
1.1.1 Заміна насосних агрегатів насосних станціїй ІІ підйому по 
вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя (в тому числі проєктні роботи) 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 
Дніпровська водопровідна станція №1 (ДВС-1) знаходиться в 

м. Запоріжжя, вул. Вузлова 23. Побудована та ведена в експлуатацію в 1937 
році. Призначення даної станції – переробка та подача питної води на 
лівобережну частину м. Запоріжжя. За добу ДВС-1 подає на місто близько 
230 тис. м³ води, готує воду питної якості і транспортує її споживачам міста 
Запоріжжя.  

До складу об’єкту ДВС-1 входять споруди які приймають безпосередню 
участь у підготовці та транспортуванню питної води, а також допоміжні 
споруди з технічного обслуговування самого об’єкту.  

Для моніторингу та обліку витрат електроенергії і піднятої та поданої води 
ДВС-1 обладнана комп’ютерними системами «Автоматична система технічного 
обліку електроенергії» (АСТОЕ) та «Автоматична система технічного обліку 
води» (АСТОВ). 

На ДВС-1 для отримання питної води застосовуються такі методи 
очищення: хлорування з амонізацією для знезараження, далі коагулювання, 
відстоювання та  фільтрування. Очищена вода після фільтрів надходить до 
резервуарів чистої води. Якість води в джерелі по ланкам очистки та питної 
води цілодобово контролюються лабораторією.  

ДВС-1 забезпечує питною водою підприємства і населення лівобережної 
частини м. Запоріжжя та Запорізької області насосною станцією 2-го підйому 
блоку №1 та насосною станцією  2-го підйому блоку №2.   

З насосної станції 2-го підйому блоку № 1 вода подається насосними 
агрегатами з загального колектору насосної станції в водопровідну мережу 
лівобережній частині міста по шести водоводах:  
1. 600мм, 700(1) в напрямку – Насосна станція «Павло-Кічкас»; 
2. 700(2)мм, 800(1)мм, 800(2)мм в напрямку – Насосна станція 
«Шевченко» 
3. 1000мм в напрямку – Насосна станція «Леваневська». 

Подача води в напрямку – Насосна станція «Павло-Кічкас» здійснюється з 
загального колектору насосної станції 2-го підйому блоку № 1. 

З насосної станції 2-го підйому блоку № 2 насосними агрегатами вода 
подається в водопровідну мережу лівобережній частині м. Запоріжжя по 
водоводам:  1200мм,   1400мм та м. Вільнянськ по водоводу  800(3)мм. 

Для подачі води в напрямку насосна станція «м. Вільнянськ»  
експлуатуються насосні агрегати: 
№ 1 тип Д1250/125, Q =1250 м3/год, h=125м з електродвигуном  Р=500кВт; 
№ 2 тип 20Д6М  Q =2000 м3/год, h=100м з електродвигуном  Р=800кВт; 
№ 3 тип  20Д6М Q =2000 м3/год, h=100м з електродвигуном  Р=800кВт. 

Для подачі води в напрямку лівобережної частини м. Запоріжжя  
експлуатуються насосні агрегати: 
№ 4 тип 20НДС, Q =3420 м3/год, h=75м з електродвигуном  Р=800кВт; 



№ 5 тип 20НДС, Q =2500 м3/год, h=45м з електродвигуном  Р=400кВт. 
№ 8 тип SDBH300/3/50 Q =1500 м3/год, h=75м з електродвигуном Р=318кВт; 
№ 9 тип SDBH300/3/50  Q =1500 м3/год, h=75м з електродвигуном Р=318 кВт; 

В умовах, коли об’єми подачі питної води знижуються, недоцільно 
використовувати насосні агрегати з двигунами великої потужності. 

На сьогоднішній день постійно працює насосний агрегат № 1 (Р=500кВт), 
який вкрай фізично зношений, потребує термінової заміни. В разі його зупинки, 
запускаються насосні агрегати № 2 (Р=800кВт) або № 3 (Р=800кВт). Для 
забезпечення необхідної подачі води у мережу агрегат регулюється шляхом 
дроселювання напірної засувки, що призводить до перевитрат електроенергії. 

З метою розділення потоків по високим відміткам для зміни гідравлічних 
режимів насосних станцій 2 підйому відновлені наступні перемички між 
водоводами: 

1) на насосній станції 2-го підйому блоку №1 – перемичка  800 мм між 
нижнім та верхнім машинними залами між водоводами  800(1) мм та 
 1000 мм; 

2) перемичка  800 мм між водоводами  800(2) мм напрямок 
НС «Шевченко» та  1000 мм перед в’їздом на ДВС-1; 

3) на насосній станції 2-го підйому блоку № 1 – відключені існуючі водоводи 
 600 мм,  700(1) мм від водоводу  1400 мм напрямок  НС «П.Кічкас» 
у зв’язку з аварійним станом (експлуатуються з 1936 року) і відновлена 
перемичка  1000 мм між водоводами  1000 мм і  1400 мм напрямок 
НС «П.Кічкас»). 
Ці заходи забезпечать подачу води в місто в напрямках з різними 

геодезичними відмітками. 
Для покращення роботи споруд та оптимізації питомої витрати 

електроенергії передбачається: 
1. В насосній станції 2-го підйому блоку № 1 виділити групу насосних 

агрегатів (№ 7та № 8) для відділення їх від загального напірного колектору для 
подачі води необхідного тиску (h=33 – 42 м) споживачам в напрямку насосної 
станції «Павло-Кічкас» і замінити насосний агрегат № 7 типу 20НДС з 
двигуном потужністю 800 кВт на насосний агрегат типу ДНV 300-435 РА(2) 
(Q=1600 м3/год, h=45м, n=1485об/хв.) з низьковольтним електродвигуном 
потужністю 250 кВт (0,4 кВ) та установка додаткового керуючого пристрою 
0,4кВ для можливості керування двигуном за допомогою ПЗЧ та прямого 
пуску;  

2.  В насосній станції 2-го підйому  блоку №2: 
2.1 виділити групу насосних агрегатів (№№ 1, 2 та № 3) для відділення їх 

від загального напірного колектору для подачі води необхідного тиску (h=80 –
96 м) споживачам по водоводу  800(3) мм в напрямку насосної станції 
«м. Вільнянськ», замінити насосний агрегат № 2 типу 20Д6М з двигуном 
потужністю 800 кВт на насосний агрегат типу ДНV 200-520 РА (Q=1000м3/год, 
h=97м, п =1490 об/хв.) з низьковольтним електродвигуном потужністю 355кВт 
та установити додатково керуючого пристрою 0,4кВ для можливості керування 
двигунами за допомогою ПЗЧ та прямого пуску; 



2.2 для відділення потоку від загального колектору закрити перемичку, 
через яку надлишок об’єму води (до 50%) подається з напірного колектору 
Вільнянської групи насосів до водоводу   1200 мм в напрямку м. Запоріжжя/ 

2.3 виділити групу насосних агрегатів (№ 4, № 5 ) для відділення їх від 
загального напірного колектору для подачі води необхідного тиску (h=36–39м) 
споживачам по водоводу  1400 мм (напрямок НС «Леваневська»), замінити 
насосний агрегат № 4 20НДС з двигуном потужністю 800 кВт на насосний 
агрегат типу ДНV 300-435PB (Q=2120 м3/год, h=45м, n=1488 об/хв.) з 
низьковольтним електродвигуном потужністю 355кВт (0,4 кВ).  

2.4 виділити групу насосних агрегатів (№8, №9 ) для відділення їх від 
загального напірного колектору для подачі води необхідного тиску (h=33–42 м) 
споживачам по водоводу  1200 мм, закрити засувку  1200 мм, перед нею 
зробити врізку трубопроводу  600 мм, який пройде через зовнішню стінку 
будівлі і з’єднається в тунелі з водоводом  1200 мм. 

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту. 
Заміна проектної потужності існуючої насосної станції не передбачається. 

 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу. 
Нові або додаткові робочі місця не створюються 

 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами 
з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 
Для реалізації даного заходу підприємству необхідно розробити проєкт:  

«Заміна насосних агрегатів насосних станцій ІІ підйому по вул. Вузлова 23, 
м. Запоріжжя» та виконати роботи з монтажу та налагоджування обладнання, 
відповідно розробленого проєкту.  

Проєкт буде розроблено відповідно до технічного завдання (Додаток 
1.1.1.А), спеціалізованою підрядною організацією.  

Виконання робіт з монтажу та налагоджування обладнання, відповідно 
розробленого проєкту буде виконуватися підрядним способом. 

 Дані інженерних вишукувань 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 

 Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
Впливу на навколишнє середовище не передбачається. 

 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єктів від 
небезпечних природних чи техногенних факторів. 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті 

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 
Основні технологічні, будівельні та планувальні рішення будуть визначені 

згідно проекту. 
 
 
 



 

 Основні положення з організації будівництва 
Загальна схема організації будівництва містить в собі наступні періоди: 

Організаційно-технічної підготовки, основний період і введення обладнання в 
експлуатацію. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 

Насосна станції другого підйому блок №1 

№ 
НА 

обладнання, що встановлено обладнання, що встановлюється 
Марка наявність 

ПЗЧ, 
так/ні 

Q, 
м3/год 

Н, 
м 

N, 
кВт 

n, 
об/х
в 

Марка 
НПЧ 

Q, 
м3/год

Н, 
м 

N, 
кВ
т 

n, 
об/х
в н/а 

електродви
гун 

н/а 
електродви

гун 
1 SDBH 

300-350 
АSA-ТМ001 так 1 100 75 318 1482 – – – – – – – 

3 SDBH 
300/350 

ASA-TM001 так 1 100 75 318 1482 – –  – – – – 

5 20 НДС А 13-42-8 ні 2 500 45 400 750 – – – – – – – 
2 20НДН 

(промив) 
БАМСО-14-

10-6 
ні 3 200 23 320 1000 – – – – – – – 

4 20НДС А 13-59-6 ні 3 200 75 800 1000 – – – – – – – 
6 20 НДС А 13-59-6 ні 3 200 75 800 1000 – – – – – – – 
7 20 НДС А 13-59-6 ні 3 200 75 800 1000 ДНV  300-

