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Чортківська міська рада, Україна, має намір використати кредитні кошти, отримані від Північної 
екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та грантові кошти від Фонду Норвезько-Української 
ініціативи енергоефективності (NUEE), на фінансування проєкту, спрямованого на підвищення 
енергоефективності навчального закладу: Чортківська ЗОШ I-III ст. №7. 

Проєкт передбачає реалізацію енергоефективних заходів у загальноосвітній школі, яка визначена 
базовим навчальним закладом для дітей громади. Проєкт призведе до скорочення споживання 
енергетичних ресурсів та зниження викидів CO2, а також до економії бюджетних витрат. Крім того, 
проєкт має велике соціальне значення, оскільки його реалізація покращить якість та умови освітніх 
послуг і продовжить термін життя будівлі.  

Кредитором виступає Північна екологічна фінансова корпорація (“НЕФКО”) – Програма 
револьверного фінансування «Енергозбереження». Позичальником є Чортківська міська рада.  

Інвестиційний проєкт, загальна кошторисна вартість якого становить близько 725 тис. євро (кредитні 
та грантові кошти, включаючи місцеве співфінансування), передбачає закупівлю зазначених нижче 
робіт, товарів та послуг для впровадження енергоефективних заходів в будівлі Чортківської ЗОШ I-
III ст. №7  одним  лотом: 

• Утеплення стін та цоколю; 
• Утеплення пласкої покрівлі; 
• Утеплення горища (включаючи заміну шатрової покрівлі); 
• Заміна вікон та дверей; 
• Модернізація системи опалення та інженерних мереж, тощо. 

Контракти, що фінансуються за рахунок кредитних та грантових коштів НЕФКО, 
підпорядковуватимуться Керівництву із закупівель НЕФКО і будуть відкриті для компаній з будь-
яких країн. 

Кредитні та грантові кошти НЕФКО не будуть використовуватись для будь-яких платежів особам або 
організаціям, а також для будь-якого імпорту товарів, якщо такий платіж або імпорт заборонено 
рішенням Ради Безпеки ООН, прийнятим відповідно до Розділу VII Статуту Організації Об'єднаних 
Націй або відповідно до закону чи офіційних правил України. 

За додатковою інформацією звертатися до: 

Чортківської міської ради 

Контактна особа: Поліщук Людмила Миколаївна, координатор проєкту 

Тел.: +38 (098)-846-55-411 

E-mail: info@chortkivmr.gov.ua 


