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Назва проекту: 
Енергоефективна Раківка - Будівництво теплогенеруючих 
потужностей та модернізація системи теплопостачання в м. 
Кременчук 

Країна: Україна 

Сектор: Централізоване теплопостачання 

Номер проекту: NEFCO 01/20 

Джерело фінансування: 
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), Фонд 
Фінансування Сталої Інфраструктури Danida (DSIF), місто 
Кременчук 

Тип контракту: Постачання та монтаж устаткування та обладнання 

Тип повідомлення: Загальне повідомлення про закупівлі 

Дата видачі: 23.06.2021 

Дата закриття: 23.06.2022 о 23:59 за київським часом 

 

Комунальне підприємство «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області має намір використати кредитні кошти від Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації (НЕФКО), грантові кошти від Фонду Фінансування Сталої Інфраструктури Danida (DSIF)*,  а 
також власний внесок з боку міста Кременчук для реалізації проекту “Енергоефективна Раківка”. 
Запропонований проект, вартість якого становить 12.526 мільйонів євро, передбачає проведення 
закупівель наступних товарів, робіт і послуг: 

1. Будівництво двох нових газових котелень потужністю 20 МВт кожна, які будуть працювати як 
котельні середнього та пікового навантаження, так і як резервні котельні та встановлення 
комплексної автоматизованої системи диспетчерського управління (SCADA) для постійної 
оптимізації та ефективного віддаленого управління та управління системою централізованого 
теплопостачання в режимі реального часу; 

2. Будівництво котельні на біопаливі потужністю 4,0 МВт (для базового навантаження), що зменшить 
залежність від природного газу, який сьогодні є основним паливом, що використовується КП 
«Теплоенерго»  для виробництва тепла. 

3. Встановлення індивідуальних теплових пунктів. 

Очікується, що тендерні процедури за вищевказаними контрактами розпочнуться в 3 кварталі 2021 
року та завершаться 1 кварталі 2022.  

Контракти за фінансування кредитними коштами НЕФКО, грантовими коштами Фонду Фінансування 
Сталої Інфраструктури Danida (DSIF) і власного внеску з боку міста Кременчук будуть складені 
відповідно до Політики і Процедур Закупівель НЕФКО, яке доступне за наступним посиланням:  

https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2021/01/NEFCO-Procurement-Policy-and-Procedures-
20210101.pdf 

Тендер на проведення контрактів за фінансуванням кредитними коштами НЕФКО та грантовими 
коштами DSIF будуть відкриті для компаній будь-якої країни світу. Кошти кредиту і гранту не 
використовуватимуться для здійснення будь-яких платежів будь-яким фізичним або юридичним 
особам, а також для оплати імпорту товарів, якщо такі платежі або імпорт заборонені санкціями 
Європейського Союзу або Сполучених Штатів Америки або будь-яким їх штатом, або будь-якою 
міжнародною фінансовою організацією, чи іншим органом щодо санкцій, який НЕФКО вважає 
доречним, чи рішенням Ради безпеки ООН, прийнятого відповідно до Розділу VII Статуту ООН або 
відповідно до законів і постанов країни Замовника. 

https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2021/01/NEFCO-Procurement-Policy-and-Procedures-20210101.pdf
https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2021/01/NEFCO-Procurement-Policy-and-Procedures-20210101.pdf


 
 
 

Зацікавленим постачальникам/підрядникам слід звертатися до: 

Комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області 

Контактна особа: Ворожбітов Віктор В’ячеславович 

Адреса вулиці: Софіївська, 68, кімната № 1-2 

Місто: Кременчук 

Поштовий індекс: 39600 

Країна: Україна 

Номер телефону: +38(097)5574390 

Електронна пошта: office@kremenchuk-teplo.org.ua 

 

_______________________________________________________________________________________ 

* Фонд Фінансування Сталої Інфраструктури Danida (DSIF) є фондом, що надає пільгове фінансування, 
створений Міністерством закордонних справ Данії, та розпорядником якого є Інвестиційний фонд для 
країн, що розриваються, який зареєстрований у Данії. 

DSIF та НЕФКО шляхом укладення договору про трастовий фонд від 8 лютого 2021 року домовилися 
співпрацювати з метою співфінансування в Україні проектів зі сталої інфраструктури та створення 
трастового фонду, що надаватиме проектну підтримку DSIF для проектів зі сталої інфраструктури в 
Україні, та призначає НЕФКО у якості Розпорядника Фонду для цілей управління трастовим фондом та 
подальших виплата коштів/грантів їх кінцевим отримувачам. Відповідно до Договору про Трастовий 
Фонд, умовою надання грантів є доступність коштів DSIF та відповідність діяльності Одержувача 
Вимогам сталості IFU для фінансування сталої інфраструктури Danida. 


