
Додаток 1 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного/заключного моніторингу 

проекту (програми) Підвищення енергоефективності м. Покров 

Дніпропетровської області  
  (повне найменування проекту (програми) 

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) піврічний 
Період звітування 01.01.2021-30.06.2021 

1. Вихідні дані проекту (програми) 
Партнер з розвитку Уряд Королівства Норвегія через 

Міністерство закордонних справ 

Норвегії; 
Північна екологічна фінансова 

корпорація (НЕФКО) в якості 

розпорядника фонду “Фонд 

Норвезько-Українська ініціатива 

енергоефективності” 
Бенефіціар Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація 
Реципієнт Покровська міська рада 

Дніпропетровської області 

(код ЄДРПОУ 34081234) 
Номер реєстраційної картки проекту 4578 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 
Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних показниках  

Проектом передбачається впровадження 

комплексу заходів з термомодернізації 

будівлі комунального закладу дошкільної 

освіти, спрямованих на скорочення 

споживання природного газу та 

електричної енергії, поліпшення умов 

перебування персоналу та відвідувачів 

дошкільного навчального закладу. 

Очікується також безумовна екологічна 

вигода від запровадження проекту шляхом 

зменшення споживання енергоносіїв, що 

сприятиме зменшенню шкідливих викидів 

в атмосферу.  
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

https://pkrv.dp.gov.ua/konkursi-

142#files-5 
https://pkrv.dp.gov.ua/news/vuznacheno-

peremozhcya-u-tenderniy-zakupivli-na-

tender-kapitalnuy-

remonttermomodernizaciyakomunalnogo

-zakladu-doshkilnoyi-osvitu-11-

sonechko-na-

vulkurchatova12mpokrovdnipropetrovska

-oblastukrayinanefko-4631 

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної технічної допомоги 

на кінець звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

35 833,66 євро 

https://pkrv.dp.gov.ua/konkursi-142#files-5
https://pkrv.dp.gov.ua/konkursi-142#files-5
https://pkrv.dp.gov.ua/news/vuznacheno-peremozhcya-u-tenderniy-zakupivli-na-tender-kapitalnuy-remonttermomodernizaciyakomunalnogo-zakladu-doshkilnoyi-osvitu-11-sonechko-na-vulkurchatova12mpokrovdnipropetrovska-oblastukrayinanefko-4631
https://pkrv.dp.gov.ua/news/vuznacheno-peremozhcya-u-tenderniy-zakupivli-na-tender-kapitalnuy-remonttermomodernizaciyakomunalnogo-zakladu-doshkilnoyi-osvitu-11-sonechko-na-vulkurchatova12mpokrovdnipropetrovska-oblastukrayinanefko-4631
https://pkrv.dp.gov.ua/news/vuznacheno-peremozhcya-u-tenderniy-zakupivli-na-tender-kapitalnuy-remonttermomodernizaciyakomunalnogo-zakladu-doshkilnoyi-osvitu-11-sonechko-na-vulkurchatova12mpokrovdnipropetrovska-oblastukrayinanefko-4631
https://pkrv.dp.gov.ua/news/vuznacheno-peremozhcya-u-tenderniy-zakupivli-na-tender-kapitalnuy-remonttermomodernizaciyakomunalnogo-zakladu-doshkilnoyi-osvitu-11-sonechko-na-vulkurchatova12mpokrovdnipropetrovska-oblastukrayinanefko-4631
https://pkrv.dp.gov.ua/news/vuznacheno-peremozhcya-u-tenderniy-zakupivli-na-tender-kapitalnuy-remonttermomodernizaciyakomunalnogo-zakladu-doshkilnoyi-osvitu-11-sonechko-na-vulkurchatova12mpokrovdnipropetrovska-oblastukrayinanefko-4631
https://pkrv.dp.gov.ua/news/vuznacheno-peremozhcya-u-tenderniy-zakupivli-na-tender-kapitalnuy-remonttermomodernizaciyakomunalnogo-zakladu-doshkilnoyi-osvitu-11-sonechko-na-vulkurchatova12mpokrovdnipropetrovska-oblastukrayinanefko-4631
https://pkrv.dp.gov.ua/news/vuznacheno-peremozhcya-u-tenderniy-zakupivli-na-tender-kapitalnuy-remonttermomodernizaciyakomunalnogo-zakladu-doshkilnoyi-osvitu-11-sonechko-na-vulkurchatova12mpokrovdnipropetrovska-oblastukrayinanefko-4631
https://pkrv.dp.gov.ua/news/vuznacheno-peremozhcya-u-tenderniy-zakupivli-na-tender-kapitalnuy-remonttermomodernizaciyakomunalnogo-zakladu-doshkilnoyi-osvitu-11-sonechko-na-vulkurchatova12mpokrovdnipropetrovska-oblastukrayinanefko-4631


послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 
- 

консультаційні послуги - 
обладнання 35 833,66 євро 
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд - 
адміністративні витрати виконавця 
 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 
Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту (програми) 
Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Поставка обладнання та матеріалів, 

виконання всього комплексу робіт 

монтажних та демонтажних, 

включаючи заміну зовнішніх вікон та 

дверей, утеплення фасаду, 

влаштування вимощення вздовж 

цоколю, утеплення м’якої покрівлі 

даху будівлі, влаштування погодо 

залежного врегулювання в котельні  

Поставка 

устаткування та 

матеріалів, виконання 

робіт 

Поставка устаткування та 

матеріалів, виконання 

робіт 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 
Допомога, яка надається Партнером   проекту, відповідає вимогам реципієнта та бенефіціара 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 
- 

 

 

 

 

Координатор проекту 

Заступник голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації                          Максим БЕСПАЛЬЧУК 
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Додаток 2 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного/заключного моніторингу 

проекту (програми) Розвиток молочного бізнесу в Україні  
                                                  (повне найменування проекту (програми) 

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) піврічний 
Період звітування 01.01.2021-30.06.2021 

1. Вихідні дані проекту (програми) 
Партнер з розвитку Уряд Канади через Міністерство 

закордонних справ, торгівлі та 

розвитку Канади 

Канадська неурядова організація 

Об’єднання співробітництва для 

міжнародного розвитку (SOCODEVI) 
Бенефіціар Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація 

Львівська обласна державна 

адміністрація 

Реципієнт Дніпропетровська обласна громадська 

організація “Сільськогосподарська 

консультаційна служба”; 

Об’єднання сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

“Господар”; 

Львівське обласне об’єднання 

сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів “Рівноправність”; 

Благодійна організація “Львівська 

аграрна дорадча служба”. 

Сільськогосподарське підприємство 

“Молочарське”, Товариство з 

обмеженою відповідальністю “Дейрі 

менеджмент систем” 

Номер реєстраційної картки проекту № 3090-01 
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних показниках  
1.1. Лабораторія з аналізів якості 

молока (ТОВ “ДМС”), заснована в 

рамках проекту, за І півріччя 2021 року 

здійснила 27 250 аналізів якості 

молока від дрібних, середніх та 

великих виробників. 

1.2. Для фермерів-членів кооперативів 

та виробників молока 

Дніпропетровської, Херсонської, 

Запорізької та Полтавської областей 

було проведено тренінги та консультації 

щодо управління молочним 

виробництвом з використанням 

сучасних технологій. Загалом за І 



півріччя 2021 року у 16 заходах взяли 

участь 142 особи (з них жінок 81, 

молодь – 61 особа). 

Через даний напрям роботи проект 

сприяє сучасному молочному 

виробництву через навчання та 

розвиток співпраці між фермерами 

та ветеринарами, фахівцями з якості 

молока, фінансовими консультантами 

та ін.  

2.1. Протягом І півріччя 2021 року 6 

ферм отримали технічну допомогу у 

вигляді обладнання для молочних 

ферм та фінансового забезпечення. 