435PB (2) 
резервний 

IE2. 355M4. 
B3.S1. IC411. 
обмотка 

3xРТС150 

VLT 6000 
400 кВт 

1600 45 250 1485

8 20 НДС А 13-59-6 А ні 3 200 75 800 1000 ДНV  300-
435PB (2) 
робочий 

IE2. 355M4. 
B3.S1. IC411. 
обмотка 

3xРТС150 

VLT 6000 
400 кВт 

1600 45 250 1485

Насосна станція 2-го підйому блок 2 

№н
/а  

обладнання, що встановлено обладнання, що встановлюється 
Марка наявн

ість 
ПЗЧ, 
так/ні 

Q, 
м3/г
од 

Н, 
м 

N, 
кВт 

n, 
об/хв 

Марка 

НПЧ 

Q, 
м3/г
од 

Н, м N, 
кВт 

n, 
об/хв 

н/а 
Електро 
двигун 

н/а 
Електро 
двигун 

1 Д-
1250/125 

А12-41А-4 ні 1250 125 500 1480 – – – – – – –

2 20Д6М СД-13-52-6 ні 2000 100 800 1000 ДНV  
200-520 
робочий 

IE2. 355LY4. 
B3.S1. IC411. 
обмотка 

3xРТС150 

VLT 6000 
400 кВт 

1000 97 355 1490 

3 20Д6М СД-13-52-6 ні 2000 100 800 1000 ДНV  
200-520 

резервний

IE2. 355LY4. 
B3.S1. IC411. 
обмотка 

3xРТС150 

VLT 6000 
400 кВт 

1000 97 355 1490 

4 20 НДС СД-13-52-6 ні 3420 75 800 1000 ДНV 300-
435 РА  
робочий 

IE3. 355-4. 
B3.S1.IC411. 
обмотка 
РТС150 

VLT 6000 
400 кВт 

2120 45 355 1488 

5 20 НДС А 13-42-8 У4 ні 2500 45 400 750 – – – – – – –
6 20 НДС СД-13-52-6 ні 3420 75 800 1000 ДНV 300-

435 РА  
резервний

IE3. 355-4. 
B3.S1.IC411. 
обмотка 
РТС150 

VLT 6000 
400 кВт 

2120 45 355 1488 

8 SDBH 
300/350 

ASVA-TM001 так 1500 75 318 1478 – – – – – – –

9 SDBH 
300/350 

ASVA-TM001 так 1500 75 318 1478 – – – – – – –

1п Д2000/21 4АМН3115М
6У3 

ні 2000 21 160 975 – – – – – – –

2п Д2000/21 4АМН3115М
6У3 

ні 2000 21 160 975 – – – – – – –

3п 24НДН 13-52-8У4 ні 4700 22 500 750 – – – – – – –



Реалізація даного заходу на ДВС-1 надасть можливість забезпечити 
надійну роботу обладнання. 

Орієнтовна економія електричної енергії , згідно розрахунку буде 
досягнута завдяки заміні насосного агрегату №2 на Вільнянській групі (блок 
№2) на агрегат з низьковольтним електродвигуном з ППЧ і розділенню потоків 
в різних напрямках. 

Подача води на Вільнянськ у 2019 році склала 5 670 736 м3 (0,1798 м3/с), 
витрати електроенергії на перекачку цього об’єму води новим насосним 
агрегатом розраховуємо за формулою: 

,
HQ


 g

N


  

де ρ = 1000 кг/м3 – щільність води, 
g = 9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння, 
Q = 0,1798 м3/с – подача води, 
Н = 97 м – необхідний напір, 
η  = 0,70 – ККД насосного агрегату. 

кВтВтN 4,244244417
70,0

971798,081,91000



  

 
Річні витрати електроенергії склали: 

244,4 кВт × 24 год × 365 дн. = 2 140 944 кВт 
 
Через перемичку у напрямку НС «Леваневська» і НС «П.Кічкас» у 

2019р. пройшло води 5 743 266 м3 (0,182 м3/с). 
Річні витрати електроенергії на перекачування цього об’єму води 

склали: 

кВтВтN 6,104104574
70,0

41182,081,91000



  

104,6 кВт × 24 год ×365 дн. = 916 296 кВт 
 
Загальні витрати електроенергії склали: 

2 140 944 кВт + 916 296 = 3 057 240 кВт 
Фактичні витрати електроенергії га 2019р. склали 4 425 031 кВт 
 
Економія електроенергії складе: 

4 425 031 кВт – 3 057 240 кВт = 1 367 791 кВт/рік  
Енергоефективність від реалізації заходу настане після її реалізації в 

повному обсязі. 

 Заходи щодо технічного захисту інформації. 
Даний проект не потребує захисту технічної інформації. 

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
Роботи проводяться на існуючому майданчику, на якому вирішені усі 

питання санітарно-побутового обслуговування працюючих 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки  виробництва. 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 



 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони) 
На існуючому об’єкті вирішені питання щодо реалізації інженерно-

технічних заходів цивільного захисту. 

 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної безпеки. 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 

 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення). 
Територія об’єкта недоступна для маломобільних груп населення, 

знаходиться під охороною. Об’єкт виробничого призначення.  

 Обґрунтування ефективності інвестицій. 
Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 

насосних агрегатів, унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить 
безперебійність водопостачання споживачів міста. 

Витрати на виконання заходу «Заміна насосних агрегатів насосних станцій 
ІІ підйому по вул. Вузлова 23, м. Запоріжжя (в тому числі проектні роботи)» 
становлять 12 869,60 тис. грн. без ПДВ; в тому числі проектні роботи 
568,77 тис. грн. без ПДВ. 

 Проектні терміни будівництва. 
Термін реалізації заходу – протягом 2021 – 2022 років. 
І етап, виготовлення проектно-кошторисної документації – протягом І – ІІ 

кварталів 2021 року – 568,77 тис. грн. . 
ІІ етап, монтаж та пусконалагоджування 3 насосних агрегатів – протягом ІІ 

– ІV кварталів 2021 – 2022 років. 

 Техніко-економічні показники. 
Приймаємо загальну вартість заходу 1.1.1 – 12 869,60 тис. грн., в тому 

числі 2021 рік – 12 493,04 тис. грн. та 2022 рік – 376,56 тис грн.  

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 
Згідно попередніх розрахунків, Економія електроенергії складе:  

4 425 031 кВт – 3 057 240 кВт = 1 367 791 кВт/рік, або  
1 367,791 х 2,2203 (тариф на електроенергію без ПДВ) = 3 036,91 тис. грн. 

Енергоефективність від реалізації заходу настане після її реалізації в 
повному обсязі. 

Можливий термін окупності, після реалізації заходу в повному обсязі: 
12 869,6 / 3 036,91 * 12 = 50 місяців 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу із Заміни насосних 
агрегатів насосних станціїй ІІ підйому по вул. Вузлова 23, м .Запоріжжя (в 
тому числі проєктні роботи) подано на стор. ____. 
Вартість заходу сформована на основі моніторингу ринкових цін та 

підтверджується комерційними пропозиціями (Додаток 1.1.1.Б. – Додаток 
1.1.1.Д). 

 



Специфікація виконання заходу 

 
№ 
з/п 

Найменування 
Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн... Загальна 
вартість, грн. 

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1 
 
Заміна насосних агрегатів
насосних станціїй ІІ 
підйому по вул. Вузлова 
23, м. Запоріжжя,  
в тому числі:  

1   12 869 595,16 Обрана пропозиція 
ТОВ "ГІДРОТЕХ 
ІНЖИНІРІНГ» 

виділена позиція  на 
стор.______ 

1.1 проєктні роботи    568 769,0 Обрана пропозиція 
ТОВ "ГІДРОТЕХ 
ІНЖИНІРІНГ» 

виділена позиція  на 
стор.______ 

1.2 Будівельно-монтажні 
роботи 

   1 906 093,3  

1.3 Запірна арматура    1 578 734,76  
1.4 Насосне обладнання та 

системи керування 
   8 450 192,53  

1.5 Контролери керування    365 805,57  

 Всього    12 869 595,16  
 

Приймаємо загальну вартість заходу 1.1.1 – 12 869,60 тис. грн., в тому числі 
2021 рік – 12 493,04 тис. грн. та 2022 рік – 376,56 тис грн.  



Додаток 1.1.1.А 
Технічне завдання 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



Додаток 1.1.1.Б – Комерційна пропозиція №1 
 

 
 



 
 



 
 

Орієнтовна вартість будівельно-монтажних робіт та обладнання становить 
 

Курс НБУ станом на 21.09.2020  1 Є = 33,3456 грн. 
1 906,093 грн. + (47,34+253,41+10,97) * 33,3456 = 12 300,83 тис.грн. 

 



Додаток 1.1.1.В – Комерційна пропозиція №1 
Кошторис на проєктні роботи 

 

 
 



 
 



 
 



Додаток 1.1.1.Г – Комерційна пропозиція №1 
Сертифікат проєктувальника 

 

 
 



Додаток 1.1.1.Д – Комерційна пропозиція №2 
 

 



Додаток 1.1.1.Е – Комерційна пропозиція №2 
Кошторис на проєктні роботи 

 

 



Додаток 1.1.1.Є – Комерційна пропозиція №2 
Сертифікат проєктувальника 

 

 



 

1.1.2 Заміна системи змішування реагентів в відстійниках ДВС-1 
(встановлення статичних змішувачів) 

 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та економічна 

доцільність реконструкції об’єктів. 
Існуючий стан: На ДВС-1 для усунення каламутності і кольоровості води, 

а також для зняття вірусологічних забруднень проводиться коагуляція води, з 
подальшим її освітленням в горизонтальних відстійниках. Відстійники являють 
собою підземні залізобетонні споруди. Кожен відстійник складається з двох 
самостійно працюючих половин з вбудованними камерами реакцій. 

Кожна камера реакції розділена на три відділення: перше та друге виконують 
функцію змішувача за рахунок подачі повітря через барботажні труби Д=50мм, 
третє відділення виконує функцію пластівцеутворювання. Коагулянт подається у 
перше відділення камери реакцій. 

Існуюча схема перемішування розчину коагулянту з сирою водою за 
допомогою повітря має суттєві недоліки: 
– високе споживання електроенергії; 
– необхідність обслуговування і заміни швидкозношуваних елементів 

електромеханічного обладнання  (повітродувок); 
– неможливість регулювання потужності повітродувки в залежності від 

кількості секцій відстійників, які перебувають в роботі; 
– виникнення блокування подачі повітря або різкі залпові викиди повітря через 

велику протяжність повітроводів, що призводить до неоднорідності 
перемішування в об’ємі  потоку. 
Заходом передбачається Для інтенсифікації процесу коагуляції, зокрема, 

для удосконалення перемішування розчину коагулянту пропонується встановити 
статичні змішувачі в кількості 4 одиниці на вході горизонтальних відстійників по 
1 одиниці на кожен відстійник (статичні змішувачі являють собою циліндричні 
апарати Ø800 мм і довжиною 2 350 мм). Таким чином, кожен змішувач буде 
загальним для двох секцій відстійника. Це дозволить скоротити кількість точок 
введення реагенту, тобто скоротити кількість насосів-дозаторів з 8-ми до 4-ох. 
Зв'язок насосів-дозаторів з приладами обліку води по відстійникам дозволить в 
майбутньому автоматизувати процес дозування реагентів. В даний час на ДВС-1 
відсутні резервні насоси-дозатори, але при встановленні статичних змішувачів 
необхідність в придбанні резервних дозаторів зникне — половина робочих 
насосів-дозаторів перейде у резерв. 

Завдяки встановленню статичних змішувачів буде забезпечуватись 
рівномірне перемішування розчину коагулянту з сирою водою. Перемішування 
буде відбуватися в трубопроводі сирої води на вході в камери реакції, що 
дозволить виключити необхідність застосування повітря на перемішування, і 
відповідно, скоротити споживання електроенергії. 

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо 
її збуту. 



 

Зміна проектної потужності існуючого об’єкту не передбачається. 

 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого 
персоналу. 
Створення нових робочих місць не передбачається. 

