
НЕФКО-3
«Впровадження енергозбереження в закладах
та установах, що належать до комунальної
власності м. Рівне та модернізація вуличного
освітлення»



Проєкт включає
два компоненти:
впровадження

заходів з
термомодерніза

ції та
модернізацію

вуличного
освітлення

Перший компонент включає цілий ряд заходів з термомодернізації
закладів освіти, такі як: 
- утеплення фундаментів та стін, утеплення покрівель, заміна вікон та
дверей на енергоефективні;
- встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та балансування
системи опалення;
- заміна застарілого кухонного обладнання; 
- встановлення сонячних колекторів, встановлення аераторів для
зменшення споживання води;
- встановлення рекуператорів повітря в спортивних залах, заміна ламп
внутрішнього освітлення на енергоефективні, заходи з інклюзивності
(облаштування пандусів, укладення тактильної плитки, тощо).
Загальна кількість будівель комунальної власності, що включено до проєкту
– 31.



 4 066 світильників вуличного освітлення новими світильниками з
світлодіодними лампами (близько 40% від загальної кількості 

 120 км самонесучого ізольованого проводу (СІП; 4 x 25 мм²); 
 195 опор;
 системи управління та терміналів GSM (план полягає в заміні 133
терміналів GSM (загальна кількість кабінетів управління - 142) та
встановлення системи SCADA для вуличного освітлення в
диспетчерському центрі КП «Міськсвітло»)

КОМПОНЕНТ «ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ» ВКЛЮЧАЄ ЗАМІНУ:

10 000 ламп); 



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. 
Строк погашення запозичення  - до 8 років від дати підписання
Кредитного договору (включаючи пільговий період - 30 місяців з
дати підписання Кредитного договору). 
Відсоткова ставка за користування запозиченням  - плаваюча 6 -
місячна Європейська міжбанківська ставка пропозиції (EURIBOR)
плюс маржа в розмірі 5,85 % річних.



ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ

Покращення клімату в 31 громадському будинку за рахунок теплового
оновлення огороджуючих конструкцій, що в свою чергу  підвищить
продуктивність, емоційне середовище, і  це, ймовірно, призведе до меншої
кількості днів на лікарняний період близько 16 000 учнів та 2 000
працівників. 
У 11 будівлях, де розміщується близько 6 000 дітей та 1000 працівників,
буде впроваджено заходи з повної термомодернізації .  Оскільки будівлі
отримають технічну модернізацію, включаючи замінені вікна та освітлення,
відпадає необхідність закладам пошуку можливостей для фінансування
зазначених сегментів. 
Реалізація проєкту сприятиме підвищенню якості вуличного освітлення,
скороченню споживання електроенергії для зовнішнього освітлення міста,
зменшенню видатків з міського бюджету, збільшенню доступності та
підвищенню почуття безпеки, зменшенню викидів СО2.


