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ПРОЄКТ №2 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає проект: 

2.4.1. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства та закладів бюджетної сфери міста  

Назва проекту: Утеплення приміщень КП  «Володимир-Волинське ТМО» 

Цілі проекту: 
Капітальний ремонт даху, утеплення приміщень та встановлення 

енергозберігаючих вікон корпусу № 1 (головний) КП «Володимир-

Волинське ТМО». 

Територія на яку проект 
матиме вплив: 

м. Володимир-Волинський 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Громада міста Володимира-Волинського, жителі об’єднаних територіальних 

громад Зимнівської, Зарічанської, Оваднівської та Війницької сільських рад 

та Устилузької міської ради. 

Стислий опис проекту: 

Тривалий період часу  в приміщенні закладу не дотримувався належний 

температурний режим, що створює некомфортні умови перебування в 

закладі. У попередні роки установою було проведено низку заходів по 

енергозбереженню, зокрема замінено 80 % вікон та дверей на 

енергозберігаючі. Проте для забезпечення належного температурного 

режиму в установі цього недостатньо. Тому у 2019 році виготовлено 

проектно-кошторисну документацію на ремонт даху головного корпусу 

лікарні, а також необхідні заміна старих вікон, які залишилися на 

енергозберігаючі та утеплення фасаду.  

Очікувані результати: 

Забезпечення належного утримання та обслуговування приміщень  КП  

«Володимир-Волинське ТМО». Комфортне перебування пацієнтів у 

лікувальному закладі. 

 
 

Ключові заходи проекту: 

 затвердження проекту та бюджетних призначень 

 укладання угоди з організацією підрядником, що буде виконувати 

ремонтні роботи 

 проведення робіт підрядною оргнанізацією по капітальному 
ремонту даху 

 проведення робіт підрядною оргнанізацією по теплоізоляції 

приміщень  

 закупівля та встановлення енергозберігаючих вікон  підрядною 

організацією 

 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 
4 250,00 7 000,00 7 500, 00  

Джерела фінансування: 

Міський бюджет м.Володимира-Волинського, бюджети об’єднаних 

територіальних громад, кошти бюджету «Державний фонд регіонального 

розвитку», кошти програм міжнародної технічної допомоги, кошти 

міжнародних фінансових організацій, кошти інвесторів,  інші залучені кошти  

 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Відділ з питань охорони здоров’я виконавчого комітету Володимир-

Волинської міської ради, комунальне підприємство «Володимир-Волинське 

територіальне медичне об’єднання», об’єднані територіальні громади, 

підрядні організації, громадські організації. 

 

Інше: 
 
 

 

 