 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з 
обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 
Матеріалами, енергоресурсами, трудовими ресурсами, необхідними для 

реалізації даного заходу, підприємство забезпечене. 

 Дані інженерних вишукувань. 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 

 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 
Вплив на навколишнє середовище не очікується.  

 Схема зведеного плану інженерних мереж. 
Запропонована схема системи перемішування реагентів (Додаток 1.1.2.А) 

 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 
небезпечних природних чи техногенних факторів. 
Місце виконання робіт перед початком робіт буде огороджено. 

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 
Основні технологічні, будівельні та планувальні рішення будуть визначені 

згідно проекту. 
Реалізація заходу буде проводитись в умовах постійної подачі коагулянту, 

без зупинки вузла дозування реагенту, з почерговим виводом з експлуатації 
відстійників. У 2021 році планується встановити 4 статичних змішувача. 

 Основні положення з організації будівництва. 
Виконання заходу визначено згідно загальної схеми організації будівництва. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, 
облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони праці. 
Встановлення статичних змішувачів дозволить виключити необхідність 

застосування повітря на перемішування, і відповідно, скоротити споживання 
електроенергії. 

Згідно з існуючими положеннями для перемішування розчину коагулянту з 
сирою водою на ДВС-1 застосовується 1 повітродувка електричною потужністю 
55 кВт на годину.  

Таким чином, очікуване скорочення споживання електроенергії на ДВС-1 
після реалізації заходу складе на 1 320 кВт год / добу, або сумарно за рік на 

55 х 24 х 365 = 481 800 кВт год 
При вартості електроенергії, яка надано до тарифу КП «Водоканал» на 2021 

рік 2.2203 грн / кВт год (без ПДВ), очікувана економія при впровадженні 



 

статичних змішувачів складе: 
481,8 тис. кВт год х 2,2203 грн / кВт год = 1 069,74 тис. грн на рік.  

 Заходи щодо технічного захисту інформації. 
Даний проект не потребує захисту технічної інформації. 

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
Роботи проводяться на існуючій території ДВС-1, на якій вирішені всі 

питання санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.  
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 

 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони). 
На існуючому об’єкті вирішені питання щодо реалізації інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту. 

 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 

 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення). 
Територія об’єкта недоступна для маломобільних груп населення. Об’єкт 

виробничого призначення. 

 Обґрунтування ефективності інвестицій. 
Реалізація заходу із встановленням статичних змішувачів буде мати ряд 

переваг: 
– ефективне перемішування коагулянту в об’ємі води (підвищення 

ефективності його використання); 
– скорочення споживання електроенергії; 
– скорочення точок введення реагентів; 
– скорочення кількості робочих насосів-дозаторів; 
– виключення  необхідності у закупівлі додаткових резервних насосів-

дозаторів; 
– можливість реалізації автоматичного режиму дозування. 

 Проектні терміни будівництва. 
Термін реалізації заходу – І – ІV квартали 2021 року. 
І етап, виготовлення проектно-кошторисної документації – протягом І – ІІ 

кварталів 2021 року. 
ІІ етап, монтаж та пусконалагоджування статичних змішувачів – протягом ІІ 

– ІV кварталів 2021 року. 

 Техніко-економічні показники. 
Капітальні витрати на встановлення статичних змішувачів у 2021 році 

складають 5 175 167 грн., в тому числі проектні роботи 450 тис. грн. Вартість 



 

робіт підтверджується комерційною пропозицією (Додаток 1.1.2.Б). 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 
Капітальні витрати на встановлення статичних змішувачів будуть складати 

5 175 167 грн. (без ПДВ).  
Очікувана економія електроенергії при впровадженні нової системи 

перемішування за рахунок виключення з роботи повітродувки складе 
481,8 тис. кВт год в грошовому еквіваленті – 1 069,74 тис. грн. на рік.  

 
Орієнтовний термін окупності : 

5 175,167 / 1 069,74 х 12 = 58 місяців.  

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу із заміни системи змішування  
реагентів на ДВС-1(встановлення статичних змішувачів) подано на стор. 
____ 
Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

додаються (Додаток 1.1.2.Б, Додаток 1.1.2.В) 
 



 

Специфікація виконання заходу 
 

№ з/п Найменування 
Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн. 
Загальна вартість,
грн. (без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без 

ПДВ 
1 
 

Заміна системи 
змішування реагентів в 
відстійниках ДВС-1 
(встановлення статичних 
змішувачів) (в тому числі
проєктні роботи) 

згідно 
проєкту

  5 175 167,00 Обрана пропозиція 
ТОВ "ГІДРОТЕХ 
ІНЖИНІРІНГ» 

виділена позиція  на 
стор.______ 

 проєктні роботи    450 000,00 Обрана пропозиція 
ТОВ "ГІДРОТЕХ 
ІНЖИНІРІНГ» 

виділена позиція  на 
стор.______ 

 Всього    5 175 167,00  
 
Приймаємо загальну вартість заходу 1.1.2 –  5 175,17  тис. грн. 

 



 

Додаток 1.1.2.А 
Запропонована схема системи перемішування реагентів 

 
 
 

 



 

Додаток 1.1.2.Б – Комерційна пропозиція №1 
 

 
 



 

Кошторисна документація до комерційної пропозиції №1 
 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

Сертифікат проектувальника до комерційної пропозиції №1 
 

 
 



 

Додаток 1.1.2.В – Комерційна пропозиція №2 
 

 



 

Кошторисна документація до комерційної пропозиції №2 
 

 
 



 

 
 



 

 



 

Сертифікат проектувальника до комерційної пропозиції №2 
 
 

 
 



 

 



 

1.5.1 Створення інформаційно-розрахункового комплексу системи мереж 
водопостачання (гідравлічна модель) Правого берега м. Запоріжжя 

 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність реконструкції об’єктів. 
Проблема раціонального використання питної води та зменшення втрат 

представляє нині одне з найактуальніших завдань.   
У сучасному світі швидко розвивається не тільки технічний прогрес, але і 

його наслідки – нестача продовольчих товарів і енергоресурсів. І самим 
незахищеним, як не дивно, гостродефіцитним енергоносієм стала проста питна 
вода. Брак води, навіть поганої якості, відчувається в багатьох містах України. 
У той же час, втрати води в багатьох містах досягають 50% і більше.   

Відповідно до Закону України «Про питну воду та водопостачання» 
розроблена загальнодержавна цільова програма «Питна вода України на 2011-
2020 роки», якою передбачено необхідність розроблення схем оптимізації 
роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення кожним 
підприємством водопровідно-каналізаційного господарства. 

Згідно з наказом Міністерства житлово-комунального господарства від 
06.09.2010 № 316 підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 
повинні забезпечити розроблення схем оптимізації роботи централізованих 
систем водопостачання. 

Порядок розробки, прийняття і виконання схем оптимізації визначено 
«Методичними рекомендаціями щодо розроблення схем оптимізації роботи 
систем централізованого водопостачання та водовідведення» (далі у тексті – 
Методичні рекомендації), затвердженими наказом Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України від 23 грудня 2010 року № 476. 

Схема оптимізації повинна представляти собою комплексний програмний 
документ, в якому на підставі всебічного аналізу дійсного стану мереж 
водопостачання та водовідведення в цілому і їх окремих елементів, 
здійснюється виявлення «вузьких місць», розробка комплексу заходів з їх 
усунення, а також з розвитку систем водопостачання та водовідведення з метою 
підвищення якості води і ефективності очищення стічних вод, надійності 
роботи систем водопостачання та водовідведення, забезпечення раціонального 
використання матеріальних і енергетичних ресурсів у водопровідно-
каналізаційному господарстві. 

Відповідно до п.3.1 Методичних рекомендацій щодо розроблення схем 
оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та 
водовідведення необхідно виконати гідравлічний розрахунок системи 
розподілення питної води. 

Даним заходом передбачається створення інформаційно-розрахункового 
комплексу системи мереж водопостачання (гідравлічна модель) Правого берега 
м. Запоріжжя (цех №4). 

Цех №4 КП «Водоканал» забезпечує питною водою населення 2-х районів 
м. Запоріжжя (Хортицький, Дніпровський (Правий берег)) загальною 



 

чисельністю близько 183 тисяч осіб. 
Загальна довжина водопровідних мереж, що експлуатуються цехом 

складає 570 км. 
В наслідок фізичного зносу водопровідних мереж, кількість аварійних 

ситуацій значно зросла і при їх ліквідації необхідне відключення великої 
кількості абонентів, що призводить до значного збільшення обсягу питної води, 
що скидається. 

В цих умовах необхідно забезпечувати не тільки гарантовану водоподачу, 
а й оптимальний гідравлічний режим, не допускаючи як надлишкового так і 
недостатнього тиску води в водоводі у відповідності до вимог ДБН в.2.5.- 
74:2013. В противному разі невідповідність тиску води об’ємам водоподачі 
приводить до гідроударів та руйнуванню водоводу.  

Створення гідравлічної моделі є вирішенням проблеми гідравлічного 
розрахунку дійсного положення системи потокорозподілу води на максимальне 
навантаження, перевірки системи на надійність, отримання оптимального 
режиму роботи з урахуванням надійності системи водопостачання.  

Реалізація проекту дасть можливість забезпечити безпечне і нормальне 
функціонування водопровідних мереж. 

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту. 
Даним заходом передбачається створення інформаційно-розрахункового 

комплексу системи мереж водопостачання (гідравлічна модель) Правого берега 
м. Запоріжжя. 

Гідравлічна модель – програмний комплекс, який включає в себе 
геоінформаційну частину, що дозволяє візуалізувати карти, план-схеми у 
векторному і растровому вигляді та схеми систем мереж водопостачання в 
географічних проекціях, провести інвентаризацію всіх елементів мереж 
водопостачання з урахуванням подальшої можливості проведення необхідних 
гідравлічних розрахунків великого обсягу. Виконує такі функції як 
моделювання системи з клапанами та запірної арматури різного типу, 
перерозподіл тиску води в трубі шляхом відкриття та закриття засувок, 
встановлення регуляторів тиску, розрахунок місцевих витрат напору в трубі, 
тиску в кожній трубі, внесення змін даних після проведення ремонтних робіт, 
відображення на водопровідній мережі номерів колодязів, довжин та діаметрів 
труб, діаметрів засувок, внесення даних про водоспоживання витрат води, 
вказує напрямок руху води після проведення розрахунків, сконцентрування 
повної інформації про водопровідні мережі та їх елементи в єдиній електронній 
базі даних, ведення архіву стану мережі та її елементів, фіксування всіх їх 
пошкоджень, проведення аварійно-відновлювальних робіт, створення 
електронної топографічної карти міста з об’єктами і накладанням на неї 
водопровідних мереж, їх елементів, споруд, роздрукування фрагментів будь-
якої ділянки міста для проведення аварійно-відновлювальних робіт, проведення 
повного розрахунку гідравлічної моделі міста, оперативного аналізу різних 
ситуацій, які вже сталися або можуть статися з отриманням повного аналізу 
наслідків даної ситуації та прийнятих рішень; оцінка впливу несанкціонованих 



 

підключень водоспоживання; виявлення ділянки водопровідної мережі з 
надмірним напором води, що може призвести до поривів та руйнування труб, 
особливо старих;  сигналізування про об’єкти, де в даний час не вистачає 
напору води. 

