
Стан укладання енергосервісних договорів по місту Кропивницькому  

                                                                                                                                                                           на 01.06.2022 

№ 

з/п 
Об’єкти енергосервісу Адреса Виконавець Види робіт 

Дата 

укладання 

договору 

Ціна 

договору, грн 

Стан 

договору 

1 ДНЗ (ясла-садок) № 2 

«Ятранчик» 

м. Кропивницький,                              

вул. Шевченка,  41-а 

ФОП 

Кваша Роман 

Миколайович 

встановлення системи 

автоматичного 

регулювання 

споживання теплової 

енергії (далі - ІТП) 

24.04.2018 294 936,92 Виконаний 

2 ДНЗ (ясла-садок) № 3 

«Незабудка»  

м. Кропивницький, 

вул. Генерала Жадова, 

23-д 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович 

встановлення ІТП 31.08.2018 356 422,41 Виконаний 

3 ДНЗ (ясла-садок) № 60  

«Ягідка» комбінованого 

типу  

м. Кропивницький,                        

вул. Андрія Матвієнка, 

53 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович 

встановлення ІТП 24.04.2018 349 423,88 Виконаний 

4 ДНЗ (ясла-садок) № 62 

«Супутник» 

комбінованого типу  

м. Кропивницький,                              

вул. Пацаєва, 11-а 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович 

встановлення ІТП 24.04.2018 260 455,95 Виконаний 

5 ДНЗ (ясла-садок) № 67 

«Дельфін» 

комбінованого типу  

м. Кропивницький,                            

вул. Пацаєва, 10-а 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович 

встановлення ІТП 24.04.2018 296 064,66 Виконаний 

6 ДНЗ (ясла-садок) № 70 

«Оленка» комбінованого 

типу 

м. Кропивницький,  

вул. Яновського, 62-а 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович 

встановлення ІТП 31.08.2018 354 585,88 Виконаний 

7 КЗ «НВО природничо-

економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 8 

– позашкільний центр»  

м. Кропивницький,  

вул. Бєляєва, 1 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович 

 

встановлення ІТП 

 

31.08.2018 

 

338 246,35 

Виконаний 

8 Спеціалізована ЗОШ                

І-ІІІ ступенів № 14  

м. Кропивницький,                             

вул. Вокзальна, 19 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович 

встановлення ІТП 24.04.2018 283 891,22 Виконаний 



№ 

з/п 
Об’єкти енергосервісу Адреса Виконавець Види робіт 

Дата 

укладання 

договору 

Ціна 

договору, грн 

Прим. 

 

9 

ТОВ «ЕСКО 

ПРОФІТ» 

 

утеплення даху, що 

межує з технічним 

поверхом (горищем); 

ревізія, ремонт та 

утеплення 

трубопроводів; 

балансування  системи 

опалення; модернізація 

ІТП, автоматизація 

управлінням системою 

опалення та впровад-

ження систем 

диспетчеризації 

04.11.2019 2 130 467,02 
У стані 

виконання 

10 КЗ «НВО ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів № 24 – центр 

дитячої та юнацької 

творчості «Оберіг» 

м. Кропивницький, 

вул. Тараса Карпи, 85 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович 
встановлення ІТП 24.04.2018 364 795,92 

Виконаний 

11 КЗ «НВК 

«Спеціалізована ЗНЗ         

І-ІІІ ступенів № 26 –   

ДНЗ – ДЮЦ «Зорецвіт» 

м. Кропивницький, 

Студентський бульвар, 

21 

ФОП Кваша 

Роман 

Миколайович 
встановлення ІТП 10.10.2018 401 752,76 

Виконаний 

12 
ЗОШ І-ІІІ ступенів              

№ 29  

м. Кропивницький,  

вул. Василя Нікітіна, 25 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович 

встановлення ІТП 24.04.2018 349 533,71 
Виконаний 

13 КЗ «НВО № 32 

«Спеціалізована ЗОШ            

І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр 

«Школа мистецтв»  

м. Кропивницький,                 

вул. Курортна, 1 

(корпус 2) 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович встановлення ІТП 03.09.2018 357 210,18 Виконаний 

14 КЗ «НВО № 3 

«Спеціальна ЗОШ           

І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок»  

м. Кропивницький,                             

вул. Куроп’ятникова, 

19 

ФОП   

Кваша Роман 

Миколайович 
встановлення ІТП 24.04.2018 309 751,49 Виконаний 



№ 

з/п 
Об’єкти енергосервісу Адреса Виконавець Види робіт 

Дата 

укладання 

договору 

Ціна 

договору, грн 

Прим. 