Навчальна робота, проведена з 

фермерами-членами кооперативів у 

першому півріччі 2021 - тренінги та 

консультації з реконструкції та 

будівництва з інтеграцією екологічних 

міркувань та сучасних технологій, з 

особливостей утримання годівлі та 

кормозаготівлі, системи управління 

молочною фермою. 

Через даний напрям роботи Проект 

сприяє жіночому підприємництву, 

зокрема в молочному бізнесі, 

полегшуючи доступ жінок та молоді 

до кредитів, інформації та навчання з 

метою розвитку свого бізнесу 

3.1. Регулярні (від 1 разу на місяць) 

тренінги консультації з питань 

досягнення високої якості молока в 

кооперативах і на сімейних фермах для 

членів кооперативів та власників 

сімейних ферм. 

3.2. Станом  на початок червня у 

системі молочного менеджменту 

VALACTA ведеться облік показників 

виробництва та якості молока по 16 

фермах у Дніпропетровський, 

Херсонській, Запорізькій та 

Полтавській областях. 

3.3. Ведеться співпраця із 6 групами 

фермерів у Дніпропетровській, 

Херсонській, Полтавській, Запорізькій 

областях, що об’єдналися для 

порівняльного аналізу економічних 

результатів діяльності та ведення 

управлінського обліку на малих 

сімейних фермах – Farm Management 

Group. 
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Проект сприяє розумінню ключових 

показників виробництва серед членів 

кооперативів, надаючи тим самим 

змогу на них впливати і покращувати 

результати діяльності. 

4.1. ОК “Господар” продовжує 

розвивати мережу збору молока – на 

кінець півріччя працювало 112 

молокозбиральних пунктів на базі 

обладнання, наданого за рахунок 

проекту. 

4.2. Через Об’єднання організовано 

гуртований продаж молока 6-х 

кооперативів. Загальний обсяг 

продажу молока за перше півріччя 

складає біля 4 100 тон.   

4.3. Ціна за 1 літр молока для 

кооперативів за період складала від 

9,10 до 10,60 грн з ПДВ за 1 літр 

базового молока, додатково ведеться 

розрахунок за жирність вище базової. 

Через об’єднання малих та середніх 

виробників у кооперативи, проект 

надає додаткові бізнес-можливості 

(доступ до ресурсів, сучасних 

технологій, ринків збуту та ін). 

Прибутковий кооператив – це 

прибутковість кожного фермера, що 

є його членом. 

5.1. Проводиться поточна робота з 

підтримки Правлінь кооперативів 

щодо процедур проведення засідань, 

секретаріату, головування та 

протоколювання; надання навчальної 

та консультативної підтримки у 

прийнятті та втілені прийнятих 

рішень. Засідання Правління 

супроводжуються фахівцем СКС із 

кооперації.   

5.2. Впроваджується програмне 

забезпечення 1С у шести залучених 

кооперативах (“Добробут Андріївки”, 

“Молочна ріка”, “Первоцвіт”, 

“Любава”, “Жовтневе”, “Екокрай 

Журавський”) з метою налагодження 

бухгалтерського обліку, програма з 

обліку фінансових та нефінансових 

показників діяльності кооперативів 

PERFORMCOOP, проводяться 

навчання бухгалтерів.  

5.3. За участі українських та іноземних 

(зокрема, канадських) експертів 

проводиться регулярна навчальна 
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робота з членами та персоналом 

кооперативів у Дніпропетровській, 

Запорізькій та Херсонській областях 

(“Добробут Андріївки”, “Молочна 

ріка”, “Первоцвіт”, “Любава”, 

“Жовтневе”, “Екокрай Журавський”:  

 З березня по червень проведено 

серію з 10 онлайн тренінг 

“Коополія”. Серед тем покращення 

бізнес-процесів, демократичне 

управління, аналіз ринків збуту, 

планування поточної діяльності та 

інше (відвідали 218 осіб) . 