Гідпромодель дає можливість мати повну картину системи розподілу 
водних ресурсів по об’єктах міста при моделюванні різних ситуацій (увімкнути 
або вимкнути насос, замінити його на більш потужний, або навпаки, відкрити 
засувку, прокласти додаткову трубу, підключити новий об’єкт водопостачання 
та ін.). До того ж, системою вирішуються такі завдання як визначення 
необхідних рішень, що забезпечують оптимальний тиск води для всіх 
підприємств і будинків міста, пошук найближчих запірних пристроїв для 
локалізації місця аварії або при плановому виведенні ділянки мережі з роботи, 
аналіз наслідків при розширенні існуючої водопровідної мережі, аналіз 
наслідків пориву труб. 

Гідромодель створюється з метою мінімізація впливу людського фактору 
на прийняття рішень, мінімізації невиробничих витрат на надлишкову 
перекачку води, визначення необхідних рішень, забезпечуючи оптимальний 
тиск для всіх підприємств та будинків, прийняття та перевірка правильності 
рішень при локалізації аварійних ділянок з урахуванням необхідності 
мінімізації відключення об’єктів, проведення аналізу наслідків при внесенні 
змін та розширення існуючої водопровідної мережі, скорочення скарг від 
населення за рахунок більш оперативного реагування на ситуацію з нестачею 
води і аварійні ситуації. З економічного боку – виявлення і ліквідація 
невиробничих втрат води; оптимізація обліку споживання води; перерозподіл 
води між районами міста за допомогою засувок, зменшення числа поривів труб. 
Математичне моделювання гідравлічної системи міста дозволяє оперативно, 
наочно, з високим ступенем точності побачити причинно-наслідкові зв’язки 
роботи системи. 

 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу. 
Заплановане виконання створення інформаційно-розрахункового 

комплексу системи мереж водопостачання (гідравлічна модель) Правого берега 
м. Запоріжжя не вимагає збільшення або зміни чисельності виробничого 
персоналу. 

 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами 
з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 
Розробка науково-технічної продукції силами спеціалізованих проектних 

підрядних організацій. 

 Дані інженерних вишукувань. 
Вихідні дані будуть реалізовані вході реалізації заходу. 

 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 
Вплив на навколишнє середовище не очікується.  



 

 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 
небезпечних природних чи техногенних факторів. 
Не потрібно. 

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 
Склад задач гідромоделі: 

• Створення карти-підоснови; 
• Створення схеми мереж водопостачання; 
• Інвентаризація системи мереж водопостачання; 
• Калібрування системи мереж водопостачання; 
• Гідравлічний розрахунок системи мереж водопостачання; 
• Пошукові та навігаційні функції; 
• Побудова п’єзометричного графіка; 
• Моделювання аварійних ситуацій; 
• Гідроудар. 

Ціль створення: 
• Мінімізація впливу людського фактору на прийняття рішень; 
• Покращення економічного стану підприємства за рахунок зниження витрат 

води та мінімізації невиробничих витрат на надлишкову перекачку води; 
• Визначення необхідних рішень, забезпечуючи оптимальний тиск для всіх 

підприємств та будинків; 
• Прийняття та перевірка правильності рішень при локалізації аварійних 

дільниць з урахуванням необхідності мінімізації відключених об’єктів;  
• Аналіз наслідків при внесенні змін та розширення існуючої водопровідної 

мережі.  
Функції гідромоделі: 

• Можливість моделювання системи з клапанами та запірної арматури  
різного типу; 

• Можливість перерозподілу тиску води в трубі шляхом відкриття та 
закриття засувок, встановлення регуляторів тиску; 

• Розрахунок місцевих витрат напору в трубі, засувки; 
• Розрахунок тиску в кожній трубі; 
• Можливість після розрахунку показань напрямку руху води; 
• Можливість внесення змін даних після ремонтних робіт; 
• Можливість відображення на водопровідної мережі номерів колодязів, 

довжин та діаметрів труб, діаметрів засувок; 
• Можливість внесення даних про водоспоживання витрат води. 

 Основні положення з організації будівництва. 
Загальна схема організації будівництва полягає у встановленні 

інформаційно-розрахункового комплексу систем мереж водопостачання 
(гідравлічної моделі) та введення її в експлуатацію.. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 
Економію води важко продемонструвати, вона проявляється 



 

опосередковано – як поліпшення водопостачання громадян (за рахунок 
перерозподілу води між споживачами), як зниження витрат енергоресурсів, що 
йдуть на подачу води, зменшення поривів трубопроводів і т.п. 

У результаті економії не утворюється новий продукт (!), а лише 
зменшується забір води з джерела, і зменшуються пов'язані з цим витрати.  

Необхідно відзначити, що водопровідна мережа є одним з найбільш 
дорогих елементів водопровідних систем міст. Тому удосконалення її роботи 
має велике економічне значення. Аналіз роботи міськводоканалів у багатьох 
містах України показав, що на роботу цього - вкрай важливого для 
життєзабезпечення міста підприємства - впливають як об'єктивні, так і 
суб'єктивні фактори, до них відносяться:   
 значний знос  водопровідних мереж та водогонів 
 незадовільний стан технічної документації на паперових носіях; 
 не проведена паспортизація міських водопровідних мереж та їх елементів; 
 водопровідна мережа не приведена до оптимальних режимів її роботи і т. д. 

Мінімізація невиробничих витрат на надлишкову перекачку води, 
визначення необхідних рішень, забезпечуючи оптимальний тиск для всіх 
підприємств та будинків, прийняття та перевірка правильності рішень при 
локалізації аварійних дільниць з урахуванням необхідності мінімізації 
відключення об’єктів, проведення аналізу наслідків при внесенні змін та 
розширення існуючої водопровідної мережі, скорочення скарг від населення за 
рахунок більш оперативного реагування на ситуацію з нестачею води і аварійні 
ситуації. Математичне моделювання гідравлічної системи міста дозволяє 
оперативно, наочно, з високим ступенем точності побачити причинно-
наслідкові зв’язки роботи системи 

 Заходи щодо технічного захисту інформації. 
Науково-технічна продукція, що буде одержана від підрядника, є 

інтелектуальною власністю КП «Водоканал». 
Захист інформації в даному проекті буде здійснюватися використанням 

спеціалізованого програмного забезпечення та захищених каналів зв’язку 

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
Не потрібно. 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.  
Не потрібно. 

 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони). 
На існуючому об’єкті вирішені питання щодо реалізації інженерно-

технічних заходів цивільного захисту. 

 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 
Не потрібно. 

 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення). 



 

Водопровідні мережі є об’єктом виробничого призначення. 

 Обґрунтування ефективності інвестицій. 
Очікуваний економічний ефект від впровадження розрахунково-

інформаційного комплексу на перший погляд оцінити важко, але правильно 
прийняті своєчасні рішення, наприклад оптимально підібраний діаметр та 
метод реконструкції трубопроводів на мережі дозволить підприємству 
зекономити не один мільйон гривень. Впровадження рекомендацій з 
оптимізації роботи системи в цілому дозволить значно знизити відсоток втрат 
води в системі та раціонально використовувати енергетичні ресурси, що також 
значно знизить витрати підприємства. 

Мінімізація невиробничих витрат на надлишкову перекачку води, 
визначення необхідних рішень, забезпечуючи оптимальний тиск для всіх 
підприємств та будинків, прийняття та перевірка правильності рішень при 
локалізації аварійних дільниць з урахуванням необхідності мінімізації 
відключення об’єктів, проведення аналізу наслідків при внесенні змін та 
розширення існуючої водопровідної мережі, скорочення скарг від населення за 
рахунок більш оперативного реагування на ситуацію з нестачею води і аварійні 
ситуації. Математичне моделювання гідравлічної системи міста дозволяє 
оперативно, наочно, з високим ступенем точності побачити причинно-
наслідкові зв’язки роботи системи. 

 Проектні терміни будівництва. 
Термін реалізації заходу – протягом 2021 – 2022 років. 

 Техніко-економічні показники. 
Загальна вартість заходу «Створення інформаційно-розрахункового 

комплексу системи мереж водопостачання (гідравлічна модель) Правого берега 
м. Запоріжжя»  становить – 5 340,0 тис. грн. з ПДВ або 4 520,0 тис. грн. без 
ПДВ. 

В 2021 році планується розпочати виконання заходу, вартість включена до 
Інвестиційної програми 2021 року становить 1 000,0 тис. грн., в 2022 році буде 
завершено виконання заходу до Інвестиційної програми 2022 року буде 
включено 3 520,0 тис. грн. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 

Очікуваний економічний ефект від впровадження розрахунково-
інформаційного комплексу на перший погляд оцінити важко, але правильно 
прийняті своєчасні рішення, наприклад оптимально підібраний діаметр та 
метод реконструкції трубопроводів на мережі дозволить підприємству 
зекономити не один мільйон гривень. Впровадження рекомендацій з 
оптимізації роботи системи в цілому дозволить значно знизити відсоток втрат 
води в системі та раціонально використовувати енергетичні ресурси, що також 
значно знизить витрати підприємства. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Створення інформаційно-



 

розрахункового комплексу системи мереж водопостачання (гідравлічна 
модель) Правого берега м. Запоріжжя на стор. ____ 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 
додаються (Додаток 1.5.1.А, Додаток 1.5.1.Б) 

 



 

Специфікація обладнання 

№ 
з/
п 

Найменування 
Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн. Загальна 
вартість, грн. 

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості 

з ПДВ без ПДВ 

1 

Створення 
інформаційно-
розрахункового 

комплексу системи 
мереж водопостачання 
(гідравлічна модель) 

Правого берега 
м. Запоріжжя 

1  4 920 000,0 4 100 000,0 4 100 000,0 

Обрана 
пропозиція ТОВ 

"НП РІКОМ» 
виділена позиція 
1 на стор.______

2 

Ліцензія на 
користування 
інформаційно-
розрахунковим 
комплексом  

3 — 140 000,0 420 000,0 

Обрана 
пропозиція ТОВ 

"НП РІКОМ» 
виділена позиція 
2 на стор.______

 Всього    4 520 000,0  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.5.1. – 
4 520,0 тис. грн., в тому числі: 
Інвестиційна програма 2021 року — 1 000,0 тис. грн.,  
Інвестиційна програма 2022 року — 3 520,0 тис. грн. 
 

 
 



 

Додаток 1.5.1.А комерційна пропозиція №1 
 
 

 



 

 



 

Додаток 1.5.1.Б комерційна пропозиція №2 
 

 



 

1.8.1. Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної 
води ДВС-1 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів 
Лабораторія питної води КП “Водоканал” виконує вимірювання показників 

води питної, поверхневих джерел водопостачання, води зворотної та 
дистильованої. Виробничий контроль безпечності та якості питної води 
здійснюється лабораторією відповідно до вимог Санітарних норм ДСанПіН 
2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною” та проводиться згідно з робочими програмами, які встановлюють 
перелік показників, що потребують контролю, порядок його здійснення, місця 
та календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень. 

