
 

2.1.1 Заміна погружних мішалок Центральних каналізаційних очисних 
споруд №1 лівого берегу (ЦОС-1) 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів. 
Центральні каналізаційні очисні споруди лівого берегу № 1 (далі – ЦОС-1) 

знаходяться на лівому березі міста Запоріжжя. ЦОС-1 побудовані і введені в 
експлуатацію в 1957 році. У 2007-2008 роках проведена реконструкція очисних 
споруд із впровадженням технології нітри-, денітрифікації. 

Біологічне очищення на спорудах ЦОС-1 відбувається на двох 
технологічних лініях, які складаються з резервуарів денітрифікації, 
дефосфотації, двох дванадцятикоридорних аеротенків і вторинних відстійників.  
Стічні води очищуються за технологією нітри-, денітрифікації, що передбачає 
як процеси нітрифікації, окислення органічних речовин за допомогою 
використання мікроорганізмів вільного кисню, так і процеси денітрифікації, за 
допомогою гетеротрофних мікроорганізмів.  

Біологічна очистка починається з анаеробної зони (резервуари 
денітрифікації і дефосфотації), куди надається стічна вода і зворотний мул. 
Надалі йде чергування аеробних та анаеробних зон у коридорах аеротенків № 1 
та № 2. Розподіл муловодяної суміші відбувається у вторинних відстійниках, 
які є завершальною стадією біологічного очищення. 

Даним заходом передбачається: 
1. Заміна погружних мішалок в басейнах денітрифікації - 3 од. 
Резервуари денітрифікації (всього 4 одиниці) та дефосфотації (всього 2 

одиниці) являють собою круглі ємності в плані, виконані з монолітного 
залізобетону, діаметр кожної 40 м, глибиною 4,39 м, об'єм резервуара – 5400 м3. 
Для попередження осадження мулу в резервуарах на металевих фермах, 
закріплені нерухомо, встановлено по дві мішалки: 
 Flygt (Швеція) типу SR 4410 SF, діаметром 2,5 м з електродвигуном 

N = 2,3 кВт/год., установлені в резервуарах №№ 2, 3, 5, 6. 
 KSB (Німеччина) типу Amaprop V 24-2500 / 1 4 URG з електродвигуном 

N = 1,31 кВт/год., установлені в резервуарах №№ 1, 4.  
У зв’язку з тривалим терміном експлуатації (рік вводу в експлуатацію 

2007, термін експлуатації понад 13 років) мішалки KSB вийшли з ладу (повний 
знос приводів редуктора, вигоріли електродвигуни) та ремонту не підлягають. 
Наразі 2 одиниці зовсім зношені та вийшли з ладу, готуються документи на 
списання. 

Реалізація даного заходу забезпечить рівномірне перемішування мулової 
суміші та постійне підтримання її у завислому стані для попередження 
осадження мулу в резервуарах, що в свою чергу попередить відмирання мулу та 
його винос на споруди, тим самим забезпечить якісний процес біологічної 
очистки стічних вод . 

2. Заміна погружних мішалок в аеротенках № 1, 2  — 2 одиниці. 
На кожній технологічній лінії розміщено по 1 аеротенку, що представляє 

собою залізобетонний прямокутний резервуар розмірами в плані 90,0 х 90,0 м, 
глибиною 4,5 м. Аеротенк розділений на 12 коридорів бетонними 



 

перегородками.  
З метою запобігання випадання й залягання осаду в аноксидній зоні 

аеротенків встановлені дволопатеві мішалки KSB (Німеччина) Аmaprop V 47-
1600/14 URG з електродвигуном, потужністю N=1,25 кВт/год. У зв’язку з 
тривалим терміном експлуатації (рік вводу в експлуатацію 2007, термін 
експлуатації понад 13 років) мішалки KSB вийшли з ладу (повний знос 
приводів редуктора, вигоріли електродвигуни) та ремонту не підлягають. 

Встановлення нових мішалок з напрямом проти руху потоку муловодяної 
суміші в аноксидних зонах забезпечить рівномірне перемішування та 
виключить можливість виникнення утворення застійних зон та відкладень на 
дні споруд. Реалізація заходу забезпечить якісний процес біологічної очистки 
стічних вод та дотримання вимог гранично допустимих скидів (далі – ГДС). 

Таблиця №1 Напрацювання годин погружними мішалками 
№ 
з/п 

Тип  обладнання 
Рік вводу у 
експлуатацію 

Напрацювання
годин 

Аеротенк №1
1. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 116 088 
2. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 116 088 

Басейни денітрифікації (№№ 2, 3)
3. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 116 088 
4. Погружна мішалка Amaprop V24 2007 116 088 
5. Погружна мішалка Amaprop V24 2007 116 088 

Згідно з інструкції по експлуатації, надана виробником (Додаток 2.1.1.Д) 
необхідно кожні 5 років виконувати капітальний ремонт. 

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту. 
Зміна проектної потужності існуючих об’єктів 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. 
Для реалізації даного заходу підприємству необхідно придбати: 

1. Погружні мішалки в басейни денітрифікації (3 од.) розмір лопасті – 
2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. 

2. Погружні мішалки в аеротенки № 1, 2 (2 од.)  – розмір лопасті – 1 600 мм, 
потужність – 1,25 квт/год. 
Таблиця №2  

№ 
з/п 

обладнання,  що встановлено обладнання,  що встановлюється 
Марка N, кВт N, об/хв Марка N, кВт N, об/хв 

Аеротенк №1 
1. Погружна мішалка 

Amaprop V47-
1600/URG 

1,25  
1 390 

Погружна мішалка 
Amaprop V47-

1600/URG 

1,25  
1 390 

2. Погружна мішалка 
Amaprop V47-

1,25  
1 390 

Погружна мішалка 
Amaprop V47-

1,25  
1 390 



 

1600/URG 1600/URG 
Басейни денітрифікації (№№ 2, 3) 

3. Погружна мішалка 
Amaprop V24-

2500/URG 
1,31 1 390 

Погружна мішалка 
Amaprop V24-

2500/URG 
1,31 1 390 

4. Погружна мішалка 
Amaprop V24-

2500/URG 
1,31 1 390 

Погружна мішалка 
Amaprop V24-

2500/URG 
1,31 1 390 

5. Погружна мішалка 
Amaprop V24-

2500/URG 
1,31 1 390 

Погружна мішалка 
Amaprop V24-

2500/URG 
1,31 1 390 

Допоміжними 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. 
Схема розташування існуючого обладнання (Додаток 2.1.1.В – Додаток 
2.1.1.Г) 

 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. 
Реалізація заходу передбачає заміну обладнання:  

1. Погружні мішалки в басейни денітрифікації  – 3 од. 
2. Погружні мішалки в аеротенки № 1, 2 – 2 од. 

 Основні положення з організації будівництва. 
Загальна схема реалізації заходу містить наступні періоди: організаційно-

технічна підготовка; основний період; введення обладнання в експлуатацію. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 
Реалізація даного заходу на ЦОС-1 забезпечить рівномірне перемішування 

мулової суміші, недопущення осадження мулу у спорудах, його загибелі та 
виносу на поверхню, тим самим забезпечить надійне та якісне біологічне 
очищення стічних вод до вимог ГДС. 

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

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
Роботи проводяться на існуючій території ЦОС-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. 
Заміна обладнання на ЦОС-1 націлена на забезпечення безперебійного та 

якісного біологічного очищення стічних вод згідно технологічного процесу. 
Реалізація заходу передбачає заміну існуючого фізично зношеного 

обладнання  на нове з рівноцінними характеристиками. 

 Проектні терміни будівництва. 
Термін реалізації заходу – ІI – IV квартал 2021 року. 

 Техніко-економічні показники. 
Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями: 

1. Погружні мішалки в басейни денітрифікації (3 од.) – 1 163,30 тис. грн. без 
ПДВ. 
2. Погружні мішалки в аеротенки №1, 2 (2 од.) – 691,56 тис. грн. без ПДВ. 

Загальна вартість заходу становить  – 1 854,86 тис. грн. без ПДВ. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 
Заміна обладнання на ЦОС-1 націлена на недопущення збоїв в роботі 

обладнання та забезпечення безперебійного і якісного технологічного процесу 
біологічного очищення стічних вод до вимог ГДС. Реалізація заходу передбачає 
заміну існуючого фізично зношеного обладнання на нове з рівноцінними 
характеристиками. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу із заміни погружних 
мішалок Центральних каналізаційних очисних споруд №1 лівого берегу 
(ЦОС-1) подано на стор. ____. 
Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями. 

Комерційні пропозиції додаються (Додаток 2.1.1.А – 2.1.1.Б). 



 

Специфікація обладнання 
 

№ 
з/п 

Найменування 
Кількість, 

од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1.  

Погружні мішалки в 
басейни денітрифікації 
(розмір лопасті 2,5 м з 
електродвигуном 
N = 2,3 квт/год)  

3 — 387 764,45 
 

1 163 293,35 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 
виділена позиція 1 
на стор._________

2.  

Погружні мішалки в 
аеротенки розмір 
лопасті 1,6 м з 

електродвигуном 
N = 1,25 квт/год 

2 — 345 780,90
 

691 561,80 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 
виділена позиція 1 
на стор._________

 Всього 5   1 854 855,15  
 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.1.1 – 

1 854,86 тис. грн. без ПДВ. 
 
 



 

Додаток 2.1.1.А Комерційна пропозиція № 1 
 

 
 
 

Курс НБУ станом на 23.07.2020  1 Євро = 32.1898 грн. 
1. 10 741,94 Євро = 345 780,90 грн. 
2. 12 046,19 Євро = 387 764,45 грн. 

 
 
 
 



 

Додаток 2.1.1.Б Комерційна пропозиція № 2 
 

 



 

Додаток 2.1.1.В  
Схема аеротенку 

 

 
 
 



 

Додаток 2.1.1.Г  
Схема басейну денітрифікації № 2  

 

 
 



 

Додаток 2.1.1.Г  
Схема басейну денітрифікації № 3  

 

 
 



 

Додаток 2.1.1.Д  
Інструкція з експлуатації (витримки) 

 

 



 

 



 

2.1.2 Заміна насосних агрегатів Центральних каналізаційних очисних 
споруд №1 лівого берегу  (ЦОС-1) 

 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність реконструкції об’єктів. 
Центральні каналізаційні очисні споруди лівого берегу № 1 (ЦОС-1) 

знаходяться на лівому березі міста Запоріжжя. ЦОС-1 побудовані і введені в 
експлуатацію в 1957 році. У 2007-2008рр. проведена реконструкція очисних 
споруд із впровадженням технології  нітри-, денітрифікації. 

Центральні очисні споруди служать для очищення стоків, що надходять від 
населення і промислових підприємств лівобережної частини міста. По існуючій 
схемі стічні води проходять очищення за  наступними основними етапами: 

 механічне очищення; 
 біологічне очищення; 
 обробка мулу; 
 знезараження очищеної води. 
Даним заходом передбачається: 

1. Заміна двох заглиблених насосних агрегатів на піскожировловлювачах – 
2 одиниці. 

Блок піскожировловлювачів був реконструйований у 2007 році та 
призначений для видалення зі стічних вод забруднень мінерального 
походження, головним чином, піску крупністю більш 0,2 – 0,25 мм й інших 
нерозчинних забруднень, які осаджуються під дією сили тяжіння. 

Видалення піскопульпи з кожного піскожировловлювача здійснюється на 
піскові майданчики за допомогою насосів. Заглиблені насоси AMAREX NF 80-
210/024, продуктивністю 50 м3/год, з напором 7 – 8 м, встановлені на 
скраберному містку, що рухається по всій довжині піскожировловлювача.  

У зв’язку з тривалим терміном експлуатації (рік вводу в експлуатацію 
2007, термін експлуатації 13 років) та роботою в агресивному середовищі, 
насосні агрегати фізично зношені (повне відпрацювання робочого колеса та 
корпусу насоса, вигоріли електродвигуни). 