 проведено ряд індивідуальних 

консультацій та зустрічей по Farm 

Management Group, де фермери 

обговорюють результати та 

діляться досвідом;  

 стаді тури та тренінги з питань 

кооперації, функціонування 

кооперативу та елементів 

стратегічного планування – по 

Україні; 

 тренінги та консультації з 

реконструкції та будівництва, з 

інтеграцією екологічних міркувань 

та сучасних технологій – 17 заходів 

(85 учасників). 

Через наведені заходи Проект сприяє 

розвитку навичок ефективного 

керівництва, фінансового 

менеджменту, популяризації 

кооперативного руху та 

розповсюдженню кооперативного 

досвіду на інші області України. 

6.1. Консультанти проекту беруть 

участь у засіданнях комітетів 

Верховної Ради України, конференціях 

та круглих столах з питань розвитку 

кооперації та рівних бізнес-

можливостей, втілюючи досвід у 

роботі з залученими кооперативами. 

6.2. Виконується робота щодо змін до 

законодавства по кооперації, що 

створить сприятливі умови для 

розвитку й покращення соціально-

економічного рівня с/г обслуговуючих 

кооперативів та їхніх членів:   

Малі та середні молочні виробники 

мають обмежені можливості бути 

почутими на обласному та 
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державному рівні. Проект, через СКС 

та кооперативне об’єднання,  

пропонує конкретні заходи для 

покращення бізнес-умов для малих і 

середніх фермерів і кооперативів, і 

навчає цьому фермерів та 

керівництво кооперативів. 

7.1. Було зібрано 270 Га кормових 

культур з використанням нової техніки 

та технології стріп-тіл: 90 Га для 

Демоферми, та 180 Га для членів 

кооперативу. 

Удосконалення якості та доступності 

кормової бази а та гарна генетика 

тварин має безпосередній позитивний 

вплив на кількісні та якісні показники 

виробництва молока 
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

Головні новини, аналітичні огляди та 

звіти публікуються в інтернет-ресурах:  

на сайті ДОГО “Сільськогосподарська 

консультаційна служба” 

www.dsks.org.ua, та підрозділу 

“Кооперативна академія” 

http://www.coop-academy.com.ua/ 

у соц.мережах: 

www.facebook.com/GospodarOK/, 

www.facebook.com/CooperativeAcademy/  

на сайті Демонстраційної ферми - 

https://demofarm.org.ua/ 

www.youtube.com (канал “Кооперативна 

академія”) – матеріали тренінгу для 

тренерів 

А також друковані матеріали – буклети, 

брошури, листівки, дослідження 

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної технічної допомоги 

на кінець звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

8 197 068,06 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 
0,00 

консультаційні послуги 0,00 

обладнання 500 000,00    

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд 0,00 

адміністративні витрати виконавця 

 
0,00 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 
Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту (програми) 
Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

План впровадження проекту передбачає наступні цілі на кінець Проекту (2021 р.) 
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Відсоткове збільшення продуктивності 

на родинну ферму, яке вимірюється у 

літрах молока на корову: 

8% збільшення 

надоїв молока на 

корову щороку 

протягом тривалості 

проекту 

на сімейних фермах, що 

співпрацюють із проектом, 

надої зросли в середньому 

на 30% порівняно 

з 2014 роком 

Відсоткове збільшення доходів, 

генерованих на родинній фермі, що 

вимірюється об’ємами продажу 

молока: 

40% протягом 

тривалості проекту 

на сімейних фермах, що 

співпрацюють із проектом, 

надої зросли в середньому 

на 38% порівняно 

з 2014 роком в основному 

за рахунок збільшення 

кількості та якості 

виробленої продукції  

Відсоток членів кооперативів (жінок та 

чоловіків), які впровадили екологічно 

стійкі та сучасні екологічні практики 

менеджменту молочної ферми та 

стада:  

70% членів 

кооперативів (жінок 

та чоловіків) 

впровадили 

принаймні 70% 

рекомендованих 

практик 

70% членів кооперативів 

(жінок та чоловіків) 

