
 

Житомирська ОДА 

Середньострокові плани впровадження  

енергоефективних заходів по будівлях  

обласних бюджетних установ 



Концепція Стратегічної 

реновації будівель — це 

сучасний підхід до 

масштабної модернізації 

будівель. Концепція 

розглядає будівлю в цілому і 

надає індивідуальний 

покроковий план оновлення 

на середньо та 

довгостроковий період з 

урахуванням потреб 

власників / користувачів 

будівлі та конкретної 

технічної ситуації на об’єкті. 

Інструментарій Концепції 

забезпечує аналіз для 

підтримки переваг 

оновлення, як на рівні 

окремих будівель, так і з 

метою реалізації 

довгострокових 

національних стратегій у цій 

галузі. 

Головна мета Концепції — 

розробка Індивідуальних 

планів реновації будівель, які 

у поєднанні з іншими 

інструментами Концепції — 

Журналом реновації будівлі 

та системою Контролю 

якості за будівельно- 

ремонтними роботами 

закликані підвищити 

обізнаність та створити 

умови для проведення робіт 

з реконструкції будівель, що 

гарантує покращення 

енергоефективності 

кожного разу, коли 

відбуватиметься 

реконструкція. 



Управління освіти і 
науки 



  

Комунальний заклад позашкільної освіти 
" Обласний еколого 

- натуралістичний центр"  
( Адміністративна будівля ) 



  

Комунальний заклад позашкільної освіти 
" Обласний Центр дитячої та юнацької 

творчості "  Житомирської обласної ради  
( Основна будівля ) 



  

Комунальний заклад позашкільної освіти 
" Обласний Центр дитячої та юнацької 

творчості "  Житомирської обласної ради  
( Лабораторний корпус) 



  

КЗ "Житомирська обласна школа вищої спортивної майстреності "  Житомирської 
обласної ради  
( Майновий комплекс  C портивно - оздоровча база) 



  

Березівська спеціальна школа Житомирської обласної ради 

( Школа № 1) 



  

Радомишльська санаторна школа Житомирської обласної ради  
( Учбовий корпус) 



  

Радомишльська санаторна школа Житомирської обласної ради  
( Пансіон ( спальний корпус) 



  

Комунальний заклад "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти 

"  

( Адміністративна будівля ) 



  

Житомирська спеціальна школа №1 Житомирської обласної ради 
( Адміністративний корпус) 



  

Житомирська спеціальна школа №1 Житомирської обласної ради  
( Навчальний корпус) 



Департамент праці, 
соціальної та сімейної 

політики 



  

Комунальна установа 
" Новоборівський психоневрологічний інтернат 

"  

Житомирської обласної ради  
( Будівля 7  Корпус № 6) 



  

Комунальна установа 
" Новоборівський дитячий будинок 

- інтернат 
"  Житомирської 

обласної ради  
( Будівля 4   Спальний корпус №1) 



  

Комунальна установа 
" Новоборівський дитячий будинок 

- інтернат 
"  Житомирської 

обласної ради  
( Будівля 5   Спальний корпус №2) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Житомирський обласний спеціалізований 

будинок дитини для дітей 
- сиріт та дітей 

,  які залишились без піклування батьків 
"  

Житомирської обласної ради   
( Основний корпус) 



Управління охорони 
здоров'я 



  

Новоград 
- Волинський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради  

( Навчальний корпус №1) 



  

Новоград 
- Волинський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради  

( Навчальний корпус №2) 



  

Новоград 
- Волинський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради  

( Гуртожиток ) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний медичний спеціалізований 

центр" Житомирської обласної ради  
( Адмінкорпус ) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний медичний спеціалізований 

центр" Житомирської обласної ради  
( ДПНВ - Денний стаціонар ) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний медичний спеціалізований 

центр" Житомирської обласної ради  
( Відділення 12) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний медичний спеціалізований 

центр" Житомирської обласної радии  
( Відділення 14) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний медичний спеціалізований 

центр" Житомирської обласної ради  
( Відділення 15-17) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний медичний спеціалізований 

центр" Житомирської обласної ради  
( Відділення 16) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний медичний спеціалізований 

центр" Житомирської обласної ради  
( Архів, рентген) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Житомирський обласний онкологічний 

диспансер" Житомирської обласної ради  
( Головний лікувальний корпус) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Житомирський обласний онкологічний 

диспансер" Житомирської обласної ради  
( Радіологічний лікувальний корпус) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний медичний центр вертебрології 

і реабілітації "  Житомирської обласної ради  
( Адміністративно - лікувальний корпус) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний медичний консультативно 

- 

діагностичний центр" Житомирської обласної ради  
( Головний корпус "Б") 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний медичний центр спортивної 

