
Назва проекту «Капітальний ремонт НВК «Гімназія «Перспектива» - 

ЗОШ І-ІІ ступенів" імені Володимира Мономаха по вул. 

Київський Шлях 97а в м. Бориспіль Київської області (утеплення 

фасаду)» 

Одна або кілька цілей, 

які будуть досягнуті 

внаслідок реалізації 

проекту 

Скорочення споживання енергоресурсів завдяки 

впровадженню заходів з енергозбереження, які 

забезпечать ефективне використання теплової та 

електричної енергії, заощадження коштів бюджету за 

рахунок зменшення витрат паливно-енергетичних 

ресурсів. 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

м. 

Бориспіль 

Орієнтовна кількість 

населення, яке отримає 

вигоду від реалізації 

проекту 

1797 учнів 

100 осіб дорослого населення 

 

 

Стислий опис проблеми, 

яка буде вирішуватися 

силами проекту 

Зростання цін на газ, електроенергію, вугілля та інші види 

палива, надзвичайна зношеність та застарілість котельного, 

теплообмінного, електричного, газового обладнання, інженерних 

мереж у Бориспільському НВК «Гімназія «Перспектива» 

зумовлюють шукати нові підходи до розв’язання проблеми. 

Завданням даного проекту є утеплення та оздоблення 1784 м² 

фасаду Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива», що є 

найбільшим закладом загальної середньої освіти міста, 

створення належних умов виховання і навчання учнів та роботи 

працівників ЗЗСО. 

Очікувані кількісні та 

якісні результати  

- Отримання щорічного економічного ефекту за рахунок 

утеплення фасаду  (очікувана річна  економія теплоенергії 

складе 1100 Гкал; очікувана економія витрат на оплату 

теплоенергії складе 1106,5 тис. грн/рік) та зменшення 

тепловтрат, збереження тисячі кубічних метрів газу. 

- Поліпшення умов експлуатації та збереження будівлі у 

належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, 

інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання 

споруди та прилеглих до неї території. 

- Створення безпечних умов навчання, виховання та 

життєдіяльності у закладі. 

- Зменшення ризику розморожування систем опалення при 

аварійних зупинках та інше. 

- Зниження обсягів шкідливих викидів та забруднення 

навколишнього середовища за рахунок зменшення кількості 

палива, що споживається. 

Ключові заходи проекту Проведення утеплення фасаду НВК «Гімназія «Перспектива» та 

поліпшення умов експлуатації та збереження будівлі у 

належному стані 

Період здійснення:  з 05.2020-09.2020 

Вартість проекту, тис. 

грн. 

1 рік  2 рік  3 рік  Разом 

12559,238 

тис.грн 

- - 12559,238 тис.грн 



Джерела та частки 

фінансування 

Місцевий бюджет, залучені кошти 

Ключові учасники  

реалізації проекту 

- Управління освіти і науки Бориспільської міської ради 

(уповноважений орган щодо управління закладами 

освіти); 

-  Управління капітального будівництва Бориспільської 

міської ради (замовник послуг з будівництва, 

реконструкції і ремонту об’єктів житлово-комунального і 

соціального призначення на території міста Борисполя) 

Інша інформація щодо 

проекту (за потребою) 

 

 

 



 


