
ЗАГАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

Назва проекту: Підвищення енергоефективності навчальних корпусів Державного вищого 

навчального закладу "Ужгородський національний університет" (частина проекту «Вища освіта 

України») 

Країна: Україна 

Сектор: Енергоефективність 

Джерела фінансування: НЕФКО, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський 

національний університет" 

Закупівля: Роботи, товари та послуги 

Тип повідомлення: Загальне повідомлення про закупівлю 

Дата випуску: 17 липня 2020 року 

Дата завершення: 17 липня 2021 року в 23:59 за київським часом 

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", Україна, має 

намір використати кредитні кошти, отримані від Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО), на фінансування проекту, спрямованого на підвищення енергоефективності гуртожитку 

та навчальних корпусів університету. 

Цей підпроект є частиною проекту «Вища освіта в Україні» (ВОУ), метою якого є зменшення 

поточних витрат державних вищих навчальних закладів, що беруть участь у програмі, а також 

підвищення якості викладацьких, навчальних та академічних дослідних установ. Проект ВОУ 

співфінансується Європейським інвестиційним банком (“ЄІБ”) та Північною екологічною фінансовою 

корпорацією (“НЕФКО”) Позичальником є Україна, яку представляють Міністерство фінансів та 

Міністерство освіти і науки.  

Інвестиційний проект, загальна кошторисна вартість якого становить 4,1 млн. євро (без урахування 

ПДВ), передбачає закупівлю зазначених нижче робіт, товарів та послуг для 3-х будівель 

університету. Реалізацію проекту заплановано в двох лотах. В принципі, для кожної будівлі будуть 

реалізовані такі заходи: 

• Заміна існуючих застарілих вікон та дверей на нові  та більш енергоефективні 

• Теплоізоляція стін фундаменту, стелі підвалу та даху 

• Відновлення систем опалення 

• Модернізація системи вентиляції 

• Модернізація системи освітлення, тощо. 

Очікується, що тендер розпочнеться у третьому кварталі 2020 року. 

Контракти, що фінансуються за рахунок кредитних коштів НЕФКО, підпорядковуватимуться 

Керівництву із закупівель НЕФКО і будуть відкриті для фірм з будь-якої країни. 

Кредитні 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: 

Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" 

Контактна особа: Олександр Рогач, проректор з науково-педагогічної роботи 

Тел.: +380 (312) 61 33 24 

E-mail: Oleksandr.rogach@uzhnu.edu.ua 
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