а та проектуван-
ня для лоту 3b
тендерна документація розіслана для потенційних 
учасників тендерної процедури; 

04.01.2022 – подача цінових пропозицій учасниками 
тендеру для Замовника – управлінню капітального 
будівництва.



Виконавчий комітет Рівненської міської ради
Адреса: вул. Соборна, 12А, м. Рівне, 33028
Телефон: (0362)262525
Е-mail: rivnerada.general@gmail.com
Офіційний портал: http://rivnerada.gov.ua/

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій
Адреса: вул. Лермонтова, 6, м. Рівне, 33028
Телефон: (0362)623256
Е-mail: strateginvest@ukr.net
Вебсайт: http://investrv.org.ua/

контакти