Метою заходу є придбання нового сучасного лабораторного обладнання та 
приладів для своєчасного та якісного проведення контролю всіх необхідних 
показників питної води що подається споживачам, а саме: 

Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати : 
1) Баня водяна ЛБ-61 (6 місць, 11л) – 1 одиниця. Прилад необхідний в 

дільницю лабораторного контролю питної води ДВС-1 в хімічний відділ 
для водопідготовки та проведення хімічних аналізів, багаторазово 
використовується протягом дня. В наявної на даний момент бані 2013 року 
випуску, термін експлуатації 7 років, згідно паспорту (Додаток 1.8.1.Г). В 
продовж 7 років експлуатації ремонтувалася многоразово, на даний момент 
не працює автоматика.  

2) Бідистилятор DE-5С MICROmed – 1 одиниця. Новий прилад необхідний в 
дільницю лабораторного контролю питної води ДВС-1 для отримання 
бідистильованої води високої якості, яка необхідна для виконання багатьох 
аналізів, що потребують води аналітичної якості, в тому числі для атомно-
абсорбційної  спектрофотометрії. Наразі використовується вода, яка двічі 
перегнана через «холодильник», але вона не забезпечує потреби 
лабораторії в кількості та якості. 
Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, 

трудовими ресурсами, необхідними для реалізації даного заходу, підприємство 
забезпечене.  

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту 
Заміна потужності об’єкта не передбачається. 

 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу 
Нові або додаткові робочі місця не створюються. 

 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами 
з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання 
Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати: 

1) Баня водяна ЛБ-61 (6 місць, 11л) - 1 одиниця. 



 

2) Бідистилятор DE-5С MICROmed - 1 одиниця. 
Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, 

трудовими ресурсами, необхідними для реалізації даного заходу, підприємство 
забезпечене.  

 Дані інженерних вишукувань 
Реалізація проекту здійснюється на існуючому об’єкті. 

 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 
Вплив на навколишнє середовище не очікується. 

 Схема генплану та транспорту 
Роботи проводяться на існуючому об’єкті.   

 Схема зведеного плану інженерних мереж 
Роботи проводяться на існуючому об’єкті.   

 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 
небезпечних природних чи техногенних факторів 
Роботи проводяться на існуючому об’єкті та не потребують погодження з 

підприємствами та організаціями. 

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 
Передбачається встановлення:   
1) Баня водяна ЛБ-61 (6 місць, 11л) - 1 одиниця. 
2) Бідистилятор DE-5С MICROmed - 1 одиниця. 

 Основні положення з організації будівництва 
Загальна схема організації будівництва полягає у введенні обладнання та 

приладів в експлуатацію. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці 
Реалізація даного проекту дозволить якісно та швидко виконувати аналізи 

питної води, що подається споживачам. 

 Заходи щодо технічного захисту інформації 
Даний проект не потребує захисту технічної інформації.     

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
Реалізація заходу здійснюється в існуючому приміщенні, в якому вирішені 

усі питання санітарно-побутового обслуговування. 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва 
Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті.   

 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту  (цивільної оборони) 

Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті.   

 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 
Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті.   

 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення). 
Приміщення об’єкту недоступні для маломобільних груп населення, 



 

оскільки закриті і огороджені, знаходяться під охороною. 

 Обґрунтування ефективності інвестицій. 
Придбання нового сучасного обладнання забезпечить більш якісне та 

швидке виконання лабораторних досліджень якості питної води, дозволить 
виключити можливість накладення адміністративних стягнень з боку 
контролюючих організацій за не забезпечення контролю показників якості 
питної води, згідно нормативів ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для споживання людиною».  

 Проектні терміни будівництва 
Можливі терміни проведення заходу – протягом 2021 року. 

 Техніко-економічні показники 
Місце встановлення дільниця лабораторного контролю питної води ДВС-1: 

1) Баня водяна ЛБ-61 (6 місць, 11л) - 1 одиниця. 
2) Бідистилятор DE-5С MICROmed - 1 одиниця. 
 
Загальна вартість робіт 65.70 тис. грн. без ПДВ  

 Висновки та пропозиції 
Впровадження даного заходу необхідне для забезпечення виконання вимог 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною” при проведенні лабораторного контролю показників 
якості питної води.   

В разі невиконання цього заходу лабораторією, з боку контролюючих 
організацій можливі адміністративні стягнення за недотримання вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 при проведенні контролю показників якості питної води. 
Тоді виконання вимірювань можливе іншою атестованою лабораторією на 
оплатній основі.   

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми 
Для виконання даного заходу необхідно 65.70 тис. грн. без ПДВ 
Впровадження даного проекту необхідне для забезпечення виконання  

вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною” при проведенні лабораторного контролю показників 
якості питної води.  

В разі невиконання цього заходу лабораторією, з боку контролюючих 
організацій можливі адміністративні стягнення за недотримання вимог  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 при проведенні контролю показників якості питної води. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Придбання 
лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-1 подано на 
стор._______________. 
Вартість сформована на основі моніторингу ринкових цін та наданих 

комерційних пропозицій (Додаток 1.8.1.А. - Додаток 1.8.1.Г). 
 



 

Специфікація обладнання 
 

№ 
з/п 

Найменування 
Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн. Загальна 
вартість, 
грн. (без 
ПДВ) 

Обґрунтування вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1.  Баня водяна ЛБ-61 (6 
місць, 11л) 

1 – 30 000,0 30 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Тєрмекс» виділена 

позиція на стор.)_____ 
2.  Бідистилятор DE-5С 

MICROmed 
1 – 35 700,0 35 700,0 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 
«MICROmed» виділена 
позиція на стор._______

 Всього 2   65 700.0  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.8.1. – 
65.70тис. грн. 



 

Додаток 1.8.1.А – Комерційна пропозиція №1  
Баня водяна ЛБ-61 (6 місць, 11л) 

 

 
 



 

 
 
 
 



 

Додаток 1.8.1.Б – Комерційна пропозиція №2 
Баня водяна ЛБ-61 (6 місць, 11л) 

 

 



 

Додаток 1.8.1.В – Комерційна пропозиція №1 
Бідистилятор DE-5С MICROmed 

 

 



 

 
 
 
 
 



 

Додаток 1.8.1.Г – Комерційна пропозиція №2 
Бідистилятор DE-10С MICROmed 

 

 



 

 



 

Додаток 1.8.1.Г  
Пасторт баня (витримки) 

 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

1.8.2. Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної 
води ДВС-2 

 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність реконструкції об’єктів 
Лабораторія питної води (дільниця ДВС-2) КП “Водоканал” виконує 

вимірювання показників води питної, поверхневих джерел водопостачання, 
води зворотної та дистильованої. Виробничий контроль безпечності та якості 
питної води здійснюється лабораторією відповідно до вимог Санітарних норм 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною” (далі – ДСанПіН) та проводиться згідно з робочими 
програмами, які встановлюють перелік показників, що потребують контролю, 
порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб води для 
лабораторних досліджень. 

Метою заходу є придбання нового сучасного лабораторного обладнання та 
приладів для своєчасного та якісного проведення контролю всіх необхідних 
показників питної води що подається споживачам, а саме: 

Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати : 
1) Ротаційний випарник модель RE-100-S – 1 одиниця. Прилад необхідний в 

дільницю лабораторного контролю питної води ДВС-2. Нове обладнання. 
Пристрій використовується при визначенні пестицидів у воді, призначений 
для швидкого видалення рідин їх відгонкою при зниженому тиску, при 
підготовці проби до випробування на хроматографі. Наразі в лабораторії 
питної води ДВС-2 використовується хроматограф, на якому можливо 
(згідно з ДСанПіН) виконувати вимірювання пестицидів, але для цього 
необхідно придбати ротаційний випарник для пробопідготовки. На даний 
час проби доставляються для аналізу в дільницю лабораторії на ДВС-1 
більш ніж за 40 км, що впливає на якість вимірювань. 

2) Прилад вакуумного фільтрування ПВФ – 47/(4Б) – 1 одиниця. 
Комплектація: колектор з 4-х воронок, вакуумна станція. Прилад 
необхідний в дільницю лабораторного контролю питної води ДВС-2 у 
бактеріологічний відділ для фільтрування проб досліджуваної води. 
Прилад експлуатується з 01.02.2010 року, тобто обладнання в роботі більш 
10 років. Обладнання працює кожен робочий день по 8 годин. В 2020 році 
обладнання вийшло з ладу. Після проведення моніторингу на виконання 
ремонтних робіт, було виявлено, що обладнання не підлягає ремонту 
(відсутні запасні частини – не випускаються). 

3) Спектрофотометр видимій області V-1200 – 1 одиниця. Прилад необхідний 
в дільницю лабораторного контролю питної води ДВС-2 для визначення 
показників якості води, замість старого фотоелектроколориметра КФК-2 
1985 року випуску, тобто в експлуатації понад 35 років. Згідно паспорту 
(Додаток 1.8.2.Ж) термін експлуатації обладнання становить 10 років. 
Необхідний в цехову лабораторію.  
Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, 

трудовими ресурсами, необхідними для реалізації даного заходу, підприємство 
забезпечене.  



 

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту 
Заміна потужності об’єкта не передбачається. 

 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу 
Нові або додаткові робочі місця не створюються. 

 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами 
з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання 
Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати: 

1) Ротаційний випарник модель RE-100-S – 1 одиниця.  
2) Прилад вакуумного фільтрування ПВФ – 47Б/(4Б)– 1 одиниця. 
3) Спектрофотометр видимій області V-1200 – 1 одиниця. 

Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, 
трудовими ресурсами, необхідними для реалізації даного заходу, підприємство 
забезпечене.  

 Дані інженерних вишукувань 
Реалізація проекту здійснюється на існуючому об’єкті. 

 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 
Вплив на навколишнє середовище не очікується. 

 Схема генплану та транспорту 
Роботи проводяться на існуючому об’єкті.   

 Схема зведеного плану інженерних мереж 
Роботи проводяться на існуючому об’єкті.   

 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 
небезпечних природних чи техногенних факторів 
Роботи проводяться на існуючому об’єкті та не потребують погодження з 

підприємствами та організаціями. 

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 
1. Ротаційний випарник модель RE-100-S – 1 одиниця.  
2. Прилад вакуумного фільтрування ПВФ – 47Б/(4Б) – 1 одиниця. 
3. Спектрофотометр видимій області V-1200 – 1 одиниця. 

 Основні положення з організації будівництва 
Загальна схема організації будівництва полягає у введенні обладнання та 

приладів в експлуатацію. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці 
Реалізація даного проекту дозволить якісно та швидко виконувати аналізи 

питної води, що подається споживачам. 

 Заходи щодо технічного захисту інформації 
Даний проект не потребує захисту технічної інформації.     

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 



 

Реалізація заходу здійснюється в існуючому приміщенні, в якому вирішені 
усі питання санітарно-побутового обслуговування. 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва 
Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті.   

 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту  (цивільної оборони) 

Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті.   

 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 
Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті.   

 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення). 
Приміщення об’єкту недоступні для маломобільних груп населення, 

оскільки закриті і огороджені, знаходяться під охороною. 

