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Зміст проекту

➲ Резюме 
➲ Ціль будівництва
➲ Аналіз ринку  нерухомості
➲ Опис проекту: ділянка під будівництво, 

 матеріали та технології
➲ Джерела фінансування
➲ Кошторис
➲ Визначення фінансової привабливості та 

економічної доцільності проекту



Резюме проекту
➲ Ініціатор  проекту-

Крижопільський 
будівельний ліцей

➲ Виконавець  - 
Крижопільський 
будівельний ліцей

Мета

Засвоєння знань та отримання практичних нави-
чок учнями Крижопільського будівельного ліцею в 

галузі будівництва з використанням сучасних 
технологій.



Ціль будівництва

1. Отримання фінансової вигоди 

2. Практичне використання набутих знань та 
отриманих навичок 

учнями Крижопільського будівельного ліцею



 Аналіз ринку нерухомості
 - Пропозиція перевищує попит;
 - Низька купівельна спроможність потенційних   
клієнтів;
  - Молодь хоче бути мобільною і не при-
в'язаною до певної місцевості;
 - Податкове навантаження на зайві квадратні 
метри;
 - Введення норми офіційного підтвердження 
доходів при розрахунках понад 50000 грн. 
однією сумою 



 Аналіз ринку нерухомості
- Терміни продажу об'єкту нерухомості — від 3 
місяців та затрати на рекламу...

                        ВИСНОВОКВИСНОВОК

1. Об'єкт не можна вважати високоліквідним 
— таким, що швидко може окупитись.

2. Доцільно розглядати варіант довготри-
валої оренди з подальшим продажем за 
залишковою вартістю



 Опис проекту: 

1. Земельна ділянка

➲ Для втілення проекту в жит-
тя, місцевою владою за 
сприяння бізнесу,  було ви-
ділено земельну ділянку  
площею — 0, 008 га; 

➲ Термін користування — про-
тягом експлуатації будинку ;

➲ Оплата — 2% від суми 
орендної плати отриманої за 
оренду будинку



Технологія та матеріал

➲ SIP технологія будівництва

SIP панелі являють собою теплу, мі-
цну монолітну конструкцію, яка 
складається з трьох шарів. Дві плити 
ОСП, а між ними знаходиться якісний 
утеплювач – пінополістирол.



Переваги
➲ Теплоємність  -  енергозберігаючий  матеріал

➲ Міцність, для закріплення SIP-панелей між 
собою використовують дерев’яний брус, ви-
ходить несучий дерев’яний каркас, здатний ви-
тримати всі можливі навантаження

➲ Простота складання, збірка стін з SIP-панелей 
дуже проста. Комплект доставляється вже 
пронумерованим та розпиляним на деталі 
панелей відповідно до робочих креслень

➲ Короткий термін будівництва

➲ Економія на опаленні



Будинок з SIP-панелей



Вихідні розрахункові параметри 



Використавши для розрахунків онлайн-
калькулятор

(http://www.komteks-a.ru/kalkulyator/kalkulyator.php#) 
отримаємо загальну площу потрібних SIP-панелей 

http://www.komteks-a.ru/kalkulyator/kalkulyator.php


План-схема 

➲ Вітальня з відділеною 
зоною кухні

➲ Кімната 1

➲ Кімната 2

➲ Суміщений санвузол та 
ванна кімната 



Собівартість проекту



➲ Сума інвестицій, що потрібно закласти  в 
проект -  287140 грн.

➲ Гарантійний термін експлуатації — 8 
років;

➲ Плата за оренду складатиме протягом  
гарантійного терміну експлуатації  - 
287140:8:12= 2991 грн. на місяць;

Як бачимо сума цілком є посильною для 
сім'ї з двох працюючих. 



Висновок.

➲ Проект  доцільно втілити в життя;

➲ Розрахунки не є остаточними і можуть 
коригуватись
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