
 
 

Хід реалізації Проекту реконструкції системи централізованого 
теплопостачання у м. Луцьку, що виконується за кредитні кошти ЄБРР 

(станом на 09.08.2018) 
 
 

Наступна робота проводиться по кожному окремому компоненту Проекту: 

• Лот № 1 «Нові Теплові Пункти (Індивідуальні теплові пункти в житлових 
будинках)» 

Роботи за компонентом: Встановлення індивідуальних (нових) теплових пунктів в 
житлових будинках, включаючи розробку проектів, поставку обладнання і матеріалів, 
розбирання, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи та введення в експлуатацію 7 ІТП з 
модулем ГВП (гарячого водопостачання) в межах обслуговування 1-го, 2-го і 3-го теплових 
районів та ІТП без модулів ГВП в 247 будинках в межах обслуговування Завокзального 
теплового району №3. Джерелом теплової енергії є котельні, розташовані на вул. Карбишева, 
2, вул. Загородня, 3-а, вул. Конякіна, 24-к і вул. Арцеулова, 3-а.  

Перелік будинків де буде встановлено нові теплові пункти можна переглянути за 
посиланням: http://teplo-dkp.lutsk.ua/ua/vstanovlennya_itp_v_ramkah_proektu_ebrr/ 

Орієнтовний термін виконання робіт становить 18 місяців після укладення Контракту. 
Торги відбуваються згідно процедури, викладеної у Політиці та правилах закупівель 

ЄБРР. 
Для визначення Виконавця робіт застосовується дво-стадійна тендерна процедура. 

Переможцем тендеру буде визнано учасника, зміст конкурсної пропозиції якого було 
визначено, як такий, що відповідає встановленим вимогам, а з погляду конкретних критеріїв 
оцінки, викладених у тендерній документації, пропозиція визначена як найбільш економічна, 
а учасник визнаний повністю здатним виконати контракт. 

17 липня 2018 року для усіх зацікавлених учасників тендеру, Групою реалізації проекту 
(далі, ГРП) була проведена ознайомча зустріч з відвідування об’єктів. Потенційним 
учасникам тендеру була надана можливість надіслати офіційні запити щодо роз’яснень чи 
уточнень, які стосуються подачі та підготовки якісних тендерних пропозицій. ГРП 
підготувала відповіді на роз’яснення та направила їх на узгодження з Банком. 

Станом на 09 серпня 2018 потенційними учасниками тендерних закупівель є 10 
компаній, а саме: 

1. ТзОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» (м. Київ, Україна) 
2. ТзОВ «СП «УКРІНТЕРМ» (м. Біла Церква, Україна) 
3. AMARC DHS srl (м. Безана-ін-Бріанца, Італія) 
4. BRUNATA LTD (м. Софія, Болгарія) 
5. Axis INDUSTRIES (м. Каунас, Литва) 
6. Фірма «СЕМПАЛ Ко ЛТД» (м. Київ, Україна) 
7. Компанія «ENERTEX» (м. Марсель, Франція) 
8. Приватна виробничо-комерційна фірма «Фіалка» (м. Рівне, Україна) 
9. ТОВ «СТС-Сервіс ЛТД» (м. Київ, Україна) 
10. SYSTHERM s.r.o. (м. Плзень, Чехія) 

Через велику кількість отриманих запитів щодо роз’яснення, на їх опрацювання ГРП 
потрібно було більше, ніж було попередньо заплановано. Для підготовки якісних тендерних 
пропозицій першого етапу, враховуючи дані роз’яснення, термін подачі пропозицій буде 

http://teplo-dkp.lutsk.ua/ua/vstanovlennya_itp_v_ramkah_proektu_ebrr/
http://uk.db-city.com/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F--%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F--%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D1%96-%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0--%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD-%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
http://uk.db-city.com/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F--%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F--%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D1%96-%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0--%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD-%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0


продовжено, про що буде повідомлено безпосередніх учасників. 
Додаткову інформацію можна знайти на офіційній веб-сторінці ДКП «Луцьктепло» за 

посиланнями:  
1. http://www.teplo-

dkp.lutsk.ua/ua/ogolosheno_tender_indyvidualni_teplovi_punkty_v_zhytlovyh_budynkah/ 
2. http://teplo-dkp.lutsk.ua/ua/ogolosheno_tender_shcho_dali/ 

 

• Контракт № 2а «Монтаж попередньо-ізольованих труб (Повторне 
підключення споживачів)»  

Контрактом було передбачено виконання наступних робіт: 

1. «Будівництво теплової мережі від котельні по вул. Б. Хмельницького, 12 до 
котельні по вул. Б. Хмельницького, 20 в м. Луцьку», 

2. «Реконструкція теплової мережі від котельні на вул. Шевченка, 3 до котельні на 
вул. Прогресу, 4 в м. Луцьку», 

3. «Реконструкція мереж від ВТ-3а – (пр-т. Волі, 50) до житлового будинку на пр. 
Волі, 10», 

4. «Будівництво тепломережі від котельні по вул. Ковельської, 68 до котельні по вул. 
Ковельської, 47», 

5. «Реконструкція трубопроводів системи теплопостачання від вул. Лесі Українки, 20 
до вул. Лесі Українки, 24 і вул. Сенаторки Левчанівської, 2». 