 

15 КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості» 

м. Кропивницький, 

вул. Добровольського,  

22 

ФОП 

Кваша Роман 

Миколайович 

встановлення ІТП 24.04.2018 334 767,71 Виконаний 

 

16 ТОВ «ГІГА-

ДЖОУЛЬ» 

утеплення даху, що межує 

з технічним поверхом 

(горищем); ревізія, ремонт 

та утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; модернізація 

ІТП, автоматизація 

управлінням системою 

опалення та впровадження 

систем диспетчеризації 

07.11.2019 2 699 456,62 
У стані 

виконання 

17 Дитяча міська 

поліклініка № 1 

м. Кропивницький,  

вул. Шевченка, 36 

ФОП Кваша 

Роман 

Миколайович 

встановлення ІТП; надання 

послуг з енергосервісу 11.04.2019 360121,54 Виконаний 

18 ДНЗ (ясла-садок) № 74 

«Золотий півник» 

комбінованого типу 

м. Кропивницький,  

вул. Металургів, 8а 

ТОВ 

«АРМАТОК» 

утеплення покрівлі, 

утеплення фасаду, 

модернізація ІТП 
17.08.2018 5 730 356,15 

У стані 

виконання 

19 ДНЗ (ясла-садок) № 24 

«Вогник» ім. В.О. 

Сухомлинського 

комбінованого типу  

м. Кропивницький, 

пров. Училищний, 3-а 

ФОП Сокур 

Сергій 

Олександрович 

утеплення покрівлі; 

часткова заміна вікон; 

ревізія, ремонт та 

утеплення трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; встановлення 

ІТП; надання послуг з 

енергосервісу 

26.04.2019 8 595 185,54 
У стані 

виконання 

20 КЗ «ДНЗ (ясла-садок) 

комбінованого типу              

№ 54 «Чебурашка»  

м. Кропивницький,   

вул. Олега Ольжича, 26 

ТОВ «ЕНЕРГО-

ТЕХ-ІНВЕСТ» 

утеплення фасаду; ревізія, 

ремонт та утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; встановлення, 

автоматизація та 

пусконаладка ІТП; надання 

24.04.2019 6 056 952,35 
У стані 

виконання 



№ 

з/п 
Об’єкти енергосервісу Адреса Виконавець Види робіт 

Дата 

укладання 

договору 

Ціна 

договору, грн 

Прим. 

 
послуг з енергосервісу 

21 КЗ «ДНЗ (ясла-садок)            

№ 61 «Гніздечко» 

комбінованого типу  

м. Кропивницький,  

вул. Пацаєва, 3-а 

ТОВ 

«АРМАТОК» 

утеплення фасаду; 

автоматизація та 

пусконаладка ІТП; ревізія, 

ремонт, утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; надання послуг з 

енергосервісу 

24.04.2019 7 026 313,16 
У стані 

виконання 

22 ДНЗ (ясла-садок) № 69 

«Кристалик» 

комбінованого типу 

м. Кропивницький,  

сел. Гірниче, Лінія              

10-а, буд. 1 

ФОП Сокур 

Сергій 

Олександрович 

утеплення покрівлі; 

часткова заміна вікон; 

часткове утеплення фасаду; 

ревізія, ремонт та 

утеплення трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; встановлення та 

пусконаладка ІТП; надання 

послуг з енергосервісу  

24.04.2019 7 698 952,35 
У стані 

виконання 

23 ДНЗ (ясла-садок) № 71 

«Катеринка» 

комбінованого типу 

м. Кропивницький,  

вул. Волкова, 2 

ТОВ «ЕНЕРГО-

ТЕХ-ІНВЕСТ» 

утеплення фасаду; ревізія, 

ремонт та утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; встановлення, 

автоматизація та 

пусконаладка ІТП; надання 

послуг з енергосервісу 

24.04.2019 7064 667,15 
У стані 

виконання 

24 ДНЗ № 16 «Дружба» 

комбінованого типу 

Металургів, 34,               

селище Нове 

ТОВ 

«АРМАТОК» 

утеплення фасаду; 

встановлення ІТП; ревізія, 

ремонт, утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; надання  

послуг з енергосервісу 

25.04.2019 4 831 974,4 

У стані 

виконання 



№ 

з/п 
Об’єкти енергосервісу Адреса Виконавець Види робіт 

Дата 

укладання 

договору 

Ціна 

договору, грн 

Прим. 

