
«Інвестиції в енергоефективність 

бюджетних будівель та вуличного 

освітлення в м. Рівне»

проєкт НЕФКО-3 Рівне



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. 

Заходи з термомодернізації
закладів бюджетної сфери

- 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 аераторів для зменшення спо-
живання води;
- заміна ламп внутрішнього освітлення на енер-
гоефективні;
- заходи з інклюзивності (облаштування пан-
дусів, укладення тактильної плитки, тощо)

В межах проєкту заходи з повної термомодер-
нізації впроваджуються на наступних об’єктах: 
- 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-садок) комбі-
нованого типу № 46 Рівненської міської ради



Загальна інвестиційна вартість проєкту оцінюється в 1 393 880 євро.

Фінансування проєкту здійснюватиметься наступним чином: 
інвестиційний грант фонду NUEE (Ініціатива з питань енергоефективності Норвегія-Україна) – 
1 200 000 євро, 
внесок міста – 193 880 євро.

Цілі проєкту:
- зменшення витрат міста на споживання енергоресурсів та управління;
- покращення управління використання енергії;
- скорочення викидів не менше ніж на 805 tCO2/рік;
- покращення умов для дітей, вихователів/вчителів, що перебувають в бюджетних установах.



 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-садок) комбінованого типу № 46 Рівненської міської ради



 
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.

28.01.2022 – підписано Контрактну угоду з Підряд-
ником - ТОВ «КОМЕНЕРГОСЕРВІС».

12.10.2022 – підписано додаткову угоду №1 до Кон-
трактної угоди №RIV-4 від 28.01.2022 (у зв’язку зі 
скасуванням кредиту)



Крани та кухні
05.08.2021 – підписана контрактна угода між управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської місь-
кої ради (замовником) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Укрсервіс ЛТД» (під-
рядником).
 
Роботи щодо поставки, монтажу та підключення кухонного обладнання, кранів, аераторів в ДНЗ №7, 14, 
33, 35, 41, 44, 46, 47, 57, Центрі РПРСА «Пагінець», Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особ-
лива дитина» завершені у 2021 році.



Внутрішнє освітлення
роботи щодо реалізації даного лоту завершені в серпні 2021 року. В 31 закладі бюджетної сфери замі-
нено 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 лампи 100 Вт. Вартість робіт в 
межах лоту становить 900,028 тис. грн. 



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/

Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради
Адреса: вул. Поштова, 2, м. Рівне, 33028
Телефон: (0362)266789
Е-mail: rivne.der@gmail.com
Вебсайт: https://economy.rv.ua/

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

контакти