Реалізація даного заходу надасть можливість уникнути збоїв в роботі 
піскожировловлювачів та попередити потрапляння піску на інші споруди за 
ланцюгом очистки, що забезпечить надійний та якісний процес механічного та 
біологічного очищення стічних вод ЦОС-1. 

2. Заміна дренажного насосного агрегату на горизонтальних відстійниках 
– 1одиниця. 

Через досить високий рівень ґрунтових вод по периметру блоку 
горизонтальних відстійників та насосної станції рециркуляційного активного 
мулу, в 2007 році була прокладена система перфорованих трубопроводів і 
встановлені два насосних агрегати для відводу дренажної води – ЕЦВ-6-10-50. 
Насосне обладнання експлуатується безперервно в автоматичному режимі. З 
причини вмісту в дренажній воді механічних включень (піску, глини тощо) 
відбувся повний фізичний знос робочих деталей насосного обладнання. На 



 

сьогоднішній день один з насосів виведений з експлуатації і ремонту не 
підлягає (повне відпрацювання робочого колеса та корпусу насоса). В робочому 
стані залишився один насос, продуктивності якого в період паводку 
недостатньо для своєчасного водозниження. 

Реалізація даного заходу забезпечить своєчасне відведення дренажних вод, 
попередить підтоплення та зупинку насосної станції рециркуляційного мулу та 
мулонасосної станції, безперервна робота яких забезпечує надійне та якісне 
очищення стічних вод до нормативів гранично допустимих скидів (далі – ГДС). 

3. Заміна насосного агрегату надлишкового мулу в насосній станції №56 – 
1 одиниця. 

Насосна станція № 56 служить для подачі активного мулу, вилученого із 
вторинних відстійників, на споруди біологічного очищення – у резервуари 
денітрифікації й дефосфотації, і виведення надлишкового активного мулу із 
системи до мулоущільнювачів. 

Перекачування надлишкового активного мулу до мулоущільнювачів 
відбувається за допомогою насосів Flygt CP-3152-НТ/252, продуктивністю 
165 м3/год, з напором 13 м.  

У зв’язку з тривалим терміном експлуатації (рік вводу в експлуатацію 
2009, термін експлуатації 11 років) та роботою в агресивному середовищі, один 
з двох існуючих насосних агрегатів фізично зношений (повне відпрацювання 
робочого колеса та корпусу насосів, вигоріли електродвигуни) та не підлягає 
ремонту. Резерв обладнання відсутній. 

Реалізація даного заходу надасть можливість уникнути збоїв в роботі 
насосної станції надлишкового мулу та  забезпечити безперебійний та якісний 
процес біологічного очищення стічних вод ЦОС-1. 

Таблиця №1 
№ 
з/п 

Тип  обладнання 
Рік вводу у 
експлуатацію 

Напрацювання
годин 

Піскожироловка
1. Насос погружний песковий Amarex NF-80-210/024 2007 9 490 
2. Насос погружний песковий Amarex NF-80-210/024 2007 9 490 

Горизонтальні відстійники
3. Насос свердловиний ЭЦВ-6-10-50 2007 26 300 

Насосна станція №56

4. 
Насос перекачування надлишкового мулу Flygt 

CR 3152 HT 252 (сухого виконання) 
2009 28 900 

Згідно з інструкції по експлуатації, надана виробником (Додаток 2.1.2.Д) 
необхідно кожні 5 років виконувати капітальний ремонт. 

 

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту. 
Зміна проектної потужності існуючих об’єктів 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. 
Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати: 

1. Заглиблений насосний агрегат на піскожировловлювачі, продуктивність – 
50 м3/год,  напір – 7 – 8 м  – 2 одиниці. 

2. Дренажний насосний агрегат, продуктивність – 50 м3/год, напір – 10м – 1 
одиниця. 

3. Насосний агрегат надлишкового мулу в насосній станції № 56, 
продуктивність – 165 м3/год, напір – 10м  – 1 одиниця. 
Допоміжними 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. 
Схема розташування існуючого обладнання (Додатки ___) 

 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. 
Реалізація заходу передбачає заміну насосного обладнання:  

1. Заглиблений насосний агрегат (піскожировловлювачі)  – 2 од. 
2. Дренажний насосний агрегат (горизонтальні відстійники) – 1од. 
3. Насосний агрегат надлишкового мулу (насосна станція №56) – 1од. 
Таблиця №2 
№ 
з/п 

обладнання,  що встановлено обладнання,  що встановлюється 

 Марка Q, м3/ 
год 

Н, 
м 

N, 
кВт 

N, 
об/хв 

Марка Q, м3 / 
год 

Н, 
м 

N, 
кВт 

N, 
об/хв 

Піскожироловка 
1. Насос погружний 

песковий Amarex 
NF-80-210/024 

50 5 2,4 1450 Насос погружний 
песковий  

50 5 2,4 1450 

2. Насос погружний 
песковий Amarex 

NF-80-210/024 

50 5 2,4 1450 Насос погружний 
песковий  

50 5 2,4 1450 

Горизонтальні відстійники 
3. Насос 

свердловиний 
ЭЦВ-6-10-50 

10 50 2,2 2900
Насос 

свердловиний  
10 50 2,2 2900 

Насосна станція №56 
4. Насос 

перекачування 
надлишкового 

165 13 9,0 1450
Насос 

перекачування 
надлишкового 

165 13 9,0 1450 



 

мулу Flygt CR 
3152 HT 252 

(сухого 
виконання) 

мулу  

 Основні положення з організації будівництва. 
Загальна схема реалізації заходу містить наступні періоди: організаційно-

технічна підготовка; основний період; введення обладнання в експлуатацію. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 
Реалізація даного заходу на ЦОС-1 забезпечить наявність резервного 

обладнання, недопущення збоїв у роботі очисних споруд за ланцюгом очистки  
та надасть можливість забезпечити надійне та якісне очищення стічних вод до 
вимог ГДС. 

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

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
Роботи проводяться на існуючій території ЦОС-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. 
Заміна насосного обладнання на ЦОС-1 націлена на забезпечення 

безперебійного та якісного технологічного процесу очищення стічних вод. 
Придбання нових насосних агрегатів забезпечить наявність необхідного 
резерву та заощадить витрати коштів підприємства на тривалі ремонтні роботи 
обладнання. 

 Проектні терміни будівництва. 
Термін реалізації заходу – ІI – IV квартали 2021 року. 

 Техніко-економічні показники. 



 

Вартість насосного обладнання підтверджується комерційними 
пропозиціями: 
1. Заглиблений насосний агрегат на піскожировловлювачі (2 од.) – 

145,74 тис. грн. без ПДВ; 
2. Дренажний насосний агрегат (1од.) – 40,92 тис. грн (без ПДВ). 
3. Насосний агрегат надлишкового мулу в насосній станції № 56 (1 од.) –

254,38 тис. грн. без ПДВ. 
Загальна вартість насосного обладнання складає – 441,05 тис. грн. без 

ПДВ. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 
Заміна насосного обладнання на ЦОС-1 націлена на забезпечення 

безперебійного та якісного технологічного процесу очищення стічних вод до 
вимог ГДС. Придбання нових насосних агрегатів забезпечить наявність 
необхідного  резерву та заощадить витрати коштів підприємства на тривалі 
ремонтні роботи обладнання. 

Реалізація заходу передбачає заміну існуючого фізично зношеного  
обладнання на нове з рівноцінними характеристиками (продуктивність, напір, 
потужність електродвигуна). 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу із заміни насосних 
агрегатів Центральних каналізаційних очисних споруд лівого берегу 
№1(ЦОС-1) подано в книзі __  на стор. ____. 
Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями. 

Комерційні пропозиції додаються (Додаток 2.1.2.А – 2.1.7.Е). 



 

Специфікація обладнання 
 

№ 
з/п 

Найменування 
Кількість, 

од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1.  

Заглиблений насосний 
агрегат 

(піскожировловлювачі) 

2 — 72 871,08 145 742,16 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 
виділена позиція 1 
на стор._________

2.  

Дренажний насосний 
агрегат (горизонтальні 

відстійники) 

1 — 40 921,55 40 921,55 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 
виділена позиція 1 
на стор._________

3.  

Насосний агрегат 
надлишкового мулу 

(насосна станція №56) 

1 — 254 383,52 254 383,52 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 
виділена позиція 1 
на стор._________

 Всього 4   441 047,23  
 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.1.2 – 

441,05 тис. грн. без ПДВ. 
 



 

Додаток 2.1.2.А Комерційна пропозиція № 1 
 

 



 

Додаток 2.1.2.Б Комерційна пропозиція № 2 
 

 



 

Додаток 2.1.2.В  
Схема розташування насосної станції №56 

 

 
 
 



 

Додаток 2.1.2.Г  
Схема розташування горизонтальних відстійників (заміни насосу ЕЦВ) 

 

 
 



 

Додаток 2.1.2.Д  
Схема розташування заміни насосу на піскожироловках 

 

 
 



 

Додаток 2.1.2.Е  
Інструкція з експлуатації (витримки) 

 

 
 



 

 



2.1.3 Заміна  обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд 
правого берегу № 2 (ЦОС-2) (аераційна система)  

 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність реконструкції об’єктів 
Центральні очисні споруди №2 служать для очищення стоків, що 

поступають від населення і промислових підприємств правобережної частини 
міста Запоріжжя.   

На даний час за добу на спорудах обробляється близько 30 тис. м3 стічної 
води. 

Комплекс споруд для біологічного очищення являє собою споруди з 
чотирьох двокоридорних аеротенків розміром 18 м х 108 м, глибиною 4,5 м.  

Аеротенки – це споруди, де створюються умови для проведення процесу 
біологічного окислення органічних речовин мікроорганізмами в аеробних 
умовах, які в присутності кисню інтенсивно окислюють органічні сполуки 
(білки, жири, вуглеводи) до простих мінеральних сполук, що не представляють 
екологічної небезпеки. Надання кисню в аеротенки здійснюється 
повітродувними агрегатами через аераційну систему секційних аераторів 
виготовлених з поліетиленових труб. Даним заходом передбачається заміна 
аераційної системи аеротенку №4.  

Аераційна система аеротенку №4 останній раз реконструйована в 2007 
році, були встановлені аератори «Аква-Лайн М» фірми «Екополімер». Система 
ефективно працювала, без ремонту і регенерації понад десять років, 
витримуючи різноманітні подачі режиму повітря, значні коливання притоку 
стічних вод.  

Згідно технічного паспорту (Додаток 2.1.3.В) середній термін 
експлуатації становить не більше 5 років. Аераційна система аеротенку №4 
знаходиться в експлуатації з 2007 року, тобто більше 13 років. 

Станом на тепер аераційна система аеротенку №4 зупинена в зв’язку з 
закальматованістю більшої частини аераторів, що не забезпечує ефективного 
насичення киснем суспензії активного мулу і повного перемішування всієї води 
з мулом у аеротенку. В таких умовах робота повітродувного обладнання 
низькофективна і витримувати заданий технологічний процес очищення 
стічних вод досить складно.  

Нова аераційна система дасть можливість раціональніше 
використовувати повітродувне обладнання, більш продуктивно 
використовувати пропускну спроможність аераційної системи, створити якісні 
умови для проведення процесу біологічного окислення органічних речовин 
мікроорганізмами в аеробних умовах та забезпечити стабільність виконання 
технологічного процесу очищення каналізаційних стічних вод правого берега р. 
Дніпро м. Запоріжжя. 

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

систему. Допоміжними 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. Обладнання аераційної 

системи в аеротенку забезпечить нормативну якість очистки стічних вод, 
знизить екологічне навантаження на  водойму. 

 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 
Даним заходом передбачена заміна існуючого обладнання, а саме 

аераційної системи в одному аеротенку. 
 