 Обґрунтування ефективності інвестицій. 
Придбання нового сучасного обладнання забезпечить більш якісне та 

швидке виконання лабораторних досліджень якості питної води, дозволить 
виключити можливість накладення адміністративних стягнень з боку 
контролюючих організацій за не забезпечення контролю показників якості 
питної води, згідно нормативів ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для споживання людиною».  

 Проектні терміни будівництва 
Можливі терміни проведення заходу – протягом 2021 року. 

 Техніко-економічні показники 
Місце встановлення дільниця лабораторного контролю питної води ДВС-2: 

2) Ротаційний випарник модель RE-100-S – 1 одиниця.  
3) Прилад вакуумного фільтрування ПВФ – 47Б/(4Б) – 1 одиниця. 
5) Спектрофотометр видимій області V-1200 – 1 одиниця. 
 
Загальна вартість заходу становить 163,26 тис. грн. без ПДВ. 

 Висновки та пропозиції 
Впровадження даного заходу необхідне для забезпечення виконання вимог 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною” при проведенні лабораторного контролю показників 
якості питної води.   

В разі невиконання цього заходу лабораторією, з боку контролюючих 
організацій можливі адміністративні стягнення за недотримання вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 при проведенні контролю показників якості питної води. 
Тоді виконання вимірювань можливе іншою атестованою лабораторією на 
оплатній основі.   

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми 
Для виконання даного заходу необхідно 163,26 тис. грн. без ПДВ. 
Впровадження даного проекту необхідне для забезпечення виконання  

вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною” при проведенні лабораторного контролю показників 



 

якості питної води.  
В разі невиконання цього заходу лабораторією, з боку контролюючих 

організацій можливі адміністративні стягнення за недотримання вимог  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 при проведенні контролю показників якості питної води. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Придбання 
лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-2 подано на 
стор._________________________. 
Вартість сформована на основі моніторингу ринкових цін та наданих 

комерційних пропозицій (Додаток 1.8.2.А. - Додаток 1.8.2.Е). 



 

Специфікація обладнання 
 

№ 
з/п 

Найменування 
Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн. Загальна 
вартість, грн. 

(без ПДВ) 
Обґрунтування вартості з ПДВ без ПДВ 

1. 
Ротаційний випарник 
модель RE-100-S  

1 — 60 189,57 60 189,57 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Спектро лаб» виділена 
позиція на стор. 

2. 

Прилад вакуумного 
фільтрування ПВФ – 
47Б/ (4Б) 

 

1 — 64 819,53 64 819,53 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Спектро лаб» виділена 
позиція на стор. 

3. 
Спектрофотометр 
видимій області V-
1200 

1 45 900,0 38 250,0 38 250,0 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«АНАЛІТ СИСТЕМС 
УКРАЇНА» виділена 
позиція на стор. 

 Всього 3   163 259,10  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.8.2. – 
163,26 тис. грн. 



 

Додаток 1.8.2.А – Комерційна пропозиція №1 
Ротаційний випарник модель RE-100-S 

 

 
 

Курс НБУ станом на 23.07.2020  1 дол.США = 27.7798 грн. 
2 600.0 / 1.2 = 2 166,67 27.7798 $ = 60 189,57 грн. 

 



 

Додаток 1.8.2.Б – Комерційна пропозиція №2  
Ротаційний випарник модель RE-100-S 

 

 



 

Додаток 1.8.2.В – Комерційна пропозиція №1 
Прилад вакуумного фільтрування ПВФ – 47/ (4Б) 

 

 
 

Курс НБУ станом на 23.07.2020  1 дол.США = 27.7798 грн. 
2 800.0 / 1.2 = 2 333,33 х 27.7798 $ = 64 819,53 грн. 

 
 



 

Додаток 1.8.2.Г – Комерційна пропозиція №2 
Прилад вакуумного фільтрування ПВФ – 47/ (4Б) 

 

 



 

Додаток 1.8.2.Д – Комерційна пропозиція №1 
Спектрофотометр видимій області V-1200 

 

 



 

Додаток 1.8.2.Е – Комерційна пропозиція №2 
Спектрофотометр видимій області V-1200 

 

 
 
 
 



 

 



 

Додаток 1.8.2.Є  
Паспорт на прилад вакуумного фільтрування (витримки) 

 

 



 

 



 

 
 

 
 



 

Додаток 1.8.2.Ж  
Паспорт фотоколориметр (витримки) 

 

 
 



 

 



 

 



 

1.8.3 Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних 
робіт на мережах водопроводу. 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу. 

 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів. 
КП «Водоканал» забезпечує питною водою населення м. Запоріжжя, 

Запорізького, Вільнянського та Новомиколаївського районів загальною 
чисельністю близько 900 тисяч осіб та близько 9 тисяч підприємств і 
організацій, а також відводить та очищує побутові та частково виробничі 
скиди промислових підприємств міста. 

Сучасна система водопроводу включає дві водопровідні станції 
підготовки питної води ДВС-1 (лівобережжя) та ДВС-2 (правобережжя) 
проектною потужністю 519,2 та 150,0 тис. м3 на добу відповідно, які 
здійснюють забір та первинну обробку води з річки Дніпро. Подачу води до 
споживачів забезпечують 27 насосних станцій. 

Загальна довжина водопровідних мереж, що експлуатуються 
підприємством, складає 2 324 км. 

Для заміни аварійних ділянок водопроводу широке розповсюдження 
отримало використання полімерних матеріалів. Труби з полімерних матеріалів 
змінюють звичні сталеві і чавунні трубопроводи. Відбувається це не тільки в 
глобальних масштабах – заміна загальноміських комунікацій, нове 
будівництво, виробництво, але і в приватному секторі. Варто відзначити, що 
повністю замінити трубопроводи зі сталі і чавуну не можна. Більшість з них 
проходить під дорогами міст, і їх заміна вимагає не тільки колосальної 
кількості часу, але і дуже великих витрат. Будівництво нового трубопроводу 
може бути пов'язане з перенесенням інших комунікацій – кабелі адже теж ідуть 
під землею, а також вимагає витрат на благоустрій території після завершення 
ремонту. Тому нові ділянки там, де це можливо, виготовляють з полімерних 
матеріалів, а де потрібно виконати ремонт – проводиться методом санації або 
повною заміною ділянки на полімерні труби. Технологія монтажу допускає 
з'єднання полімерних труб з трубами з інших матеріалів, і це дозволяє 
поєднувати старе і нове з максимальною ефективністю. Пластикові труби 
екологічно чисті. Гладка внутрішня поверхня полімерних труб не дозволяє 
твердим частинкам приставати до стінок – труби «не заростають», зберігаючи 
внутрішній перетин. Полімерні труби не вступають в електрохімічні реакції, 
виключається можливість внутрішньої корозії труб, причому антикорозійні 
властивості мають не тільки внутрішня, але і зовнішня сторони труби, 
збільшується термін експлуатації. 

Для з'єднання пластикових труб використовуються спеціальні зварювальні 
апарати. Завдяки цьому, технологія зварювання пластикових труб 
відрізняється простотою і швидкістю. Існує декілька методів зварювання 
пластикових труб: (1) встик полягає, в нагріванні торців зварюваних труб до 
розплавлення матеріалу і в подальшому стисненні нагрітих торців для 
охолодження; (2) електромуфтове зварювання займає в цьому ряду незамінне 
положення:  

 не утворює внутрішнього грата і, відповідно, не призводить до 



 

зниження прохідності труб;  
 при середніх і великих діаметрах труб, обладнання для 
електромуфтового зварювання значно легше, дешевше і універсальніше, 
ніж обладнання для стикового або розтрубного зварювання;  

 не має рухомих частин або поверхонь, покритих тефлоном, тому рідше 
виходить з ладу при користуванням несумлінними користувачами; 

 якість зварного з'єднання при електромуфтовому зварюванні значно 
менше залежить від людського фактора, ніж при стиковому зварюванні.  

 зварювання дозволяє зварити труби, коли жодна з труб не має 
можливості осьового переміщення.  

Сучасні автоматизовані апарати для зварювання поліетиленових труб 
істотно знижують вплив людського фактора на якість зварного з'єднання, але 
повністю його не усувають. 

З метою збільшення протяжності перекладки мереж та виконання 
ремонтних робіт на аварійних ділянках трубопроводів діаметром від 20 до 
1 200 мм необхідно придбати нове обладнання для зварювання труб та 
фітингів з поліетилену – електромуфтовий апарат Friamat Print Eco (або аналог) 
в кількості 1 одиниця. Станом на сьогодні роботи із заміни мереж 
водопостачання і каналізації в ремонтно-будівельному цеху КП «Водоканал» 
виконують 3 бригади фахівців, які оснащені одним електромуфтовим 
апаратом. Придбання другого апарату надасть можливість збільшити об’єми 
робіт та оптимізувати роботу кожної бригади. 

КП «Водоканал» щорічно приймає на свій баланс мережі водопроводу і 
каналізації від відомчих організацій, при цьому 70 % цих мереж перебувають в 
аварійному стані і потребують ремонту або повної заміни. 

Також для обслуговування споруд та мереж водопроводу даним заходом 
передбачено придбання: 

 відкачувальної мотопомпи Honda WT40XK2 (або аналог) в кількості 1 
одиниця для відкачування води з траншей, колодязів на водопровідних 
мережах та спорудах, каналів теплових мереж, підчас виконання 
ремонтно-відновлювальних робіт. У поєднанні з малими розмірами і 
малою вагою, а також винятковою надійністю і довговічністю, 
мотопомпа є найоптимальнішим обладнанням, яке може 
використовуватись при виконанні робіт. 

 зварювальний бензиновий генератор ENDRESS ESE 804 SDBS-DС (або 
аналог) (7 одиниці) для зварювальних робіт та ремонтних робіт без 
підключення к джерелу живлення на період виконання ремонтно-
відновлювальних робіт; 

Запропоноване до закупівлі обладнання може перевозитися одним 
автомобілем, легкий в експлуатації, не вимагає додаткового персоналу для 
його обслуговування. 

Для заміни аварійних ділянок трубопроводів та прокладки нових мереж 
даним заходом передбачено придбання обладнання: 
1. Електромуфтовий апарат Friamat Print Eco (або аналог) в кількості 1 
одиниця. 

Даний апарат характеризується високою продуктивністю завдяки 
інноваційному тороїдальному трансформатору з активним охолодженням. TFT 



 

екран з високою роздільною здатністю діагоналлю 4.3″. Зберігання в пам’яті до 
1000 протоколів зварювання. Виведення інформації в форматі PDF за 
допомогою стандартного USB-накопичувача. Відображення повідомлень про 
помилки і звуковий сигнал для контролю статусу користувачем. Подовжені 
зварювальний (4м) і силовий (5м) кабелі для максимально вільного 
переміщення по будівельному майданчику. Комплектація міні-сканером або 
зчитувальним олівцем. Міцна конструкція для роботи в жорстких умовах. 
Геометрія корпусу також дозволяє працювати апарату в нахиленому положенні 
для зручності. Характеристики обладнання: 

 габаритні розміри, 260 x 500 x 340 мм,; 
 вага 18 кг; 
 робочий діапазон температур, С -20...+50; 
 діаметри фітингів для зварювання труб, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 

125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 
700, 710, 750, 800, 900, 1000, 1200 мм. 

