
ПРОЄКТ №1 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

2.4.1 Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства міста та закладів бюджетної сфери міста 

Назва проекту: 

Капітальний ремонт по утепленню приміщення комунального закладу 

«Заклад  дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» Володимир-

Волинської міської ради Волинської області на вул.О.Довбуша,19. 

 

Цілі проекту: 
Утеплення приміщення  комунального закладу «Заклад  дошкільної 
освіти (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» Володимир-Волинської міської ради 

в м. Володимирі-Волинському, вул. О.Довбуша,19 
Територія на яку проект 

матиме вплив: 
м.Володимир – Волинський  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Створення комфортних та безпечних умов для розвитку, виховання, 

навчання 201 дитини  та належного виконання  функціональних 

обов’язків  працівниками  комунального закладу «Заклад  дошкільної 
освіти (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» Володимир-Волинської міської 

ради,  міській бюджет - економія енергоносіїв. 

Стислий опис проекту: 

Загальна площа приміщення – 1019,9  кв.м.  
2013 р.- КП «Інформаційно-аналітичним центром «Волиньенергософт» 
«Енергоцентр» було проведено енергетичне обстеження ЗДО №1 

«Дзвіночок». 
2015 р.-  замінено всі вікна на енергозберігаючі. 
2016 р.- замінено вхідні двері на енергозберігаючі.  
 47% - тепловтрат через стіни. 
2016 р.- виготовлено ПКД на «Капітальний ремонт по  утепленню 

приміщення» та пройдено експертизу на той час діючого законодавства. 
2019 р. – відкориговано ПКД   на «Капітальний ремонт по  утепленню 

приміщення» та пройдено експертизу, яка відповідає чинному 

законодавству. 
Заклад  потребує утеплення через  вологість  у кімнатах приміщення.  
Температурний режим нижче норми. 
Збільшення витрат електроенергії.  

Очікувані результати: 
Забезпечення належного утримання та обслуговування приміщення ЗДО. 

Зменшення тепловтрат через стіни, відповідно зменшення використання 

енергоносіїв. Забезпечення виконання норм Санітарного регламенту. 

Ключові заходи проекту: 

Затвердження Проекту та бюджетних призначень. 
Укладання угоди з організацією підрядником, що буде виконувати 

ремонтні роботи. 
Забезпечення оплати актів виконаних робіт по виконанню Проекту.  
Висвітлення результатів реалізації Проекту в ЗМІ. 

Період здійснення:  2020 – 2022 роки: 
Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2020 2021 2022 Разом 
927,0 927,0 405,3 2259,3 

Джерела фінансування: 
Міський бюджет м.Володимира-Волинського, інші залучені кошти 
 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Володимир-
Волинської міської ради, комунальний  заклад«Заклад  дошкільної освіти 

(ясла-садок) №1 «Дзвіночок» Володимир-Волинської міської ради, 

підрядні організації 

Інше: 
 

 

 