 Основні положення з організації будівництва 
Загальна схема реалізації заходу містить наступні періоди:  організаційно-

технічна підготовка; монтаж системи; введення обладнання в експлуатацію. 
 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів, з 
охорони праці. 
Нова аераційна система – дасть можливість раціональніше 

використовувати повітродувне обладнання, більш продуктивно 
використовувати пропускну спроможність аераційної системи, створити якісні 
умови для проведення процесу біологічного окислення органічних речовин 
мікроорганізмами в аеробних умовах та забезпечити стабільність виконання 
технологічного процесу очищення стічних вод правобережної частини м. 
Запоріжжя. 

 
 Заходи щодо технічного захисту інформації 

Даний проект не потребує захисту технічної інформації. 
 

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих 
Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті, на якому вирішені 
всі питання з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті ЦОС-2, на якому 
вирішені питання з вибухопожежної безпеки виробництва. 



 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони) 
Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті. 
 

 Ідентифікація та декларація 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’єктів недоступна для маломобільних груп населення, 

знаходиться під охороною. 

 Обґрунтування ефективності інвестицій 
Нова аераційна система - дозволить скоротити потреби повітря, підвищить 

якісне очищення стоків та забезпечить стабільність виконання технологічного 
процесу очищення каналізаційних стічних вод правого берега р. Дніпро м. 
Запоріжжя 

 Проектні терміни будівництва (реконструкції) 
III квартал 2021 року. 

 Техніко-економічні показники 
Вартість аераційної системи  становить 761,8 тис. грн. без ПДВ. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту відвпровадження 
заходу інвестиційної програми. 
Після заміни аераційної системи в трьох аеротенках досягнуто економію 

електроенергії близько 20% і підвищення якості очистки стічних вод. На очисні 
споруди поступають все більш концентровані стічні води і для їх очищення до 
нормативів ГДС, нарівні з подачею необхідного об’єму повітря, треба 
збільшувати час перебування стічних вод у біореакторах (аеротенках). Для 
цього необхідно задіяти в роботу всі аеротенки, зокрема, четвертий аеротенк, 
який необхідно облаштувати  новою  аераційною системою.  

Після заміни аераційної системи і в четвертому аеротенку очікується 
збереження досягнутої економії електроенергії та стабільне забезпечення якості  
очистки стічних вод до нормативів ГДС. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з заміни обладнання 
Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) 
(аераційна система) на 2021рік 
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. Аераційна 

система  
 

1 
комплект 

(680 
пог.м) 

914 160,0 761 800,0 761 800,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Мікротрон» виділена 
позиція 2 на стор.______ 

 Всього 1   761 800,0  
 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.1.3. – 
761,80 тис. грн. 
 



Додаток 2.1.3.А – Комерційна пропозиція № 1  
на придбання аераційної системи  

 

 



Додаток 2.1.3.Б – Комерційна пропозиція № 2  
на придбання аераційної системи  

 

 

 



Додаток 2.1.3.В  
Паспорт на Аераційну систему 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 



 

2.1.4 Заміна пристрою плавного пуску на каналізаційних насосних станціях 
(№№ 1, 6, 7, 23, 24) КП «Водоканал» 

 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

  Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів 
Каналізаційна насосна станція (далі – КНС) № 1 розташована у 

Олександрівському районі м. Запоріжжя експлуатується з 1965 року. Насосна 
станція забезпечує прийом та перекачування побутових та промислових стоків. 
За добу КНС -1 перекачує стоків приблизно 50 тис.м3/добу. 

Каналізаційна насосна станція (далі – КНС) № 6 розташована у 
Комунарівському районі м. Запоріжжя експлуатується з 1965 року. Насосна 
станція забезпечує прийом та перекачування побутових та промислових стоків. 
За добу КНС -6 перекачує стоків приблизно 6 тис.м3/добу. 

Каналізаційна насосна станція (далі – КНС) № 7 розташована у 
Комунарівському районі м. Запоріжжя експлуатується з 1961 року. Насосна 
станція забезпечує прийом та перекачування побутових та промислових стоків. 
За добу КНС -7 перекачує стоків приблизно 8 тис.м3/добу. 

Каналізаційна насосна станція №23 розташована в Дніпровському районі 
м. Запоріжжя, експлуатується з 1981 року. Насосна станція забезпечує прийом 
та перекачування побутових та промислових стоків на ЦОС-2, приблизно 
9 тис. м3/добу. 

Каналізаційна насосна станція (далі – КНС) № 24 розташована  в 
Дніпровському районі м. Запоріжжя експлуатується з 1981 року. Насосна 
станція забезпечує прийом та перекачування побутових та промислових стоків 
на ЦОС-2. За добу КНС -24 перекачує стоків приблизно 6 тис.м3/добу. 

Для безпечної та економічної роботи асинхронних електродвигунів 
встановленні прилади плавного пуску насосних агрегатів на КНС-1, КНС-7, 
КНС-23 та КНС-24. Використання плавних пусків марки MCD 3315 (Danfoss) 
315 кВт дозволяє ефективно коригувати параметри пуску асинхронних 
двигунів, вони утримують показники току та напруги у безпечних межах, 
зменшуючи пускові токи і збільшуючи напругу у заданих діапазонах чим 
сприяє до економії електроенергії, збереження роботоспроможності насосного 
обладнання та цілостності напірного колектору.  

Плавні пуски марки MCD 3315 (Danfoss) 315 кВт, виробництва Німеччина, 
які були встановлені: 
1. на КНС-1 на насосних агрегатах SR 300 ES №№ 3, 4 з 2001 року; 
2. на КНС-7 на насосних агрегатах SR 300 ES №№ 2, 3 з 2004 року; 
3. на КНС-23 насосних агрегатів SR 300 ES №№ 1, 2 з 2004 року  
4. на КНС-24 на насосних агрегатах SR 300 ES №№ 2, 4 з 2004 року; 
вийшли з ладу, запчастини на них вже не випускають, тому ремонт є 
неможливим.  

При роботі насосних агрегатів SR 300 ES №№ 3, 4 на КНС-1 без плавних 
пусків марки MCD 3315; насосних агрегатів8НФ №2 та ФГ 800/33 №,3 на КНС-
6 без встановлених плавних пусків;  насосних агрегатів SR 300 ES №№ 2, 3 на 
КНС-7 без плавних пусків марки MCD 3000; насосних агрегатів SR 300 ES 



 

№№1, 2 на КНС-23 без плавних пусків марки MCD 3315 та насосних агрегатів 
SR 200 ES № 2, 4 на КНС-24 без плавних пусків марки MCD 3220,  веде до 
виходу з ладу електродвигунів та насосів, чим призводить до частішого 
дороговартісного  їх ремонту. 

Для покращення роботи насосних агрегатів передбачено придбання: 
1. на КНС-1 нових плавних пусків типу Danfoss MCD-500 (300 кВт) – 2 од.: 
2. на КНС-6 нових плавних пусків типу Danfoss MCD-500 (160 кВт) – 2 од. 
3. на КНС-7 нових плавних пусків типу Danfoss MCD-500 (160 кВт) – 2 од. 
4. на КНС-23 нових плавних пусків типу Danfoss MCD-500 (160 кВт) – 2 од. 
5. на КНС-24 нових плавних пусків типу Danfoss MCD-500 (300 кВт) – 2 од. 

Строк напрацювання та дата введення в експлуатацію: 

Насосний агрегат Тип   
Тип плавного 

пуску 
Рік вводу у 
експлуатацію 

Напрацювання 
годин 

КНС-1 

№3, №4 
 

SR 300 ES (двигун типу 
TECO 380B, 269кВт; 

n=1480об/хв) 

Danfoss MCD 
3315 (315кВт) 

2004 130 300 

КНС-6

№2,  №3 
8НФ та ФГ 800/33 (двигуни
типу А102/6м 380B, 125кВт; 

n=980об/хв) 
- - - 

КНС-7

№2,  №3 
 

СМ 250-200-400/4 * 
(двигун типу АИР 315S4  
380B, 160кВт;n=1500об/хв.) 

Danfoss MCD 
3000 (315кВт) 

2004 130 300 

КНС-23 

№1,  №2 
 

СД 450/56* (двигун типу 
АИР 280М4  380B , 

132кВт; n=1500об/хв.) 

Danfoss  MCD 
3315 (315кВт) 

2004 130 300 

КНС-24

№2,  №4 
 

SR 200 ES (двигун типу 
TECO 380B, 220кВт; 

n=1480об/хв 

Danfoss  MCD 
3220 (315кВт) 

2004 130 300 

*У 2020 році згідно плану виконання інвестиційної програми на КНС-23 
передбачено придбання та заміну насосних агрегатів SR 300 ES на СД 450/56. 
Тому приймаємо до уваги подалі експлуатацію насосних агрегатів марки 
СД 450/56 та установку плавних пусків типу Danfoss MCD – 500 (160 кВт) – 2 
од. з урахуванням  їх робочих характеристик. 

На КНС-7 передбачено придбання та заміну насосних агрегатів SR 300 ES 
на 2СМ 250-200-400/4. Тому приймаємо до уваги подалі експлуатацію насосних 
агрегатів марки 2СМ 250-200-400/4 та установку плавних пусків типу Danfoss 
MCD – 500 (160 кВт) – 2 од. з урахуванням  їх робочих характеристик. 

 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 придбати: 

1. для КНС-1, 24: 
1.1. Плавні пуски типу Danfoss MCD-500 (300 кВт) в шафному виконанні - 4 

одиниці; 
1.2. LC1E630M7 3-полюсовий контактор Schnesder TeSys E. 630 F. 220V 50/60 

Гц – 8 од.; 
1.3. Шини мідні – 100 кг. 
1.4. Автоматичній  вимикач Eaton LZM. 630A 3-х полюсний, 36кА – 4 од. 

2. для КНС-6, 7, 23: 
2.1  плавний пуск Danfoss MCD-500 (160 кВт) в шафному виконанні – 6 од. 
2.2  LC1E400M7 3-х полюсовий контактор Schneider TeSys E, 400 А, 220V  

50/60  ГЦ у кількості 12 одиниць; 
2.3 Шини мідні  у кількості 100 кг. 
2.4 Автоматичний вимикач з термомагнітним розмикачем Eaton BZM3, 400А, 

3 полюса, 25 кА у кількості 6 одиниць 
Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, 

трудовими ресурсами необхідними для реалізації даного заходу підприємство 
забезпечене. 

 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. 
Для реалізації даного заходу підприємству необхідно придбати: 

1. для КНС-1, 24: 
1.1. Плавні пуски типу Danfoss MCD-500 (300 кВт) в шафному виконанні – 4 

одиниці. Вартість 119 169,85 грн без ПДВ за 1одиницю. 
1.2. LC1E630M7 3-полюсовий контактор Schnesder TeSys E. 630 F. 220V 50/60 

Гц – 8 одиниць. Вартість 21 429,17 грн. без ПДВ за 1одиницю 
1.3. Шини мідні – 100 кг. Вартість 237,50 грн. без ПДВ за 1кг 
1.4. Автоматичній  вимикач Eaton LZM. 630A 3-х полюсний, 36кА – 4 

одиниці. Вартість 19 302,05 грн. без ПДВ за 1одиницю 
2. для КНС-6, 7, 23: 

2.1. плавний пуск Danfoss MCD-500 (160 кВт) в шафному виконанні – 6 
одиниці. Вартість 84 789,88 грн. без ПДВ за 1одиницю. 

2.2. LC1E400M7 3-х полюсовий контактор Schneider TeSys E, 400 А, 220V 
50/60 ГЦ у кількості 12 одиниць. Вартість 12 331,67 грн. без ПДВ за 
1одиницю. 

2.3. Шини мідні  у кількості 100 кг. Вартість 237,5 грн. без ПДВ за 1кг. 