впровадили 72% 

рекомендованих практик 

 

Кількість членів кооперативів (жінок 

та чоловіків), які отримали вигоду від 

меншої вартості засобів виробництва, 

кращого доступу до обладнання та 

технологій та вищих цін на молоко 

завдяки членству в місцевих молочних 

кооперативах: 

2 500 членів 

кооперативів (жінок 

та чоловіків) 

у 6 залучених 

кооперативах близько 

568 членів (67% жінки) 

Кількість молочних кооперативів та 

об’єднань, які є фінансово життєздатні 

як автономні бізнес підприємства: 

87% залучених 

молочних 

кооперативів – 

фінансово 

життєздатні; 

об’єднання 

кооперативів є 

фінансово 

життєздатними 

4 з 6 кооперативів (67%) – 

фінансово життєздатні; 

об’єднання кооперативів 

має прибуток, але 

переважно функціонує за 

підтримки проекту. 

Рівень задоволеності членів 

кооперативів загальними 

економічними вигодами, отриманими 

від членства у молочних кооперативах: 

більшість членів 

кооперативів є дуже 

задоволені 

2/3 повністю задоволені, 

1/3 нейтральні 

Ступінь розробки та розширення 

державних політик та програм з метою 

підтримки росту та життєздатності 

молочних кооперативів та їхніх членів-

фермерів: 

принаймні одна нова 

політика або 

програма підтримки 

у кожному цільовому 

регіоні 

політики або програми 

відповідного напрямку не 

затверджені 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 
Дніпропетровська ОДА вважає, що допомога, яка надається в межах Проекту, є доречною та 

узгодженою з пріоритетами розвитку області. Проект та заходи, які реалізовуються у його 

межах, відповідають потребам стратегії регіонального розвитку та потребам реципієнтів, 

зазначеним у “Плані впровадження проекту”, та затверджених Грантовими угодами щодо 

виконання Проекту “Розвиток молочного бізнесу в Україні”.  
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Координатор проекту 

Перший заступник голови  

Дніпропетровської облдержадміністрації                                 Володимир ОРЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А саме: 

521 фермер-член кооперативів Об’єднання разом формують великі гуртові партії молока, що 

забезпечує більш вигідні ціна та робить їх більш конкурентоздатними на ринку. 

Проект надає доступ до ресурсів відповідно до потреб фермерів, та на сталій основі – зі 

створенням відповідних фондів, що дозволять повторне надання фінансової допомоги.  

Важливим наслідком є налагодження бізнес-контактів із постачальниками обладнання та 

переробниками молока, що робить кооперативи більш впливовими на ринку. 

Через релевантне та сучасне навчання, навчальні поїздки та спілкування з закордонними 

фахівцями кооперативи (включаючи керівні органи та членів) розвиваються як самостійні 

організації та покращують свої фінансові результати. 

Жінки-фермерки створюють бізнес-мережі та розвивають підприємницький потенціал, 

ведуть управлінський облік та покращують менеджмент ферм і кооперативів. 

Створюються нові кооперативи, багато ініціативних груп отримують підтримку у заснуванні 

та функціонуванні кооперативів, зокрема фінансову грамотність у питаннях бюджетування 

та бізнес-планування. 
5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Поточних проблем, що на дату звіту потребують вирішення, не виявлено 
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Додаток 3 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного/заключного моніторингу проекту (програми)  

«Правова інфраструктура енергоефективності: Дніпропетровськ» 
       (повне найменування проекту (програми) 

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) піврічний 

Період звітування 01.01.2021-30.06.2021 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку ЄБРР 

Бенефіціар Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація 

Реципієнт Комунальне підприємство 

“Дніпровська муніципальна 

енергосервісна компанія” 

Дніпровської міської ради 

Номер реєстраційної картки проекту 3950-01 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних показниках  

1. Розроблено проекти будівництва для 

81 об’єкта впровадження 

енергоефективних заходів та отримано 

позитивний експертний звіт від 

експертної організації для усіх 81 

проектів будівництва. 