2. Мотопомпа Honda WT40XK2 (або аналог) в кількості 1 одиниця для 
відкачування води з траншей, колодязів на водопровідних мережах та спорудах, 
каналів теплових мереж, підчас виконання ремонтновідновлювальних робіт. У 
поєднанні з малими розмірами і малою вагою, а також винятковою надійністю і 
довговічністю, мотопомпа є найоптимальнішим обладнанням, яке може 
використовуватись при виконанні робіт. 
3. Зварювальний бензиновий генератор ENDRESS ESE 804 SDBS-DС (або 
аналог) (7 одиниць) для зварювальних робіт та ремонтних робіт без 
підключення до джерела живлення на період виконання ремонтно-
відновлювальних робіт. 

Використання пропонованої малої техніки дозволить: 
 оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 
 скоротити час ліквідації витоків; 
 заощадити паливно-мастильні матеріали. 

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту. 

Зміна проектної потужності не передбачається. 

 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу. 

Нові або додаткові робочі місця не створюються.  

 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами 
з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 

Допоміжні матеріали, енергоресурси для реалізації даного заходу 
непотрібні, трудовими ресурсами підприємство забезпечене. 

 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

Не очікується. 



 

 Схема генплану та транспорту. 

Ремонт та обслуговування мереж виконується на всіх об’єктах 
підприємства м. Запоріжжя і Запорізької області. 

 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 
небезпечних природних чи техногенних факторів. 

Не потребує. 

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Даним заходом передбачено придбання електромуфтового апарату Friamat 
Print Eco в кількості 1 одиниця; мотопомпа Honda WT40XK2 (або аналог) в 
кількості 1 одиниця; зварювальний бензиновий генератор ENDRESS ESE 804 
SDBS-DС (або аналог) 7 одиниць. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 

Запропоноване до закупівлі обладнання компактне і може перевозитися 
одним автомобілем, легкий в експлуатації, не вимагає додаткового персоналу 
для його обслуговування. 

Використання запропонованого обладнання дозволить: 
 оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 
 скоротити час ліквідації аварії та строки прокладки трубопроводів. 
Крім цього придбання обладнання дасть змогу оновити морально та 

фізично застаріле обладнання яке використовується при виконанні ремонтно-
відновлювальних робіт. 

 Заходи щодо технічного захисту інформації. 

Даний захід не потребує захисту технічної інформації. 

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Усі питання санітарно-побутового обслуговування працюючих вирішені. 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.  

Роботи на придбаному обладнанні будуть проводиться на об’єктах 
підприємства де вирішені всі питання вибухопожежної безпеки. 

 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту  (цивільної оборони). 

Виконання даного заходу не потребують вирішення питань цивільного 
захисту (цивільної оборони). 

 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

Устаткування не є об’єктом підвищеної небезпеки. 

 Обґрунтування ефективності інвестицій. 

Використання запропонованого обладнання дозволить: 
 оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 
 скоротити час ліквідації аварії та строки прокладки трубопроводів. 



 

 Проектні терміни придбання. 

Термін реалізації заходу II – IV квартал 2021 року. 

 Техніко-економічні показники. 

1. Придбання нового апарату для терморезисторного зварювання Friamat 
Print Eco (або аналог) надасть можливість збільшити об’єми робіт та 
оптимізувати роботу бригад. 

2. При роботі причіпної відкачувальної помпи, яка використовується в 
цехах на цей час, витрачається 5,2 л/годину дизпалива. В середньому агрегат 
працює 60 годин в місяць. 

При цьому витрати дизпалива на місяць складатимуть: 60 х 5,2 = 312 л. 

У грошовому еквіваленті це буде складати: 312 х 19 = 5 928,0 грн./міс., де 
19  вартість 1 л. дизпалива, грн. 

на рік 5 928,0 х 12 = 71 136,0 грн., 

При роботі пропонованої відкачувальної мотопомпи витрати бензину 
марки А-92 складають – 2,8 л/година, в місяць – 2,8 х 60 = 168,0 л. 

Витрата бензину А-92 на рік складає: 168 х 12 = 2 016,0 л.,  

що в грошовому еквіваленті складає 2 016,0 х 19 = 38 304,0 грн., де 19 грн.  
 вартість бензину А-92 без ПДВ грн. 

При використанні однієї одиниці нової техніки економія грошових коштів 
складатиме: 

71 136,0– 38 304,0 = 32 832,0 грн. /рік. 

3. При роботі бензинових генераторів зварювальних  ENDRESS ESE 804 
SDBS-DS (або аналог) в кількості  7 одиниць.  

При роботі причіпних зварювальних агрегатів витрачається 5,2 л/годину 
дизпалива. В середньому агрегат працює 70 годин в місяць. 

При цьому витрати дизпалива на місяць складатимуть: 

70 х 5,2 = 364 л. 

У грошовому еквіваленті це буде складати: 

364 х 19,0 = 6 916,0 грн./міс., де 19  вартість 1 л. дизпалива без ПДВ грн. 

на рік 6 916,0 х 12 = 82 992,0 грн., 

При роботі запропонованого зварювального генератора витрати бензину 
марки А-92 складуть 2 л/годину, час роботи 70 годин в місяць. 

На місяць: 

70 х 2 = 140 л/міс. 

Витрата бензину на рік складуть: 

140 х 12 = 1 680,0 л/рік 

Що в грошовому виразі складає: 

1 680,0 х 19 = 31 920,0 грн., де 19  вартість 1 л. дизпалива без ПДВ грн. 



 

При використанні однієї одиниці нової техніки економія грошових коштів 
складатиме:  

82 992,0 – 31 920,0 = 51 072,0 грн./рік 

Відповідно 7 одиниць: 51,07 * 7 = 357,49 тис. грн./рік. 

 
Економія по заходу за рік в грошовому еквіваленті складе:  

32,83 + 357,49 = 390,32 тис. грн. 

 Висновки та пропозиції 

Використання відкачувальної мотопомпи, бензинових генераторів 
зварювальних,  та апарату для терморезисторного зварювання дозволить: 

 оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 
 скоротити час ліквідації витоків; 
  заощадити паливно-мастильні матеріали. 

Крім цього придбання малої техніки дасть змогу оновити морально та 
фізично застаріле обладнання яке використовується при виконанні ремонтно-
відновлювальних робіт. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 

Загальна вартість заходу становить – 614,03 тис. грн. 
Економія по заходу за рік, після реалізації заходу в повному об’ємі складе: 

390,32 тис. грн. 
 
Термін окупності заходу складе: 

614,03 / 390,32 * 12 = 19 місяців 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Придбання обладнання 
для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах 
водопостачання подано на стор. ______ – ______. 
Комерційні пропозиції додаються. 

  



 

 
Специфікація обладнання 

 

№ 
з/п 

Найменування 
Кількість 

од. 

Вартість 1 од., грн. Загальна 
вартість, 
грн. (без 
ПДВ) 

Обґрунтування вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Апарат для 
терморезисторного 
зварювання  1 90 036,0 75 030,00 75 030,00 

Обрана комерційна 
пропозиція від ПП 
«Газполімеркомплект» 
виділена позиція  на 
стор._____ 

2 

Відкачувальна 
мотопомпа 

1 — 70 000,0 70 000,00 

Обрана комерційна 
пропозиція від ЧПФ 
«Афина» виділена 
позиція  на стор._____

 

Бензиновий 
генератор 
зварювальний 7 — 67 000,0 469 000,0 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ДЕСТІНІ» виділена 
позиція  на стор. 12 

 ВСЬОГО: 9   614 030,0  
 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.8.3. – 
614,03 тис. грн. 
 
 



 

Додаток 1.8.3.А - Комерційна пропозиція №1 
щодо апарату для терморезисторного зварювання  

 

 



 

 
 

 



 

Додаток 1.8.3.Б - Комерційна пропозиція №2 
щодо апарату для терморезисторного зварювання  

 
 
 
 



 

Додаток 1.8.3.В - Комерційна пропозиція №1 
щодо відкачувальної мотопомпи 

 

 
 



 

Додаток 1.8.3.Г - Комерційна пропозиція №2 
щодо відкачувальної мотопомпи 

 

 
 



 

Додаток 1.8.3.Д - Комерційна пропозиція №1 
щодо бензинового генератору зварювального 

 

 



 

Додаток 1.8.3.Е - Комерційна пропозиція №2 
щодо бензинового генератору зварювального 

 

 



1.8.4 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя 

вул. Козака Бабури 14 (в тому числі проектні роботи) 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 
Впровадження даного проекту необхідне для забезпечення виконання 

вимог: 
 Кодексу цивільного захисту населення України від 02.10.2012 №5403-VI. 
 Правил пожежної безпеки в України затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417.  
 ДБН В.2.5 – 56: 2014 Будівельні норми України. Системи протипожежного 

захисту.  
 Припису Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в 
Запорізькій області № 353 від 26.04.2019р. (Додаток 1.8.4.А) 

 Системи пожежної сигналізації впроваджуються для раннього виявлення 
пожежі та подавання сигналу тривоги для вжиття необхідних заходів 
(евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск 
протидимних систем пожежогасіння, здійснення управління 
протипожежними клапанами, дверима, воротами та завісами, 
відключенням або блокуванням інших інженерних систем та устаткування 
при сигналі «пожежа» тощо). Дозволить виключити можливість 
неконтрольованого розвитку пожежі, загибелі працівників та матеріальних 
збитків. 
Системи пожежної сигналізації повинні: 

 виявляти ознаки пожежі на ранній стадії; 
 передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної 

тривоги та попередження про несправність;  
 формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту та 

іншого інженерного обладнання, що задіяне при пожежі; 
 сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на 

нормальну роботу системи пожежної сигналізації;. 
Сценарій розвитку пожежі, у разі відсутності системи пожежної 

сигналізації непередбачений та може привести до тяжких наслідків. 
У разі спрацювання сповіщувача пожежної сигналізації тривожний сигнал 

передається через приймально-контрольний прилад для подальшого прийняття 
відповідного рішення черговим персоналом. 

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту. 
Збільшення проектної потужності в порівнянні з існуючою не 

передбачається. 



 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу. 
В створенні нових або додаткових робочих місць потреби немає. 

 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами 
з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 
Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати матеріали 

згідно розроблених проектів. Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, 
трудовими ресурсами необхідними для реалізації даного заходу підприємство 
забезпечене. 

 Дані інженерних вишукувань 
Реалізація заходу потребує проведення обстеження приміщень, будівель 

на існуючих об’єктах та розробку проектів спеціалізованими організаціями.  

 Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
Вплив на навколишнє середовище не очікується. 

 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єктів від 
небезпечних природних чи техногенних факторів. 
Роботи проводяться на існуючому об’єкті та не потребують погодження з 

підприємствами та організаціями. 

> Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 
Даним заходом передбачено обслуговування обладнання систем пожежної 

сигналізації. 