 

2.4. Автоматичний вимикач з термомагнітним розмикачем Eaton BZM3, 
400А, 3 полюса, 25 кА у кількості 6 одиниць. Вартість 8 085,21 грн. без 
ПДВ за 1одиницю. 

№ 
н/а  

обладнання, що встановлено обладнання, що встановлюється 
Марка наявність 

ППП, 
так/ні 

Q, 
м3/год 

Н, 
м 

N, 
кВт 

n, 
об/х
в 

Марка 
ППП 

Q, 
м3/г
од 

Н, 
м 

N, 
кВт 

n, 
об/
хв н/а 

електро
двигун 

н/а 
електро
двигун

КНС-1 

3 
SR 300 

ES 
TECO 
380B 

Danfoss 
MCD 
3315 

1 100 75 318 1482 – – 

Danfoss MCD-500 
з комплектом 
комутаційного 
обладнання 

– – – – 

4 
SR 300 

ES 
TECO 
380B 

Danfoss 
MCD 
3315 

1 100 75 318 1482 - - 

Danfoss MCD-500 
з комплектом 
комутаційного 
обладнання 

- - - - 

КНС-6 

2 8НФ 
А102/6

м 
- 800 33 125 980 - - 

Danfoss MCD-500 
з комплектом 
комутаційного 
обладнання 

- - - - 

3 
ФГ 

800/33 
А102/6

м 
- 800 33 125 980 - - 

Danfoss MCD-500 
з комплектом 
комутаційного 
обладнання 

- - - - 

КНС-7 

2 
СМ 250-
200-400/4 

АИР 
315S4 
380B 

Danfoss 
MCD 
3315 

800 50 160 1450 - - 

Danfoss MCD-500 
з комплектом 
комутаційного 
обладнання 

- - - - 

3 
СМ 250-
200-400/4 

АИР 
315S4 
380B 

Danfoss 
MCD 
3315 

800 50 160 1450 - - 

Danfoss MCD-500 
з комплектом 
комутаційного 
обладнання 

- - - - 

КНС-23 

1 
СД 

450\56 

АИР 
280М4 
380B 

Danfoss 
MCD 
3315 

450 56 132 1500 – – 

Danfoss MCD-500 
з комплектом 
комутаційного 
обладнання 

– – – – 

2 
СД 

450\56 

АИР 
280М4 
380B 

Danfoss 
MCD 
3315 

450 56 132 1500 – – 

Danfoss MCD-500 
з комплектом 
комутаційного 
обладнання 

– – – – 

КНС-24 

2 
SR 200 

ES 

ASFA 
TM 001  

380B 

Danfoss 
MCD 
3220 

500 95 220 1500 - - 

Danfoss MCD-500 
з комплектом 
комутаційного 
обладнання 

- - - - 

4 
SR 200 

ES 

ASFA 
TM 001  

380B 

Danfoss 
MCD 
3220 

500 95 220 1500 - - 

Danfoss MCD-500 
з комплектом 
комутаційного 
обладнання 

- - - - 

Загальна вартість заходу становить 1 478.05 тис. грн. без ПДВ 

 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. 
Економія електроенергії від впровадження заходу не передбачається. 

Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 
насосного устаткування, унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить 
безперебійність водопостачання з максимальним енергозаощадженням 
споживачів міста. 

 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) 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті 

 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’єкту недоступна для маломобільних груп населення, 

знаходиться під охороною. 

 Обґрунтування ефективності інвестицій. 
Витрати на придбання плавних пусків Danfoss MCD-500 (300 кВт) в 

шафному виконанні в кількості 4-х одиниць з комплектом комутаційного 
обладнання для КНС-1, 24 та придбання для насосної станції КНС-6, 7, 23 
плавних пусків Danfoss MCD-500 (160 кВт) (або аналог) в шафному виконанні в 
кількості 6-х одиниць з комплектом комутаційного обладнання, призведе до 
підвищення надійності експлуатації насосного устаткування, унеможливлення 
аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність водовідведення. 

 Проектні терміни будівництва. 
Можливий термін реалізації заходу протягом 2021 року. 

 Техніко-економічні показники 
Вартість виконання заміни плавних пусків з комплектом комутаційного 

обладнання на насосну станцію КНС-1, 24 складає: 749 070,96 грн. без ПДВ. 
Вартість виконання заміни приладу плавного пуску з комплектом 

комутаційного обладнання на насосній станції КНС-6, 7, 23 складає: 728 980,58 
грн. без ПДВ. 

Загальна вартість заходу – 1 478,05 тис. грн. без ПДВ. 



 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 
Окупність обладнання не передбачається.  
Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 

насосного устаткування, унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить 
безперебійність водовідведення з максимальним енергозбереженням. 
3)  Обґрунтування вартості запланованого заходу з Заміна пристрою 
плавного пуску на каналізаційних насосних станціях (№№ 1, 6, 7, 23, 24) 
КП «Водоканал» подано на стор. __________________. 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями. 
Комерційні пропозиції додаються (Додаток 2.1.4.А – 2.1.4.Г). 



 

Специфікація необхідного обладнання 
 

№ 
з/п 

Найменування 
Кількість, 

од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

КНС-1, 24 

1 

Пристрій плавного 
пуску Danfoss MCD -

500 (300кВт) 
шафного виконання 

(або аналог)  

4 — 119 169,85 476 679,40 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ

«НВП «КСС» 
виділена позиція 1 
на стор._________

Комплект комутаційного обладнання 

2 

LC1E630M7 3-
полюсовий контактор 

Schnesder TeSys E. 
630 F. 220V 50/60 Гц 

(або аналог) 

8 — 21 429,17 171 433,36 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«НВП «КСС» 
виділена позиція 2 
на стор._________ 

3 Шини мідні 100 кг — 237,5 23 750,00 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«НВП «КСС» 
виділена позиція 3 
на стор._________

4 

Автоматичній  
вимикач Eaton LZM. 
630A 3-х полюсний, 
36кА (або аналог) 

4 — 19 302,05 77 208,20 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«НВП «КСС» 
виділена позиція 4 
на стор._________

КНС-6, 7, 23 

5 

Danfoss MCD -
500(160 кВт) 

шафного виконання 
(або аналог)   

6 — 84 789,88 508 739,28 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«НВП «КСС» 
виділена позиція 1 
на стор._________

Комплект комутаційного обладнання 

6 

LC1E400M7 3-
полюсовий контактор 
Schneider TeSys E, 
400 А, 220V 50/60 
ГЦ(або аналог) 

12 

 
 

— 12 331,67 147 980,04 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«НВП «КСС» 
виділена позиція 2 
на стор._________ 

7 Шини мідні 100кг 

 
 

— 237,50 23 750,00 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«НВП «КСС» 
виділена позиція 3 
на стор._________

8 

Автоматичний 
вимикач з 

термомагнитним 
розвимикачем Eaton 

BZM3, 400А, 3 
полюса, 25 кА (або 

аналог) 

6 

 
 
 

— 8 085,21 48 511,26 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«НВП «КСС» 
виділена позиція 4 
на стор._________ 

 Всього    1 478 051,54  

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.1.4 – 
1 478,05 тис. грн. без ПДВ. 



 

Додаток 2.1.4. А Комерційна пропозиція № 1 
для КНС-1 

 

 
 
 



 

Додаток 2.1.4.Б Комерційна пропозиція № 2 
для КНС-1 

 

 



 

Додаток 2.1.4.В Комерційна пропозиція № 1 
для КНС-6, 7, 23 

 

 
 



 

 



 

Додаток 2.1.4.Г Комерційна пропозиція № 2 
для КНС-6, 7, 23 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



2.1.5 Реконструкція та розширення центральних очисних споруд 

каналізації правобережної частини (ЦОС-2) м. Запоріжжя (коригування) 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження заходу 

� Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність реконструкції об’єктів. 

На правобережних очисних спорудах (ЦОС-2 ) м. Запоріжжя, введених в 

експлуатацію з 1976 року застосовується технологія біологічної очистки 

стічних вод, при якій процеси окиснювання органічних сполук проходять по 

схемі нітрифікації, коли азот амонійний, що міститься у вхідних стічних водах 

переходить у нітрати. З кожним роком на споруди поступають все більш 

концентровані стоки по азоту амонійному. В результаті очистки таких стоків до 

нормативів по азоту амонійному, концентрація нітратів в очищеній стічній воді 

перевищує норматив майже в 3 – 4 рази. Зниження фосфатів біологічним 

методом така технологія не забезпечує. У зв’язку з цим існує необхідність в 

більш ефективному методі очистки, який би забезпечував зниження 

концентрації нітратів і фосфатів (біогенних елементів), які стимулюють 

процеси евтрифікації водойм.  

Проведення реконструкції споруд під технологію нітри-, денітрифікації, 

вирішить проблему зняття біогенних елементів, доведення якості стічних вод 

до нормативів гранично допустимих скидів (далі – ГДС), а також поліпшить 

екологічну обстановку в регіоні. 

Даним заходом передбачається коригування проекту «Реконструкція та 

розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної частини 

(ЦОС-2) м. Запоріжжя» в частині організації комплексу біологічного очищення, 

потужністю 35 000 м
3
/добу, по технології нітри-, денітрифікації «ступенчатого» 

типу з рециклом мулової суміші у складі: 

– реконструкція існуючих первинних відстійників у вузли біологічної 

очистки (анаеробні зони дефосфатизації): демонтаж мулоскребів, 

встановлення занурених мішалок; 

– реконструкція існуючих аеротенків із чотирьох двокоридорних на два 

чотирикоридорні: встановлення занурених мішалок та насосів для рециклу, 

заміна системи аерації, обладнання вхідних і вихідних отворів; 

– реконструкція існуючих вторинних відстійників: заміна мулососів і 

монтаж обладнання збирання плаваючих домішок; 

– прокладання мулопроводів зворотнього мулу з мулонасосної станції; 

– прокладення трубопроводів нітратного рециклу та подачі стічних вод в 

анаеробні резервуари та в перший коридор нових 4-х коридорних 

аеротенків, а також до другого коридору аеротенків в обхід первинних 

відстійників (анаеробних зон); 

– заміна повітроводів і запірної арматурі в аеротенках. 

� Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 

асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 

щодо її збуту. 

Даним заходом передбачається коригування проекту «Реконструкція та 

розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної частини 

(ЦОС-2) м. Запоріжжя» в частині організації комплексу біологічного очищення, 



потужністю 35 000 м
3
/добу, виходячи із фактичного середньодобового об’єму  

стічних вод, що поступають на очистку на ЦОС-2. 

� 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. 

Коригування проекту «Реконструкція та розширення центральних очисних 

споруд каналізації правобережної частини (ЦОС-2) м. Запоріжжя» буде 

виконуватись підрядною організацією.  

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 

� Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

Реконструкція блоку біологічної очистки забезпечить нормативну якість 

очистки стічних вод, знизить екологічне навантаження на  водойму. 

� Схема зведеного плану інженерних мереж. 

Схема непотрібна.  

� Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 

небезпечних природних чи техногенних факторів. 

Реконструкція буде проводитись в умовах діючих споруд без зупинки 

очищення стоків. Підготовка території і захист об’єкта від небезпечних 

природних чи техногенних факторів не передбачається. 

� Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Передбачається реконструкція існуючих первинних відстійників у вузли 

біологічної очистки (анаеробні зони), реконструкція існуючих аеротенків із 

чотирьох двокоридорних на два чотирикоридорні, встановлення мішалок, 

аераційної системи, реконструкція існуючих вторинних відстійників, 

прокладання нових трубопроводів мулу і стоків. 

� Основні положення з організації будівництва 

Буде визначено проектом.    

� Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 

охорони праці 

Реконструкція блоку біологічної очистки забезпечить нормативну якість 

очистки стічних вод. 

� Заходи щодо технічного захисту інформації. 

Не потребує захисту технічної інформації. 

� Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Реконструкція буде проводитись на існуючій території ЦОС-2, на якій 

вирішені усі питання санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

� Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва. 