7 котелень, які знаходилися в підвальних приміщеннях житлових будинків у 
центрі міста, виведено з експлуатації. Прокладено 4,3 км нових попередньо-ізольованих 
мереж. 

Станом на кінець 2017 року Підрядник повністю завершив роботи, а 
Підприємство здійснило оплату за контрактом. Гарантійний період по даному лоту 
закінчується 22 січня 2019 року. На цей період є чинною Гарантія на суму утримання, що 
складає 10% від ціни контракту, надана Виконавцем на випадок виявлення Замовником 
недоліків за зобов’язаннями протягом гарантійного періоду. Роботи виконувалися спільним 
підприємством з ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» / ТОВ «Прогрес-92» / Корпорація 
«Енергоресурс-Інвест». 

• Контракт № 2б «Реконструкція котелень» 

Роботи за Контрактом: 
В рамках реалізації даного заходу запланована заміна 20 котлів, застарілого 

енергозатратного насосного обладнання, обладнання хімводопідготовки та встановлення 
вузлів обліку енергоресурсів (теплової енергії, газу та води) на 12 котельнях.  

31 травня 2018 року підписано контракт. Згідно проведеної тендерної процедури, яка 
відбулась відповідно до Політики та правил закупівель товарів і послуг Європейського банку 
реконструкції та розвитку, Підрядником була визначена компанія «ENERTEX». 

На даний час проводяться роботи по першій частині виконання контракту, зокрема 
розроблення проектно-кошторисної документації трьох котелень (Котельня №1 – на 
вул. Кривий Вал, 13-б, Котельня №2 – на вул. Лесі Українки, 20 та Котельня №3 – на вул. 
Шевченка, 3). 

17 серпня 2018 року очікується поставка котельного обладнання для цих трьох 
котелень. 
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• Лот № 3а «Заміна пальників» 

Технічні спеціалісти підприємства провели збір вихідних даних по даному компоненту. 
Готується тендерна документація. 

• Лот № 3b «Заміна насосного обладнання» 

ГРП здійснюється збір вихідних даних по даному компоненту. 

• Лот № 3с «Модернізація центральних теплових пунктів» 

ГРП здійснюється збір вихідних даних по даному компоненту. 

• Контракт № 4 «Реконструкція та заміна мереж централізованого 
теплопостачання, Мережа 1» 

Завершені роботи по реконструкції теплових трубопроводів на вул. Писаревського, 22. 
Виконуються роботи по реконструкції теплових трубопроводів від вул. Домни Гордіюк, 29 
до вул. Кравчука, 5. 

• Контракт № 5 «Реконструкція та заміна мереж централізованого 
теплопостачання, Мережа 2» 

Завершені роботи по реконструкції теплових трубопроводів від ВТ 16 до ЦТП №53 на 
вул. Конякіна, 37-б (з’єднання між котельнею на вул. Карбишева, 2 та котельнею на 
вул. Конякіна, 24-к). Виконуються роботи: на об’єктах по вул. Загородня, 3-а – пр. 
Відродження, 15-б – пр. Молоді, 4-г та від котельні по вул. Срілецька, 27-а до котельні на 
вул. Арцеулова, 3-а з подальшим виведенням з експлуатації котельні на вул. Стрілецькій, 27-
а. 

• Контракт №6 «Котел на альтернативному паливі на котельні по 
вул. Боженка, 32» 

Виконані роботи за контрактом: 
 Під’їзна дорогу в щебні; 
 Монтаж автомобільних ваг; 
 Демонтаж:  

- будівельних металоконструкцій, 
- основних металоконструкцій, 
- металоконструкцій підлоги, 
- розчищення майданчика від демонтованих конструкцій та засипки підпілля 

піском; 
 Влаштовано монолітний залізо-бетонний фундамент котельного залу та підлогу; 
 Встановлено металеві балки покрівлі; 
 Здійснено укріплення стін будівлі котельні для котла на альтернативному виді 

палива; 
 Поставлено все обладнання на будівельний майданчик; 
 Здійснюється монтаж обладнання котельного залу. 

 

• Лот 7 «Система моніторингу і диспетчеризації – SCADA» 

ГРП здійснюється збір вихідних даних по даному компоненту. 
 