 Основні положення з організації будівництва 
Введення обладнання та приладів в експлуатацію згідно проектів. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 
Автоматична система пожежної сигналізації дозволить швидко виявити 

ознаки пожежі на ранній стадії, виконувати цілодобовий контроль за 
протипожежним станом, а також, у разі виникнення загоряння, оповістити 
черговий персонал про пожежу та передати сигнал на пульт приймання 
тривожних сповіщень пультової організації, для подальшого прийняття 
рішення про висилання підрозділів ГУ ДСНС України у Запорізької області до 
місця можливої пожежі. 

 Заходи щодо технічного захисту інформації. 
Даний проект не потребує захисту технічної інформації. 

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
Роботи проводяться на існуючому об’єкті, на якому вирішені усі питання 

санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва. 
Не потрібні (реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті) 

 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 



захисту (цивільної оборони) 
Не потрібні (реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті) 

 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної безпеки. 
Не потрібна (реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті) 

 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення) 
Територія об’єкту недоступна для маломобільних груп населення, 

знаходяться під охороною. 

 Обґрунтування ефективності інвестицій. 
Система пожежної сигналізації забезпечить швидке виявлення ознаків 

загоряння на ранніх стадіях їх виникнення, безперервного контролю за 
протипожежним станом, та своєчасну передачу даних про місце виникнення 
пожежі на диспетчерський пункт ГУ ДСНС України в Запорізькій області, для 
подальшого реагування. 

Дозволить виключити можливість неконтрольованого розвитку пожежі, 
загибелі працівників та  матеріальних збитків.  

 Проектні терміни будівництва або придбання. 
Термін реалізації заходу – протягом 2021 року. 

 Техніко-економічні показники 
Будівлі та приміщення що підлягають контролю системою пожежної 

сигналізації. Даним заходом передбачається розробка проектно-кошторисної 
документації і монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про 
пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя 
вул.Козака Бабури, 14. 

Загальна вартість 132,07 тис. грн.   
Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходу інвестиційної програми 
Автоматична система пожежної сигналізації впроваджується для 

виявлення пожежі на початковій стадії на об’єкті шляхом контролю пожежних 
сповіщувачів за протипожежним станом приміщень, появ таких ознак пожежі 
(димоутворюванням, температури повітря, появи полум’я). При виявленні 
пожежі сигнал від датчика пожежної сигналізації надходить до приймально-
контрольного приладу, і далі дублюється до  підрозділу ДСНС. 

Впровадження даного проекту забезпечить виконання вимог: 

 Кодексу цивільного захисту населення України від 02.10.2012 № 5403-V1 
 Правил пожежної безпеки в України затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30.12.2014р.№ 1417.  
 ДБН В.2.5 – 56: 2014 Будівельні норми України. Системи протипожежного 

захисту.  
 Припису Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в 
Запорізькій області № 353 від 26.04.2019р. (Додаток 1.8.4.А) 

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу з монтажу системи 



пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі 
розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Козака Бабури, 14 подано на 
стор. _____ – _____.  

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 
додаються. 



Специфікація обладнання 
 
№ 
з/п 

Найменування 
Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн. Загальна 
вартість, грн. 

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 
1 система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі 

розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Козака Бабури 14, в тому числі: 
 

 І етап – проектні 
роботи 

1 36 405,0 30 337,5 30 337,5 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ «ПВФ 

Спецвогнезахист» 
виділена позиція 

на стор. 
 ІІ етап – монтажні та 

пусконалагоджувальні 
роботи системи 

пожежної сигналізації 
та оповіщення про 

пожежу 

1 122 078,0 101 731,67 101 731,67 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ «ПВФ 

Спецвогнезахист» 
виділена позиція 

на стор. 
 Всього 1   132 069,17  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.8.4 – 
132,07 тис. грн. 
 



Додаток 1.8.4.А 
 Припис Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в 
Запорізькій області № 353 від 26.04.2019 

 

 



 



 



 
 



 



Додаток 1.8.4.Б – Комерційна пропозиція № 1 
 

 



Кошторисна документація до Комерційної пропозиції №1 
 

 
 



 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



Сертифікат проектувальника  
 

 
 



 
 
 



Додаток 1.8.4.В – Комерційна пропозиція № 2 
 

 



Кошторисна документація до Комерційної пропозиції №2 
 

 
 

 
 



 



Сертифікат проектувальника  
 

 



1.8.5 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
адміністративній будівлі ДВС -1 розташованій за адресою м. Запоріжжя 

вул. Вузлова, 23 (в тому числі проектні роботи) 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 
Впровадження даного проекту необхідне для забезпечення виконання 

вимог: 
 Кодексу цивільного захисту населення України від 02.10.2012 №5403-VI. 
 Правил пожежної безпеки в України затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417.  
 ДБН В.2.5 – 56: 2014 Будівельні норми України. Системи протипожежного 

захисту.  
 Припису Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в 
Запорізькій області № 353 від 26.04.2019р. (Додаток 1.8.5.А) 

 Системи пожежної сигналізації впроваджуються для раннього виявлення 
пожежі та подавання сигналу тривоги для вжиття необхідних заходів 
(евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск 
протидимних систем пожежогасіння, здійснення управління 
протипожежними клапанами, дверима, воротами та завісами, 
відключенням або блокуванням інших інженерних систем та устаткування 
при сигналі «пожежа» тощо). Дозволить виключити можливість 
неконтрольованого розвитку пожежі, загибелі працівників та матеріальних 
збитків. 
Системи пожежної сигналізації повинні: 

 виявляти ознаки пожежі на ранній стадії; 
 передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної 

тривоги та попередження про несправність;  
 формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту та 

іншого інженерного обладнання, що задіяне при пожежі; 
 сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на 

нормальну роботу системи пожежної сигналізації;. 
Сценарій розвитку пожежі, у разі відсутності системи пожежної 

сигналізації непередбачений та може привести до тяжких наслідків. 
У разі спрацювання сповіщувача пожежної сигналізації тривожний сигнал 

передається через приймально-контрольний прилад для подальшого прийняття 
відповідного рішення черговим персоналом. 

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту. 
Збільшення проектної потужності в порівнянні з існуючою не 

передбачається. 

 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу. 



В створенні нових або додаткових робочих місць потреби немає. 

 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами 
з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 
Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати матеріали 

згідно розроблених проектів. Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, 
трудовими ресурсами необхідними для реалізації даного заходу підприємство 
забезпечене. 

 Дані інженерних вишукувань 
Реалізація заходу потребує проведення обстеження приміщень, будівель 

на існуючих об’єктах та розробку проектів спеціалізованими організаціями.  

 Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
Вплив на навколишнє середовище не очікується. 

 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єктів від 
небезпечних природних чи техногенних факторів. 
Роботи проводяться на існуючому об’єкті та не потребують погодження з 

підприємствами та організаціями. 

> Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 
Даним заходом передбачено обслуговування обладнання систем пожежної 

сигналізації. 

 Основні положення з організації будівництва 
Введення обладнання та приладів в експлуатацію згідно проектів. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 
Автоматична система пожежної сигналізації дозволить швидко виявити 

ознаки пожежі на ранній стадії, виконувати цілодобовий контроль за 
протипожежним станом, а також, у разі виникнення загоряння, оповістити 
черговий персонал про пожежу та передати сигнал на пульт приймання 
тривожних сповіщень пультової організації, для подальшого прийняття 
рішення про висилання підрозділів ГУ ДСНС України у Запорізької області до 
місця можливої пожежі. 

 Заходи щодо технічного захисту інформації. 
Даний проект не потребує захисту технічної інформації. 

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
Роботи проводяться на існуючому об’єкті, на якому вирішені усі питання 

санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва. 
Не потрібні (реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті) 

 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони) 
Не потрібні (реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті) 

 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної безпеки. 
Не потрібна (реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті) 



 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення) 
Територія об’єкту недоступна для маломобільних груп населення, 

знаходяться під охороною. 

 Обґрунтування ефективності інвестицій. 
Система пожежної сигналізації забезпечить швидке виявлення ознаків 

загоряння на ранніх стадіях їх виникнення, безперервного контролю за 
протипожежним станом, та своєчасну передачу даних про місце виникнення 
пожежі на диспетчерський пункт ГУ ДСНС України в Запорізькій області, для 
подальшого реагування. 

Дозволить виключити можливість неконтрольованого розвитку пожежі, 
загибелі працівників та  матеріальних збитків.  

 Проектні терміни будівництва або придбання. 
Термін реалізації заходу – протягом 2021 року. 

 Техніко-економічні показники 
Будівлі та приміщення що підлягають контролю системою пожежної 

сигналізації. Даним заходом передбачається розробка проектно-кошторисної 
документації і монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про 
пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя 
вул. Вузлова, 23 

Загальна вартість заходу 135,84 тис. грн.  
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми 

Автоматична система пожежної сигналізації впроваджується для 
виявлення пожежі на початковій стадії на об’єкті шляхом контролю пожежних 
сповіщувачів за протипожежним станом приміщень, появ таких ознак пожежі 
(димоутворюванням, температури повітря, появи полум’я). При виявленні 
пожежі сигнал від датчика пожежної сигналізації надходить до приймально-
контрольного приладу, і далі дублюється до  підрозділу ДСНС. 

Впровадження даного проекту забезпечить виконання вимог: 

 Кодексу цивільного захисту населення України від 02.10.2012 № 5403-V1 
 Правил пожежної безпеки в України затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30.12.2014р.№ 1417.  
 ДБН В.2.5 – 56: 2014 Будівельні норми України. Системи протипожежного 

захисту.  
 Припису Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в 
Запорізькій області № 353 від 26.04.2019р. (Додаток 1.8.5.А) 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з монтажу системи 
пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі 
розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Вузлова,23 подано на стор. _____ 
– _____.  

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 
додаються. 



Специфікація обладнання 
 
№ 
з/п 

Найменування 
Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн. Загальна 
вартість, грн. 

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 
1 система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі 

розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Вузлова 23: в тому числі: 
 

 І етап – проектні 
роботи 

1 36 405,0 30 337,5 30 337,5 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ «ПВФ 

Спецвогнезахист» 
виділена позиція 

на стор. 
 ІІ етап – монтажні та 

пусконалагоджувальні 
роботи системи 

пожежної сигналізації 
та оповіщення про 

пожежу 

1 126 602,0 105 501,67 105 501,67 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ «ПВФ 

Спецвогнезахист» 
виділена позиція 

на стор. 
 Всього 1   135 839,17  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.8.5 – 
135,84 тис. грн. 
 



Додаток 1.8.5.А 
Припис Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в 
Запорізькій області № 353 від 26.04.2019 

 

 



 



 



 
 



 
 



Додаток 1.8.5.Б – Комерційна пропозиція № 1 
 

 



Кошторисна документація до Комерційної пропозиції №1 
 

 

 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



Сертифікат проектувальника  
 

 
 



 
 
 
 



Додаток 1.8.5.В – Комерційна пропозиція № 2 
 

 



Кошторисна документація до Комерційної пропозиції №2 
 

 
 

 
 



 



Сертифікат проектувальника  
 

 
 