Реконструкція буде проводитись на існуючій території ЦОС-2, на якій 

вирішені питання з вибухопожежної безпеки виробництва. 



� Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту  (цивільної оборони) 

На існуючому об’єкті ЦОС-2 вирішені питання щодо реалізації інженерно-

технічних заходів цивільного захисту. 

� Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 

Реконструкція буде проводитись на існуючій території ЦОС-2. 

� Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 

об’єктів виробничого призначення). 

Територія об’єктів недоступна для маломобільних груп населення, 

знаходиться під охороною. 

� Обґрунтування ефективності інвестицій. 

Реконструкція блоку біологічної очистки забезпечить доведення якості 

стічних вод до нормативів ГДС, а також поліпшить екологічну обстановку в 

регіоні. 

� Проектні терміни будівництва. 

Виконання робіт по коригуванню проекту «Реконструкція та розширення 

центральних очисних споруд каналізації правобережної частини (ЦОС-2) 

м. Запоріжжя» та отримання Експертного звіту – 2021 рік. 

Виконання реконструкції – 2022 – 2023 роки. 

� Техніко-економічні показники. 

Орієнтовна вартість робіт по коригуванню проекту «Реконструкція та 

розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної частини 

(ЦОС-2) м. Запоріжжя» становить  867.38 тис. грн. (без ПДВ). 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходу інвестиційної програми. 

Реконструкція блоку біологічної очистки – екологічний захід, націлений 

на підвищення ефективності очищення стічних вод, запобігання евтрифікації 

водойм.  

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Реконструкції та 

розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної 

частини (ЦОС-2) м. Запоріжжя (коригування) подано на стор. 

__________________. 

Комерційні пропозиції додаються (Додаток 2.1.5.А, Додаток 2.1.5.Ж). 



Додаток 2.1.5.А Комерційна пропозиція № 1 

 

 
 

 

 



Кошторисна документація 

 

 
 



Сертифікат проектувальника 

 

 
 

 

 

 



Додаток 2.1.5.А Комерційна пропозиція № 1 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 

2.2.1 Заміна приладу обліку на Центральних каналізаційних очисних 
споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) м. Запоріжжя 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів 
Центральні каналізаційні очисні споруди правого берегу № 2 (ЦОС-2) 

знаходиться на правому березі річки Дніпро у Запорізький області в селі Нижня 
Хортиця за адресою вул. Кооперативна, 21, побудовані та введені в 
експлуатацію в 1976 році.  

Центральні очисні споруди служать для очищення стоків, що поступають 
від населення та промислових підприємств правобережної частини міста 
Запоріжжя. По існуючій схемі стічні води проходять очищення по наступних 
основних стадіях: 

 механічне очищення (будівля решіток та пісколовка); 
 біологічне очищення; 
 вторинні відстійники; 
 знезараження очищеної води. 

На майданчику ЦОС-2 також є комплекс споруд для обробки та 
транспортування надмірного активного мулу.  

На даний час за добу на спорудах обробляє до 40 тис. м3 стічної води. 
Згідно нормативної документації та Правил користування системами 

централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених 
пунктах України на ЦОС-2 з 2006 року здійснюється облік кількості 
поступаючих на очистку стічних вод за допомогою ультразвукового 
витратоміра-лічильника з інтегратором акустичним "ЕХО-Р-02" (інв.№401031) 
змонтованого над каналом "Вентурі". Згідно технічного паспорту (Додаток 
2.2.1.В) середній термін експлуатації становить 6 років. Витратомір-лічильник з 
інтегратором акустичним "ЕХО-Р-02" знаходиться в експлуатації з 2006 року, 
тобто більше 14 років. 

Принцип дії витратоміра ЕХО-Р-02 заснований на акустичній локації рівня 
рідини, поширення хвиль від випромінювача до вимірюваної середовищі і 
назад, перерахунок рівня в миттєве значення витрати проводиться відповідно 
до залежності витрати від рівня в конкретному водоводі. 

Склад витратоміру ЕХО-Р-02: 
 Регулятор потоку складається з перетворювача первинного акустичного, 

що має типи АП-11 або АП-13 (надалі – АП) – клас захисту IP64. Для 
контролю витрати рідини у вибухонебезпечних зонах використовується 
акустичний перетворювач АП-61В ТУ311-00225555.030.95. 

 Перетворювач передавального вимірювального ППІ-Р (надалі – ППІ), і 
випускається в пило-водозахищеного виконанні – IP54. 

 З'єднувального кабелю між АП і ППІ. Довжина кабелю не повинна 
перевищувати 200 м. 
* На замовлення витратомір може бути адаптований до кабелю довжиною 

до 300 м. Тип кабелю – будь який екранований кабель з кількістю жил не 
менше п'яти (наприклад, КУПВ ГОСТ 18404.3). З'єднувальним кабелем прилад 



 

комплектується окремо.  
Індикація миттєвої витрати - прилад має вихідні аналогові сигнали 0-5, 0-20, 

4-20 мА постійного струму. 
Регулятор потоку має можливість виведення інформації на комп'ютер через 

вбудований інтерфейс RS232 або RS485. 
Опис витратоміру ЕХО-Р-02 
ЖКІ - вивід показників на монітор миттєвого значення витрат. Для 

перегляду показників використовується магніт магніту, який підноситься до 
магнітоуправляємих перемикачів "ПЕРЕГЛЯД", "АРХІВ", "ВВЕДЕННЯ", 
розташованим на передній панелі приладу: 

 рівня; 
 часу роботи; 
 поточної дати та часу; 
 архіви 
 Архівування 

Зміст архівів: 
 за останні 24 години; 
 за останні 30 діб; 
 перерв обліку; 
 діагностичні повідомлення про несправності. 

Витратомір ЕХО-Р-02 2006 року виготовлення встановлений на ЦОС-2 у 
2006 році. Згідно паспорту експлуатаційний строк приладу складає 7 років. В 
даний час прилад працює вже третій експлуатаційний період, неодноразово 
підлягав ремонтам та модернізації. 

Даним заходом передбачається: 
Заміна працюючого вже третій термін експлуатації Витратоміра ЕХО-Р-02 

2006 року виготовлення на сучасний більш ефективний прилад, а саме: 
обчислювально-вимірювальний комплекс ВИК ЭХО до комплекту якого 
входить витратомір з інтегратором акустичним ЭХО-Р-02 з виходом RS 
485, блок архівації БАР, джерело безперебійного живлення, ящик 
об’єктовий ВИК552. 

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

 обчислювально-вимірювальний комплекс ВИК ЭХО, 
 кабель КППЕ-ВП 4х2 х0,51 – 200 м, 
 кабель ПВС 2 х1 – 200 м.  



 

Допоміжними 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.  

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення 
Даним заходом передбачена заміна існуючого обладнання, а саме: 
Витратоміру ЕХО-Р-02 2006 року виготовлення 

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

 Основні положення з організації будівництва 
Загальна схема реалізації заходу містить наступні періоди: організаційно-

технічна підготовка; основний період; введення обладнання в експлуатацію. 

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

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих 
Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті, на якому вирішені 

всі питання з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті ЦОС-2 належить до 

категорії «Д» по пожежній небезпеці.  

 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони) 
Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті. 

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

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

 Обґрунтування ефективності інвестицій 
Для ведення обліку кількості поступаючих на очистку стічних вод. 

 Проектні терміни будівництва (реконструкції) 
протягом 2021 року 

 Техніко-економічні показники 
Вартість обчислювально-вимірювального комплексу ВИК ЭХО, до 

комплекту якого входить витратомір з інтегратором акустичним ЭХО-Р-02 з 
виходом RS 485, блок архівації БАР, джерело безперебійного живлення, ящик 
об’єктовий ВИК552 становить: 59.85 тис. грн. без ПДВ. 

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



 

Для ведення технологічного обліку кількості поступаючих на очистку 
стічних вод. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Заміна приладу обліку на 
Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) 
м. Запоріжжя 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. Обчислювально-

вимірювальний 
комплекс ВИК ЭХО до 
комплекта якого 
входить витратомір з 
інтегратором 
акустичним ЭХО-Р-02 з 
виходом RS 485, блок 
архівації БАР, джерело 
безперебійного 
живлення, ящик 
об’єктовий ВИК552 

1 — 59 850.0 59 850.0 ТОВ НВП 
«Водомер», Україна, 

61046, м.Харків, 
вул. Багратіона, 6 

 Всього 1   59 850.0  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.2.1 – 
59.85 тис. грн. 



 

Додаток 2.2.1.А Комерційна пропозиція № 1 
 

 
 
 



 

Додаток 2.2.1.Б Комерційна пропозиція № 2 
 

 
 
 



 

Додаток 2.2.1.В  
Паспорт на існуючий прилад обліку 

 

 

 



 

2.3.1 Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних 
станцій КП "Водоканал" 

 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність реконструкції об’єктів 
Підприємство використовує в своїй виробничій діяльності складну 

технологічну схему транспортування стоків. Централізована система 
каналізації є роздільною. До неї одночасно надходять побутові стоки від 
житлових масивів, громадських установ, організацій, також (частково) стоки 
від комунальних промислових підприємств. Система міської каналізації являє 
собою комплекс складних інженерних споруд, до складу якого входять 47 
каналізаційних насосних станцій та дві станції повного біологічного очищення 
води та більш ніж 1,5 тисячі кілометрів трубопроводів. 

З метою ефективної експлуатації каналізаційних насосних станцій 
невеликої потужності доцільним є впровадження їх автоматизації, та 
включення їх під контроль вже існуючої на підприємстві автоматизованої 
системи диспетчерського контролю SCADA Sys2000  

Автоматизація насосних станцій КНС – 21, 28 та включення їх в існуючу 
систему диспетчеризації дозволить зменшити кількість обслуговуючого 
персоналу.  

На сьогоднішній день згідно штатного розкладу на цих насосних станціях 
обліковуються наступні штатні одиниці: 
 машиніст 2-го розряду – 8 одиниць. 

Після автоматизації: 
 машиніст 2-го розряду –  4 одиниці. 

 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу 
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 придбати: 
Таблиця №1 

№ 
з/п 

Найменування обладнання 
Кількість 
одиниць 

Вартість 1 
одиниці (без 
ПДВ), грн. 

Сума (без 
ПДВ), грн. 

1. Перетворювач гідростатичного тиску SG-25S 2 11 550.00 23 100.00 
2. Витратомір УВР-011 двоканальний 2 60 000.00 120 000.00

Всього:  143 100.00
Вартість матеріалів, які потрібно придбати для влаштування колодязів (КНС-21), де 

будуть знаходитися витратоміри: 
1 будівництво колодязя Ø 2000 мм 1 30 635,62 30 635,62 

Всього:  30 635,62 
Вартість силового електричного обладнання для автоматизації 2-ох КНС 

№ 
з/п 

Найменування обладнання Кількість  
Вартість 1 
одиниці (без 
ПДВ), грн. 

Сума (без 
ПДВ), грн. 