2. Отримано 81 дозвіл на виконання 

будівельних робіт від органу 

архітектурно будівельного контролю. 

3. Розпочато впровадження 

енергоефективних заходів на 81 

об’єкту. 

4. 81 об’єкт з 81 об’єкта впровадження 

енергоефективних заходів знаходяться 

на завершальній стадії. 

5. Утеплено 98 573,00 м2 фасадів. 

6. Утеплено 15 609,70 м2 пласких 

покрівель. 

7. Утеплено 11 551,6 м2 горищ.  

8. Встановлено 10 609 м2 метало-

пластикових вікон. 

9. Встановлено 447 м2 метало-

пластикових вхідних дверей. 

10. Встановлено 91 індивідуальний 

тепловий пункт. 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

https://dniprorada.gov.ua/uk 

https://adm.dp.gov.ua/ 

 

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної технічної допомоги 

на кінець звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

2 500 000 євро 

https://dniprorada.gov.ua/uk
https://adm.dp.gov.ua/


послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд 2 500 000 євро 

адміністративні витрати виконавця - 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту (програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Кількість встановлених індивідуальних 

теплових пунктів, утеплених фасадів, 

пласких покрівель та горищ на об’єктах 

впровадження енергоефективних 

заходів. 

1. Утеплити 7 714 м2 

фасаду. 

2. Утеплити 2 436 м2 

пласких покрівель. 

3. Встановити 1 

індивідуальний 

тепловий пункт. 

4. Встановити 420 м2 

металопластикових 

вікон. 

 

1. Утеплено 7 714 м2 

фасаду. 

2. Утеплено 2 436 м2 

пласких покрівель. 

3. Встановлено 1 

індивідуальний тепловий 

пункт. 

4. Встановлено 420 м2 

металопластикових вікон. 

 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Проект відповідає потребам реципієнта у сфері впровадження енергоефективних заходів 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

- 

 

 

 

 

Координатор проекту 

Заступник голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації                          Максим БЕСПАЛЬЧУК 
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Додаток 4 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного/заключного моніторингу 

проекту (програми) Заходи з енергоефективності в місті Тернівка 
                       (повне найменування проекту (програми) 

 
Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

заключний 

Період звітування 01.01.2021-30.06.2021 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку НЕФКО – Північна екологічна фінансова 

корпорація (Nordik Environment Finance 

Corporation NEFCO) 

Бенефіціар Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація 

Реципієнт Тернівська міська рада (Дніпропетровська 

область) (Код ЄДРПОУ 33912428) 

Номер реєстраційної картки проекту 

 

4286 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних 

показниках  

Теплова модернізація будівлі та систем 

опалення дозволяє зменшити вихідне 

споживання теплових ресурсів та істотно 

знижує витрати 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

https://www.facebook.com/111658247141420/

videos/269379994036723 

Загальна сума витрачених під час реалізації 

проекту (програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець звітного періоду (за 

наявності), у тому числі за категоріями: 

2020 р. – 7 687 744,54 грн 

2021 р. – 6 726 422,02 грн 

Всього 14 414 166,47 грн 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд 14 414 166,47 грн 

адміністративні витрати виконавця - 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проекту (програми) 

Заплановані 

результати на 

кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець звітного 

періоду 

Теплова модернізація 

будівлі та систем опалення 

дозволяє зменшити вихідне 

споживання теплових 

ресурсів та істотно знижує 

витрати 

Виконано роботи 

30.06.2021 
Виконано роботи 30.06.2021 

https://www.facebook.com/111658247141420/videos/269379994036723
https://www.facebook.com/111658247141420/videos/269379994036723


4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Проект відповідає потребам реципієнта у сфері впровадження енергоефективних заходів 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

відсутні 

 

 

 

 

Координатор проекту 

Заступник голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації                          Максим БЕСПАЛЬЧУК 
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