 

25 ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4  м. Кропивницький,  

вул. Шульгиних, 38 

ТОВ «ЕНЕРГО-

ТЕХ-ІНВЕСТ» 

утеплення холодного 

горища; часткова заміна 

вікон; утеплення пласкої 

покрівлі зсередини; 

утеплення фасаду 

одноповерхових будівель; 

ревізія, ремонт та 

утеплення трубопроводів; 

балансування системи 

опалення;  модернізація та 

автоматизація ІТП; 

надання послуг з 

енергосервісу 

14.04.2019 5 490 167,65 
У стані 

виконання 

26 Державний заклад 

«Спеціалізована медико-

санітарна частина № 19 

МОЗ України» 

(основний корпус) 

м. Кропивницький,  

вул. Салганні піски, 14 

ТОВ «ЕНЕРГО-

ТЕХ-ІНВЕСТ» 

утеплення холодного 

горища; часткова заміна 

вікон; утеплення цоколю 

зсередини; утеплення 

північного фасаду будівлі; 

ревізія, ремонт та 

утеплення трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; встановлення та 

пусконаладка ІТП або 

автоматизація роботи 

котла; надання послуг з 

енергосервісу 

20.05.2019 21396701,92 

Договір 

розірвано 

(роботи 

виконано 

частково) 

27 

 

КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів № 1 - дитячий 

юнацький центр 

«Перлинка», корп. 1 - 

старша школа 

м. Кропивницький 

вул. Таврійська, 29/32 
ТОВ 

«АРМАТОК» 

утеплення даху, що межує 

з технічним поверхом 

(горищем); ревізія, ремонт 

та утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; встановлення 

ІТП, автоматизація 

управлінням системою 

опалення та впровадження 

07.11.2019 7 225 612, 46 Договір 

розірвано 



№ 

з/п 
Об’єкти енергосервісу Адреса Виконавець Види робіт 

Дата 

укладання 

договору 

Ціна 

договору, грн 

Прим. 

 
систем диспетчеризації 

28 ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 м. Кропивницький 

с. Гірниче, Лінія 6-a, 

буд. 30 

ТОВ «ЕСКО 

ПРОФІТ» 

утеплення даху, що 

межує з технічним 

поверхом (горищем); 

ревізія, ремонт та 

утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; встановлення 

ІТП, автоматизація 

управлінням системою 

опалення та 

впровадження систем 

диспетчеризації 

05.11.2019 2 673 542,22 У стані 

виконання 

29 КЗ «НВО ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 24 – центр 

дитячої та юнацької 

творчості «Оберіг» 

(корпус № 1) 

м. Кропивницький 

вул. Тараса Карпи, 85 
ТОВ «ГІГА-

ДЖОУЛЬ» 

утеплення даху, що 

межує з технічним 

поверхом (горищем); 

ревізія, ремонт та 

утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; модернізація 

ІТП, автоматизація 

управлінням системою 

опалення та 

впровадження систем 

диспетчеризації 

06.11.2019 3 575 373,87 У стані 

виконання 

30 КЗ «НВК ЗОШ І-ІІ 

ступенів № 34 – 

економіко-правовий 

ліцей «Сучасник» – 

дитячо-юнацький центр» 

м. Кропивницький 

Студентський 

бульвар,11 

ТОВ «ЕСКО 

ПРОФІТ» 

утеплення даху, що 

межує з технічним 

поверхом (горищем); 

ревізія, ремонт та 

утеплення 

трубопроводів; 

04.11.2019 2 027 004,8 Договір 

розірвано 



№ 

з/п 
Об’єкти енергосервісу Адреса Виконавець Види робіт 

Дата 

укладання 

договору 

Ціна 

договору, грн 

Прим. 