1. Провід ПВС 4*6 мм2 184 м 62.50 11 500.00 



 

2. Провід ПВС 4*4 мм2 72 м 35.00 2 520.00 
3. Гофрована труба з протяжкою d=32мм 184 м 4.50 828.00 

4. 
Обойма для труб/кабелю d=32-34мм з 
ударним шурпом 

380 од. 3.80 1 444.00 

5. Бокс на 8 авт.зовн.з кришкою 4 од. 180.00 720.00 
6. Автомат Eaton PLG C 16 А 3 пов. 4 од. 306.00 1224.00 
7. Автомат Eaton PLG C 25 А 3 пов. 3 од. 434.59 1 303.77 
8. Автомат Eaton PLG C 32 А 3 пов. 2 од. 496.00 992.00 
9. Автомат Eaton PLG C 40 А 3 пов. 2 од. 597.00 1 194.00 
10. Автомат Eaton PLG C 50 А 3 пов. 1 од. 677.00 677.00 
11. Автомат Eaton PLG C 160 А 3пов. 3 од. 3 400.00 10 200.00 

12. 
Дюбель розпорний 10*100 з шурупом для 
дерева (під ключ) 

400 од. 12.30 4 920.00 

13. Оповіщувач світозвуковий  4 шт. 384.00 1 536.00 
14. Оповіщувач  ІК BINGO 12 шт. 255.00 3 060.00 
15. KOMCAT BOX 4 шт. 295.00 1 180.00 
16. Пристрій плавного пуску АТS22 17А 400В 2 шт. 11 617.00 23 234.00 
17. Пристрій плавного пуску АТS22 32А 400В 3 шт. 12 736.11 38 208.33 

18. 
ІБП Еаton 5P 850 VA Tower лінійно-
інтерактивний 

3 шт. 11 467.00 34 401.00 

19. Магнітний пускач ПММ 2/16А 220В 4 шт. 330.00 1 320.00 
20. Магнітний пускач ПММ 2/25А 220В 8 шт. 601.10 4 808.80 
21. Магнітний пускач ПММ 2/50А 220В 7 од. 1 105.00 7 735.00 

22. 
Перемикач кулачковий ПКП32-33/О 32А 
«1-0-2» ЗР/400В 

6 шт. 749.85 4 499.10 

23. Реле ПЕФ-301 2 шт. 980.00 1 960.00 
24. Реле електромеханічне ERM4-230АС 4р 12 шт. 112.85 1 354.20 
25. Цоколь ERB4-T 12 шт. 78.00 936.00 
26. Кабель КВВГ 4*50 57 м 489.30 27 890.10 
27. Кабель КВВГ 4*25 43 м 265.00 11 395.00 
28. Накінечник мідний 50 мм2 32 од. 55.69 1 782.08 
29. Накінечник мідний 25 мм2 40 од. 34.10 1 364.00 
30. Накінечник алюмінієвий 16 мм2 24 од. 6.71 161.04 
31. Накінечник алюмінієвий 25 мм2 16 од. 8.37 133.92 
32. Накінечник алюмінієвий 50 мм2 32 од. 12.97 415.04 
33. Накінечник алюмінієвий 70 мм2 32 од. 17.16 549.12 

  Всього:  205 445,50 
 

Вартість виконання робіт з автоматизації та диспетчеризації, 
включаючи необхідне для цього обладнання: 

2 одиниць 
КНС 

215 000,0

Шафа контролера в зборі (Шафа 600*800*300 мм IР54 - 1шт; Автомат 
двоплюсний  NOARK C10 – 2 шт; Розетка двополюсна з заземленням – 3 шт; 
Контролер MicroLogix 1100 – 1 шт.; Модуль вводу аналогових сигналів RIO-AI8 
Мікрол – 1 шт.; Модуль вводу дискретних сигналів 1762-IQ16 - 1шт; Блок 
гальванічної розв’язки Moxa A53 DB-9 з блоком живлення - 1 шт; 
маршрутизатор Mikrotik RB951 - 1 шт; модем Huawei e1550 – 1 шт.; Блок 
живлення  MEAN WELL MDR100-24 – 1 шт.; Одноканальний індикатор-
регулятор ІТМ-111 Мікрол -1 шт;Світильник для шафи - 1 шт; Проміжні реле, 
клемні колодки, перемикач режимів роботи,монтажний провід 

2 

Монтаж, підключення апаратних засобів нижнього рівня на КНС 2 
Створення, верифікація, інсталяція базового та прикладного програмного 
забезпечення 

2 

Пусконалагоджувальні роботи 2 
Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, трудовими ресурсами, 

необхідними для реалізації даного заходу, підприємство забезпечене. 



 

 Дані інженерних вишукувань 
Реалізація заходу не потребує інженерних вишукувань. 

 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

Вплив на навколишнє середовище не очікується. 

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення 
Реалізація заходу передбачає придбання обладнання та робіт з 

програмування для автоматизації каналізаційних насосних станцій № 21 та 28. 
Всього необхідно виконати автоматизацію та диспетчерезацію 2 одиниць 

КНС, для цього необхідно: 
 придбати обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій 
№ 21, 28; 
 виконати монтаж придбаного обладнання в приміщеннях та на території 
каналізаційних насосних станцій № 21, 28; 
 виконати розробку програмного забезпечення для контролерів Micrologix 
1100rev.B L32BWA; 
 виконати пусконалагоджувальні роботи по впровадженню 
автоматизованого режиму роботи каналізаційних насосних станцій № 21, 28; 
 виконати включення каналізаційних насосних станцій № 21, 28 в існуючу 
систему диспетчеризації.  

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів, з 
охорони праці 
Технічні характеристики запропонованого обладнання, енергопоказники 

однакові. Вибір варіантів доцільно проводити на базі порівняння цінових 
пропозицій. Устаткування використовує сучасні технічні рішення, що 
відповідають нормативним вимогам природоохоронного законодавства та 
законодавства з охорони праці.  

 Основні положення з організації будівництва 
Загальна схема реалізації заходу містить наступні періоди: організаційно-

технічна підготовка, основний період, введення обладнання в експлуатацію. 

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

 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті, на якому вирішені всі 
питання санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті, на якому вирішені всі 

питання з пожежної безпеки.  

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

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



 

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

 Обґрунтування ефективності інвестицій 
Заробітна плата працівників на даний час:  
 

 КНС-21 КНС-28 
машиніст 2-го 
розряду 

32 572,64 
(4 од.) 

32 572,64 
 (4 од.) 

На даний час річний фонд заробітної плати цих працівників складає – 
781 743 грн. 36 коп.  

Після автоматизації насосних станцій та з врахуванням виводу з штатного 
розкладу 4-х одиниць машиністів насосних установок фонд заробітної плати 
буде складати 390 871 грн. 68 коп.  

На основі даних розрахунків економія фонду заробітної плати буде 
складати: 

781 743,36 – 390 871,68 = 390 871 грн. 68 коп. за рік. 

 Проектні терміни будівництва (реконструкції) 
Можливий термін проведення заходу – ІІ – ІV квартали 2021 року. 

 Техніко-економічні показники 
Вартість реалізації заходу становить 594,18 тис. грн. без ПДВ 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми з автоматизації каналізаційних насосних 
станцій 
Термін окупності при автоматизації каналізаційних насосних станцій:  

594,18 / 390,87 * 12 = 18 місяців  

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з придбання обладнання 
для автоматизації каналізаційних насосних станцій КП «Водоканал» 
подано на стор. ________________. 
Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

додаються. 



 

Специфікація необхідного обладнання 
 

№ 
з/п 

Найменування Кількість
, од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1. Перетворювач гідростатичного 
тиску SG-25S 

2 од. – 11 550,00 23 100,00 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ «ГК 
Європрилад» виділена 

позиція на стор.________ 
2. Витратомір УВР-011 

двоканальний 
2 од. – 60 000,00 120 000,0 Обрана комерційна 

пропозиція від ПрАТ 
«Енергооблік» виділена 
позиція на стор. ________ 

3. Матеріали для будівництва 
колодязів 

1 – 30 635,62 30 635,62 Відомість матеріалів до 
кошторису 

4. Роботи по створенню 
автоматизованої системи 

диспетчеризації 
технологічного процесу 
перекачування стоків 

каналізаційними насосними 
станціями (з необхідним для 

цього обладнанням) 

2 КНС – 215 000,0 215 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«ТОВ «НВП 
«Термобудмонтаж» 
виділена позиція 1 на 

стор._________ 

5. силове електричне обладнання 
для автоматизації 2-ох 
каналізаційних насосних 

станцій 

компле
кт 

– 205 445,50 209 932,12 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Консоль-Строй» виділена 
позиція на стор. ________

Всього: 594 181,12  
 
Приймаємо загальну вартість придбання для заходу 2.3.1. – 594,18тис. грн. 



 

Додаток 2.3.1.А Комерційна пропозиція № 1 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 2.3.1.Б Комерційна пропозиція № 2 
 

 
 



 

Додаток 2.3.1. В Комерційна пропозиція № 1 
 
 

 
 



 

Додаток 2.3.1. Г Комерційна пропозиція № 2 
 

 
 
 



 

Додаток 2.3.1.Д Комерційна пропозиція № 1 
 

щодо  Роботи по створенню автоматизованої системи диспетчеризації 
технологічного процесу перекачування стоків каналізаційними насосними 

станціями (з необхідним для цього обладнанням) 
 

 
 

Вартість автоматизації та диспетчеризації 2-х КНС (21 та 28) становить: 
1 935,0 тис. грн.. / 1,2 / 15 * 2 = 215,0 тис.грн. без ПДВ 

 



 

Додаток 2.3.1. Е Комерційна пропозиція № 2 
 

щодо  Роботи по створенню автоматизованої системи диспетчеризації 
технологічного процесу перекачування стоків каналізаційними насосними 

станціями (з необхідним для цього обладнанням) 
 

 



 

Додаток 2.3.1.Є Комерційна пропозиція № 1 
щодо допоміжного обладнання 

 

 
 



 

 
 



 

Додаток 2.3.1.Є Комерційна пропозиція № 2 
щодо допоміжного обладнання 

 

 



 

 



 

Додаток 2.3.1.Ж  
Кваліфікаційний сертифікат 

 

 



 

Додаток 2.3.1.З  
Типова схема автоматизації КНС 

 

 



 

 
 

 
 



 

Додаток 2.3.1.І 
Кошторис автоматизації КНС (типовий) 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 



 

Додаток 2.3.1.Ї 
Кошторис (ІІ етап) на пусконалагоджувальні роботи з автоматизації КНС 

(типовий) 
 

 
 

 
 



 

 
 



 

Додаток 2.3.1.Й 
Підсумкова відомість ресурсів на будівництво колодязю (1 од) 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



2.4.1. Оновлення автомобільного парку 
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, та 

частину Запорізького району загальною чисельністю близько 735,5 тисяч осіб 
та близько 9 тисяч підприємств і організацій, а також відводить та очищує 
побутові та частково виробничі скиди промислових підприємств міста. 

Централізована система каналізації є роздільною. До неї одночасно 
надходять побутові стоки від житлових масивів, громадських установ, 
організацій, також (частково) стоки від комунальних промислових 
підприємств. Система міської каналізації являє собою комплекс складних 
інженерних споруд, до складу якого входять 46 насосних станцій та дві станції 
повного біологічного очищення води, що обробляють щодобово до 200 тис. м3 
стоків. Стічні води лівобережжя очищуються центральними очисними 
спорудами ЦОС–1, правобережжя – ЦОС–2, потужністю 280,0 та 110,0 тис. м3 
на добу відповідно. Загальна довжина мереж і колекторів складає 969,84 км. 

Для обслуговування споруд та мереж водовідведення заходом 
передбачено придбання: 

1. асенізаційний автомобіль KOBALT KSV 60 в кількості – 1 одиниця; 
2. машина каналопромивочна на базі МАЗ-5340 в кількості – 1 одиниця; 
3. аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) в 

кількості – 1 одиниця; 
4. автобус I-VAN - А08 на 28 сидячих місць в кількості – 1 одиниця; 
5. легкового автомобіля Renault Duster 4х4 кількості – 1 одиниця;  
6. бортового автомобіля обладнаного маніпулятором в кількості – 1 одиниця; 
7. Комплектація аварійних автомобілів каналопромивними установками – 2 

одиниці. 
Всього 8 одиниць спецтехніки. 