медицини 
"  Житомирської обласної ради 

( Пятиповерхова будівля ( адміністрація та поліклініка ) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Госпіталь ветеранів війни 

"  Житомирської 
обласної ради  
( Лікувальний корпус) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Госпіталь ветеранів війни 

"  Житомирської 
обласної ради  
( Неврологічне відділення ) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Госпіталь ветеранів війни 

"  Житомирської 
обласної ради  
( Фізіотерапевтичне та гастроентерологічне відділення ) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний міжрайонний діагностичний 

центр у м. Коростені "  Житомирської обласної ради  
( Корпус № 1) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний міжрайонний діагностичний 

центр у м. Коростені "  Житомирської обласної ради  
( Корпус № 2) 



  

Комунане некомерційне підприємство 
" Житомирська обласна психіатрична 

лікарня 
"  Житомирської обласної ради  

( Адміністративний корпус) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Житомирська обласна психіатрична 

лікарня 
"  Житомирської обласної ради  

( Лікувальне відділення №1) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Житомирська обласна психіатрична 

лікарня 
"  Житомирської обласної ради  

( Лікувальне відділення №2) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Житомирська обласна психіатрична 

лікарня 
"  Житомирської обласної ради  

( Будівля кабінетів лікарських ) 



  

КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської 
обласної ради  
( Адмінбудівля ) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний центр крові "  Житомирської 

обласної ради  
( Головний корпус) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласне патологоанатомічне бюро"  

Житомирської обласної ради  
( Відділення №1  та № 2) 



  

КУ "База спеціального медичного постачання 
"  Житомирської обласної ради  

( Головний корпус) 



  

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної 
ради  
( Будівля КЗ "Житомирський базовий фармацевтичний коледж ") 



  

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради  
( Будівля Житомирського медичного інституту ) 



  

Комунальне некомерційне підприємство 
" Обласний перинатальний центр"  

Житомирської обласної ради  
( Корпус № 1) 



Департамент 
культури, молоді та 

спорту 



  

Житомирська дитячо 
- юнацька спортивна школа з боротьби Житомирської 

обласної ради  
( Основна будівля ) 



  

Комунальний заклад позашкільної освіти 
" Житомирська дитячо 

- юнацька спортивна  
школа "Авангард" Житомирської обласної ради  
( Будинок фізкультури ) 



  

Комунальний заклад позашкільної освіти 
" Житомирська дитячо 

- юнацька спортивна  
школа "Авангард" Житомирської обласної ради  
( Будівля басейну ) 



  

КЗ "Обласна універсальна наукова бібліотека імені О. Ольжича 
"  Житомирської 

обласної ради  
( Будівля КЗ "Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича ") 



  

КЗ "Обласна бібліотека для юнацтва 
"  Житомирської обласної ради  

( Будівля КЗ "Обласна бібліотека для юнацтва " ) 



  

Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради  
( Будівля Обласної бібліотеки для дітей ) 



  

КЗ "Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д. Буханчука Житомирської 
обласної ради  
( Музейний комплекс) 



  

ДУ "Музей коштовного і декоративного каміння 
"  

( Будівля ДУ "Музей коштовного і декоративного каміння ") 



  

КУ "Житомирський обласний центр народної творчості "  Житомирської обласної 
ради  
( Будівля Житомирського обласного центру народної творчості ) 



  

КЗ "Житомирський обласний центр хореографічного мистецтва 
"  Житомирської 

обласної ради  
( Будівля КЗ "Житомирський обласний центр хореографічного мистецтва ") 



  

Житомирський музичний фаховий коледж ім. В.С. Косенка Житомирської обласної 
ради  
( Будівля Житомирського музичного фахового коледжа В.С. Косенка) 



  

КЗ "Житомирський академічний обласний театр ляльок 
"  Житомирської обласної 

ради  
( Будівля КЗ "Житомирський академічний обласний театр ляльок ") 



  

КП "Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера 
"  Житомирської 

обласної ради"  
( Будівля КП "Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера ") 



Індивідуальні 

плани реновації 

будівель 

Будуються на основі поточної інформації щодо технічних характеристик 

огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівель. 

А тому, перелік енергоефективних заходів на плані може мати дещо 

інший вигляд при внесенні змін до огороджувальних конструкцій будівлі 

або її інженерних систем. 

В разі виникнення питань щодо побудови Індивідуальних планів 

реновації будівель Ви можете звернутись до служби підтримки 

повідомленням на e-mail: support@fiatu.com.ua. 



Житомирська ОДА:  У співпраці 

з:  

Технічний оператор  
За підтримки:Національної бази  

даних України: 