 

балансування системи 

опалення; встановлення 

ІТП, автоматизація 

управлінням системою 

опалення та 

впровадження систем 

диспетчеризації 

31 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ (ясла-садок) № 19 

«Дзвінок» 

м. Кропивницький 

вул. Бобринецький 

шлях, 2 

ТОВ «ЕСКО 

ПРОФІТ» 

утеплення даху, що межує 

з технічним поверхом 

(горищем); ревізія, ремонт 

та утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; встановлення 

ІТП, автоматизація 

управлінням системою 

опалення та впровадження 

систем диспетчеризації 

05.11.2019 1 758 741,18 
У стані 

виконання 

32 

 

 

 

Дошкільний навчальний 

заклад (Ясла-садок) № 23 

«Супутник» 

м. Кропивницький 

вул. Добровольського, 

1-в 

ФОП Сокур 

Сергій 

Олександрович 

утеплення даху; ревізія, 

ремонт та утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; 

автоматизація 

управлінням системою 

опалення та 

впровадження систем 

диспетчеризації 

 

04.11.2019 

 

 

 

7 693 130,02 

 

 

У стані 

виконання 

33 Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 28 

«Зірочка» 

м. Кропивницький 

Студентський бульвар, 

8-a 

ТОВ «ЕСКО 

ПРОФІТ» 

утеплення даху, що 

межує з технічним 

поверхом (горищем); 

ревізія, ремонт та 

утеплення 

трубопроводів; 

05.11.2019 1 829 222,56 У стані 

виконання 



№ 

з/п 
Об’єкти енергосервісу Адреса Виконавець Види робіт 

Дата 

укладання 

договору 

Ціна 

договору, грн 

Прим. 

 

балансування системи 

опалення; встановлення 

ІТП, автоматизація 

управлінням системою 

опалення та 

впровадження систем 

диспетчеризації 

34 Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)               

№ 37 «Ластівка» 

комбінованого типу 

м. Кропивницький, вул. 

Преображенська, 101 

ТОВ "ГІГА-

ДЖОУЛЬ" 

утеплення фасаду 

(проектування та 

експертиза, виконання 

робіт); утеплення даху, 

що межує з технічним 

поверхом (горищем); 

ревізія, ремонт та 

утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; встановлення 

ІТП; автоматизація 

управлінням системою 

опалення та 

впровадження систем 

диспетчеризації 

13.11.2019 3 936 436,18 У стані 

виконання 

35 ДНЗ (ясла-садок) № 73 

«Червона квіточка» 

комбінованого типу 

м. Кропивницький, 

пров. Кінний, 3 

ТОВ 

«АРМАТОК» 

утеплення північної 

сторони фасаду; ревізія, 

ремонт та утеплення 

трубопроводів; 

балансування системи 

опалення; встановлення 

ІТП; автоматизація 

управлінням системою 

опалення та 

впровадження систем 

06.12.2019 3 972 179,92  У стані 

виконання 



№ 

з/п 
Об’єкти енергосервісу Адреса Виконавець Види робіт 

Дата 

укладання 

договору 

Ціна 

договору, грн 

Прим. 

 

диспетчеризації 

36 КЗ «НВО «ЗОШ-

інтернат І-ІІІ ступенів, 

ліцей «Сокіл» 

м. Кропивницький, вул. 

Короленка, 46 

ТОВ 

«АРМАТОК» 

утеплення північної 

сторони фасаду; 

утеплення даху 

навчального корпусу, що 

межує з технічним 

поверхом (горищем); 

ревізія, ремонт та 

утеплення трубопроводів 

навчального корпусу; 

балансування системи 

опалення навчального 

корпусу; встановлення 

ІТП; автоматизація 

управлінням системою 

опалення та 

впровадження систем 

диспетчеризації 

навчального корпусу 

03.12.2019 5 137 106,46 У стані 

виконання 

               

 

У місті Кропивницькому протягом 2018-2019 років всього укладено 36 енергосервісних договорів                                                  

на загальну суму  123,5 млн грн, з них: 

   виконано – 15 на суму 5 млн грн; 

   розірвано – 3 договори на суму 30,6 млн грн; 

   у стані впровадження  – 18 енергосервісних договорів на суму 87,9 млн грн.  
 

 

 

 