 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 виконуються на всіх об’єктах 
підприємства м. Запоріжжя і Запорізької області. 
 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 



Даним заходом передбачено придбання: 
1. асенізаційний автомобіль KOBALT KSV 60 в кількості – 1 одиниця; 
2. машина каналопромивочна на базі МАЗ-5340 в кількості – 1 одиниця; 
3. аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) в 

кількості – 1 одиниця; 
4. автобус I-VAN - А08 на 28 сидячих місць в кількості – 1 одиниця; 
5. легкового автомобіля Renault Duster 4х4 кількості – 1 одиниця;  
6. бортового автомобіля обладнаного маніпулятором в кількості – 1 одиниця; 
7. комплектація аварійних автомобілів каналопромивними установками – 2 

одиниці. 
Всього 8 одиниць спецтехніки. 

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

1. Асенізаційний автомобіль KOBALT KSV 60 в кількості – 1 одиниця; 
На сьогоднішній день в КП Водоканал при роботах по ремонту мереж 

каналізації використовується асенізаційний автомобіль ГАЗ 53 КО 503 1981 
року випуску. 

Придбання асенізаційного автомобіля KOBALT KSV 60 дасть можливість:  
 підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на виконання 

робіт; 
 подовжити міжремонтні періоди автомобіля за рахунок надійності 

устаткування; 
 раціонально використовувати робочий час при виконанні виробничих 

завдань на підприємстві. 
 в гарантійний період економити витрати на ремонт (придбання зношених 

деталей) і обслуговування техніки. 
 оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк 

підприємства. 
2. Машина каналопромивочна на базі МАЗ-5340 в кількості – 1 одиниця; 

На сьогоднішній день в КП Водоканал при роботах по ремонту мереж 
каналізації використовуються каналопромивні автомобілі КАМАЗ в кількості 3 
одиниці (1987 – 2003 років випуску) та FORD CARGO одна одиниця 2017 року 
випуску. Придбання каналопромивочного автомобіля дозволить:  
 економити паливно-мастильні матеріали,  
 витрати на запасні частини,  
 мінімізація позапланових ремонтів,  
 підвищити ефективність виконання робіт. 

3. Аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) 
в кількості 1 одиниця дасть змогу: 
 підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на виконання 

робіт; 
 скоротити міжремонтні періоди за рахунок надійності обладнання. 

Економічне обґрунтування полягає в раціональному використанні 
робочого часу, і високим ККД при виконанні виробничих завдань на 
підприємстві. Значна економія фінансових витрат на ремонт і обслуговування 
зношеної техніки дозволить модернізувати автотранспортний парк.  



1) Для обслуговування бригад АВР в даний час використовуються 
автомобілі марки ЗІЛ (1980-90 років випуску): 

41 (витрата палива на 100 км) * 420 (середній пробіг на тиждень км.) = 
172,2 * 19 (вартість АІ-92) = 3 271,8 грн. в тиждень 

За рік це складе: 3 271,8 * 52 (тижні) = 170 133,60 грн. 
2) Автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний необхідний для 
перевезення аварійних бригад та інструменту. Дозволить економити паливо: 

На автомобіль KOBALT KDM 5089 норма витрати ДТ на 100 км - 15,2 л. 
15,2 (витрата палива на 100 км) * 420 (середній пробіг на тиждень км) = 

63,8 * 19 (вартість ДТ) = 1 212,20 грн. в тиждень 
За рік складе: 1 212,2 * 52 = 63 034,4. 
Різниця у витратах на паливо складе: 
170,13 - 63,03 = 107,1 тис. грн. 

4. Автобус I-VAN - А08 на 28 сидячих місць в кількості – 1 одиниця; 
Для доставки співробітників КП «Водоканал» на технологію ЦОС-2 

використовується автобус ЛАЗ 695Н 1998 року випуску. Вищевказаний автобус 
морально застарілий та знаходиться в поганому стані. Ремонт автобуса 
ускладняється тим що, заводу виробника вже не існує, запасні частини існуючи 
на ринку не належної якості. 
5. Легкового автомобіля Renault Duster 4х4 кількості – 1 одиниця;  

Автомобіль Renault Duster дизельний (економний) потрібний для:  
- оперативного, цілодобового обстеження аварійних ситуацій і контролю над 
проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережах і спорудах; 
- переміщення персоналу, матеріалів і палива на місце виробництва 
аварійних робіт; 
- термінової локалізації аварійних ситуацій, що загрожують руху транспорту, 
деформації споруд, житлових будинків та інших аналогічних випадках; 
- доставки працівників підприємства для виконання невідкладних робіт на 
об'єктах і спорудах КП «Водоканал», якщо така необхідність визначилася в 
нічний час, безпосередньо у вихідний або святковий день;  
- контролю стану стоків працівниками лабораторії ЦОС-1 у вихідні та 
святкові дні;  
- доставки працівників електроцеху, АСУТП на об'єкти (ДВСи, очисні 
споруди, насосні станції водопроводу і каналізації, камери регулювання) при 
виникненні збоїв у роботі обладнання, які впливають на водопостачання та 
водовідведення міста.  

Для цього необхідний автомобіль підвищеної прохідності, що дозволяє 
виконувати перераховані вище роботи по міських дорогах, приміських дорогах, 
пересіченій місцевості, по бездоріжжю а також при поганих погодно-
кліматичних умовах. 

Крім цього придбання автомобіля Renault Duster дасть можливість: 
 підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на виконання 

робіт; 
 скоротити міжремонтні періоди за рахунок надійності обладнання. 

Економічне обґрунтування полягає в раціональному використанні робочого 
часу, і високим ККД при виконанні виробничих завдань на підприємстві. Значна 
економія фінансових витрат на ремонт і обслуговування зношеної техніки 
дозволить модернізувати автотранспортний парк. 



6. Бортового автомобіля обладнаного маніпулятором в кількості – 1 
одиниця; 

На сьогоднішній день при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт 
пов'язаних з транспортуванням та переміщенням вантажів між об'єктами 
КП «Водоканал» використовується робота автокрана в складі з бортовим 
автомобілем. Придбання бортового автомобіля з маніпулятором дасть 
можливість підвищити ефективність виробництва робіт, економно і 
раціонально використовувати ПММ за рахунок використання одного 
автомобіля замість двох. Дозволить економити фонд оплати праці через 
відсутність необхідності залучення роботи бортового автомобіля. Більш 
ефективно використовувати роботу автокранів. Скоротить час виконання робіт. 
Також даний вид техніки можливо використовувати в якості автокрана при 
монтажних роботах на мережах водопроводу. 
7. Комплектація аварійних автомобілів каналопромивними  
установками 

Каналопромивні установки високого тиску дозволяють: швидко та 
оперативно усувати забруднення і засмічення на каналізаційних мережах, 
працюючи в тому числі й при низьких температурах, проводити з високою 
ефективністю профілактичні роботи з гідродинамічної промивки 
каналізаційних мереж, ефективно усувати засмічення в трубах складної 
конфігурації,  безпечно використовувати для навколишнього середовища і для 
самих труб (не ушкоджуються навіть пластикові трубопроводи). 
 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Усі питання санітарно-побутового обслуговування працюючих вирішені. 
 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.  

Роботи на придбаній одиниці техніки 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. 

Даним заходом передбачено придбання: 
1) асенізаційного автомобіля KOBALT KSV 60 дизельний потрібний для 

ремонту мереж каналізації в кількості – 1 одиниця, дасть змогу: 
 підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на 
виконання робіт; 

 міжремонтні періоди за рахунок надійності устаткування. 
 оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк 
підприємства. 
Економічне обґрунтування полягає в раціональному використанні 

робочого часу, та високим ККД при виконанні виробничих завдань на 
підприємстві.  

Обґрунтування ефективності: вакуумна машина призначена для 
вакуумного очищення вигрібних ям та транспортування фекальних рідин до 



місця утилізації. Спеціальне обладнання складається з цистерни, вакуумного 
насоса з приводом, сигнально-запобіжного пристрою, приймального люка з 
всмоктуючим шлангом, кранів керування з трубопроводом та додаткового 
електроустаткування. Заповнення цистерни здійснюється під дією вакууму, 
спорожнення цистерни самопливом або тиском повітря від вакуумного насоса. 
Спеціальне обладнання складається з цистерни, вакуумного насоса з приводом, 
сигнально-запобіжного пристрою, приймального люка зі всмоктуючим 
шлангом, кранів керування з трубопроводом 
1. ГАЗ 53: 27,3 л. (витрата палива на 100км.) * 240 (км в тиждень) = 65,5 
літрів 

65,5 * 19 (ціна 1 л палива марки АИ-92) = 1 244,5 грн. в тиждень 
За рік це складе: 

1 244,5* 52 (тижні) = 64 714,0 грн. 
2. KOBALT KSV 60 18 л. (витрата палива на 100км.) * 240 (км в тиждень) 
=43,2 літрів 

43,2 * 19 (ціна 1 л палива марки ДТ) = 820,8 грн. в тиждень 
За рік це складе: 

820,8 * 52 (тижні) = 42 681,60 грн. 
 
Різниця у витратах на паливо складе: 
64 714,0 – 42 681,60 = 22 032,40 грн. за рік 
 

2) каналопромивочного автомобіля на базі МАЗ 5340 дизельний (економний) 
потрібний для ремонту мереж каналізації в кількості 1 одиниця, дасть 
змогу: 
 підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на 
виконання робіт; 

 міжремонтні періоди за рахунок надійності устаткування. 
 оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк 
підприємства. 
Економічне обґрунтування полягає в раціональному використанні 

робочого часу, та високим ККД при виконанні виробничих завдань на 
підприємстві.  

Машина каналопромивочна призначена для експлуатації на 
підприємствах комунального господарства. за її допомогою проводять 
ліквідацію засмічень та профілактичне очищення каналізаційних систем, 
зокрема:  

 Зливова каналізація. 
 Колодязь. 
 Відстійник 
 Водостічна труба. 
 Каналізаційна труба. 

Каналопромивочний автомобіль комплектується різними за розміром та 
функціональністю насадками, які застосовують для формування струменя 
високого тиску і очищення того чи іншого елемента каналізаційної системи, в 
залежності від ступеня його засміченості та розміру. 
1. КАМАЗ: 32,5 л. (витрата палива на 100км.) * 200 (км в тиждень) = 65 літрів 

65 * 19,0 (ціна 1 л палива марки ДТ) = 1 235,0 грн. в тиждень 



За рік це складе: 
1 235,0* 52 (тижні) = 64 220,0 грн. 

2. МАЗ 5340 28,7 л. (витрата палива на 100км.) * 200 (км в тиждень) =57,4 
літрів 

57,4 * 19 (ціна 1 л палива марки ДТ) = 1 090,60 грн. в тиждень 
За рік це складе: 

1 090,6 * 52 (тижні) = 56 711,2 грн. 
 
Різниця у витратах на паливо складе: 
64 220,0 – 56 711,2 = 7 508,8 грн. за рік 

3) автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) в кількості – 
1 одиниця дасть змогу: 
 підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на 
виконання робіт; 

 міжремонтні періоди за рахунок надійності устаткування. 
 оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк 
підприємства. 
Економічне обґрунтування полягає в раціональному використанні 

робочого часу, та високим ККД при виконанні виробничих завдань на 
підприємстві.  

Обґрунтування ефективності: автомобіля Renault MASTER (дизельний 
економний) необхідний для перевезення аварійних бригад та інструменту. 
Дозволить економити паливо.  

1. ЗІЛ (1980-90 років випуску) 41 (витрата палива на 100 км) * 420 (середній 
пробіг на тиждень км.) = 172,2 * 19 (вартість АІ-92) = 3 271,8 грн. в 
тиждень. За рік це складе: 3 271,8 * 52 (тижні) = 170 133,60 грн. 

2. Автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (економний): норма 
витрати ДТ на 100 км - 15,2 л. * 420 (середній пробіг на тиждень км) = 63,8 
* 19 (вартість ДТ) = 1 212,20 грн. в тиждень, За рік складе:1 212,2 * 52 = 
63 034,4 грн. 
Різниця у витратах на паливо складе: 
170,13 - 63,03 = 107,1 тис. грн. 

4) автобуса I-VAN А08 приміський - автобус створений на базі шасі AsiaStar 
(Китай) і кузова виробництва ПрАТ ЗАЗ. 
Передні фари галогенні окремо ближнього і дальнього світла фірми OE 

Industry (Польща). Задні ліхтарі, бічні, передні і задні габаритні, покажчики 
поворотів і освітлення салону виконано на світлодіодних ліхтарях OE Industry. 

На автобусі встановлена світлодіодна інформаційна система з чотирма 
панелями і голосовим інформуванням фірми Гранато (Україна), а так само 
виконана підготовка під установку тахографа. Оглядовість зовні і всередині 
автобуса забезпечують три дзеркала заднього виду, сферичного типу фірми 
Акірмак (Туреччина). 

ЛАЗ 695Н: 45,1 л. (витрата палива на 100км.) * 960 (км в тиждень) = 432,96 
літрів 

432,96 * 19 (ціна 1 л палива марки АИ-92) = 8 226,24 грн. в тиждень 
За рік це складе: 

8 226,24 * 52 (тижні) = 427 764,48 грн. 



I-VAN А08 17 л. (витрата палива на 100км.) * 960 (км в тиждень) =163,20 літрів 
163,20 * 19 (ціна 1 л палива марки ДТ) = 3 100,80 грн. в тиждень 

За рік це складе: 
3 100,80 * 52 (тижні) = 161 241,6 грн. 

 
Різниця у витратах на паливо складе: 
427 764,48 – 161 241,6 = 266 522,88 грн. за рік 

5) легкового автомобіля Renault Duster 4х4 кількості – 1 одиниця, що дасть 
змогу: 

 підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на виконання 
робіт; 

 скоротити міжремонтні періоди за рахунок надійності обладнання. 
Обґрунтування ефективності 
Для обслуговування ЦДС в даний час використовуються автомобіль марки 

УАЗ 3962 2006 року випуску: 
18,7 (витрата палива на 100 км) * 830 (середній пробіг на тиждень км.) = 

155,21 * 19 (вартість АІ-92) = 2 948,99 грн. в тиждень 
За рік це складе: 
2 948,99 * 52 (тижні) = 153 347,48 грн. 
На автомобіль Renault Duster норма витрати ДТ на 100 км – 4,8 л. 
4,8 (витрата палива на 100 км) * 830 (середній пробіг на тиждень км) = 39,8 

* 19 (вартість ДТ) = 756,20 грн. в тиждень 
За рік складе: 
756,20 * 52 = 39 322,40 грн. 
Різниця у витратах на паливо складе: 
153 347,48 - 39 322,40 = 114 025,08 грн. 

6) бортового автомобіля обладнаного маніпулятором в кількості – 1 одиниця 
дасть змогу підвищити ефективність виробництва робіт, економно і 
раціонально використовувати ПММ за рахунок використання одного 
автомобіля замість двох. Дозволить економити фонд оплати праці через 
відсутність необхідності залучення роботи бортового автомобіля. Більш 
ефективно використовувати роботу автокранів. Скоротить час виконання робіт. 
Також даний вид техніки можливо використовувати в якості автокрана при 
монтажних роботах на мережах водопроводу та каналізації. 

Обґрунтування ефективності 
Автокран КС-4574 і бортовий автомобіль ЗІЛ-130. 
13,2 (витрата палива) * 25 (м / ч в тиждень) = 330 літрів 
330 * 19 (ціна 1 л палива марки ДТ) = 6 270,0 грн. в тиждень 
За рік це складе: 
6 270 * 52 = 326 040,0 грн. 
Робота бортового автомобіля ЗІЛ: 
41 (витрата палива) * 200 (км в тиждень) = 82 літри 
82 * 19 (ціна 1 л палива марки АІ-92) = 1 558,0 грн. 
За рік це складе: 
1 558,0 * 52 = 81 016,0 грн. 
За рік робота автокрана і бортового автомобіля складе: 
326 040,0 + 81 016,0 = 407 056,0 грн. 
Бортовий автомобіль з маніпулятором. 



витрати складуть: 
8 (витрата палива) * 25 (м / ч в тиждень) = 200 літрів 
200 * 19 (ціна 1 л палива марки ДТ) = 3 800,0 грн. в тиждень 
За рік це складе: 
3 800,0 * 52 = 197 600,0 грн. 

З огляду на, що фактично бортовий автомобіль з маніпулятором виконує 
роботу двох одиниць техніки, різниця у витратах складе: 
407 056,0 - 197 600,0 = 209 456,0 грн. 

7) Каналопромивна установка в кількості 2 одиниці дасть змогу: 
 швидко та оперативно усувати забруднення і засмічення на каналізаційних 

мережах, працюючи в тому числі і при низьких температурах,  
 проводити з високою ефективністю профілактичні роботи  з 

гідродинамічної промивки каналізаційних мереж,  
 ефективно усувати засмічення в трубах складної конфігурації,  безпечно 

використовувати для навколишнього середовища і для самих труб (не 
ушкоджуються навіть пластикові трубопроводи). 

1) Для гідродинамічного прочищення каналізаційних мереж в 
КП”Водоканал” застосовується спеціальні гідродинамічні автомобілі марки – 
Камаз. 

Витрата дизпалива цих автомобілів на 1 робочий день складає – 40 л.  
Витрата дизпалива на рік складає: 40 х 365 = 14 600 л. 
Де 40 – кількість дизпалива за 1 день роботи, л. 
У грошовому еквіваленті це буде складати за рік : 
14 600 х 19 = 277 400,0 грн., де 19 – вартість дизпалива, грн. 
Заробітна плата водія спеціального-автомобіля марки – Камаз за рік 

складає:  
10 000 х 12 = 120 000 грн., де 10 000 – заробітна плата водія спец. 

автомобіля за місяць, грн. 
Разом: 277 400,0 + 120 000 = 397 400,0 грн.  

2) При роботі запропонованих каналопромивних установок високого тиску 
витрата палива марки А-92 за 1 робочий день складає – 10 л. 

Витрата палива на рік складає: 10 х 365 = 3650 л. 
У грошовому еквіваленті це буде складати за рік : 
3650 х 19 = 69 350,0  грн. 

 
При використанні нової техніки економія грошових коштів складатиме: 

397 400,0 – 69 350,0  =  328 050,0 грн. 
Враховуючи заміну двох автомобілів, економія становить 328,05 * 2 = 

656,1 тис. грн. 

 Проектні терміни придбання. 
протягом 2021 року 

 Техніко-економічні показники. 
1) Автомобіль KOBALT KSV 60 дизельний (економний) потрібний для 
ремонту мереж та каналізації. Дозволить економити паливо. На автомобіль 
KOBALT KSV 60 норма витрати ДТ на 100 км. – 18 л. 
2) Автомобіль МАЗ 5340 дизельний (економний) потрібний для ремонту 



мереж та каналізації. Дозволить економити паливо. На автомобіль МАЗ 5340 
норма витрати ДТ на 100 км. – 28,7 л. 
3) Автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (економний) необхідний для 
перевезення аварійних бригад та інструменту. Дозволить економити паливо. На 
автомобіль норма витрати ДТ на 100 км. – 15,2 л. 
4) автобус I-VAN - А08 призначений для перевезення пасажирів 28 сидячих 
місць, норма витрати ДТ на 100 км. 17л. 
5) легковий автомобіль Renault Duster легковий автомобіль великої 
прохідності з колісною базою 4х4 норма витрати ДТ на 100 км 4,8л. 
6) бортового автомобіля обладнаного маніпулятором норма витрати ДТ на 
100 км. 21,5л. та 8л на роботу установки; 
7) Каналопромивна установка дозволить швидко та оперативно усувати 
забруднення і засмічення на каналізаційних мережах, працюючи в тому числі і 
при низьких температурах. 

 Висновки та пропозиції 
Придбання запропонованої техніки дозволить значно економити паливно-

мастильні матеріали, зменшувати витрати на придбання шин, витрати на 
запасні частини, мінімізація позапланових ремонті, швидко та оперативно 
усувати забруднення і засмічення на каналізаційних мережах, працюючи в тому 
числі і при низьких температурах та оновити морально та фізично застарілий 
автотранспортний парк підприємства. 

2. Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 
Загальна вартість придбання техніки становить 12 313,49 тис. грн. без 

ПДВ. 
Економія паливно-мастильних матеріалів після виконання заходу складе:  
22,03 + 7,51 + 107,1 + 266,52 + 114,03 + 245,02 + 209,46 + 656,1 = 1 382,75 тис. 
грн. 

3. Обґрунтування вартості запланованого заходу з Оновлення 
автомобільного парку подано на стор. ________. 
Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

додаються (Додатки 2.4.1.А. – 2.4.1.Є.). 
 



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. асенізаційний 

автомобіль 
KOBALT KSV 60 

1 2 100 000,0 1 750 000,00 1 750 000,00 
 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Автоскладальне 
підприємство 

«Кобальт» 
позиція 1 на стор.  

2. каналопромивочний 
автомобіль  МАЗ 

5340 

1 3 600 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ТД Будшляхмаш» 
позиція 1 на стор.  

3. Аварійний 
автомобіль 

KOBALT KDM 
5089 дизельний 

(або аналогічний) 

1 1 893 189,0 1 577 657.5 1 577 657.5 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

"Автоскладальне 
підприємство 

"Кобальт"  позиція 
1 на стор 

4. автобус I-VAN - 
А08 

1 1 500 000,0 1 250 000,00 1 250 000,00 Обрана комерційна 
пропозиція від ПАТ 
"Укравто" виділена 
позиція на стор. 

5. легковий 
автомобіль Renault 

Duster 

1 499 000,00 415 833,33 415 833,33 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Адамант моторс 
Запоріжжя"» 

виділена позиція на 
стор. 

6. бортовий автомобіль 
обладнаний 

маніпулятором  

1 3 600 000.0 3 000 000,0 3 000 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

"Автоскладальне 
підприємство 

"Кобальт"виділена 
позиція на стор.  

7. Каналопромивна 
установка 

2 792 000,0 660 000,0 1 320 000,0 Обрано пропозицію 
ТОВ "Імест-Плюс" 
виділена позиція на 
стор.__________ 

 Всього 9   12 313 490,82  
 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.4.1. – 
12 313,49 тис. грн. 

 
 



Додаток 2.4.1.А - Комерційна пропозиція №1  
щодо асенізаційного автомобіля KOBALT KSV 60 

 
 

 
 
 



Додаток 2.4.1.Б - Комерційна пропозиція №2  
щодо асенізаційного автомобіля KOBALT KSV 60 

 

 



Додаток 2.4.1.В - Комерційна пропозиція №1 
каналопромивочного автомобіля МАЗ 5340 

 

 
 



Додаток 2.4.1.Г - Комерційна пропозиція №2 
каналопромивочного автомобіля МАЗ 5340 

 

 

 



 
 



Додаток 2.4.1.Д - Комерційна пропозиція №1 
Аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) 

 

 
 



 



Додаток 2.4.1.Е - Комерційна пропозиція №2 
Аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) 

 

 
 



 
 



Додаток 2.4.1.Є - Комерційна пропозиція №1 
щодо автобусу  

 

 



 



Додаток 2.4.1.Ж - Комерційна пропозиція №2 
щодо автобусу 

 

 

 



Додаток 2.4.1.З - Комерційна пропозиція №1 
щодо легкового автомобіля 

 

  
 

 



Додаток 2.4.1.І - Комерційна пропозиція №2 
щодо легкового автомобіля 

  



Додаток 2.4.1.Ї - Комерційна пропозиція №1 
щодо бортового автомобіля обладнаного маніпулятором. 

 

 
 



 

 



 



Додаток 2.4.1.Й - Комерційна пропозиція №2 
щодо бортового автомобіля обладнаного маніпулятором. 

 

  



Додаток 2.4.1.К - Комерційна пропозиція №1 
щодо Каналопромивна установка 

 

 
 

 



 
 



Додаток 2.4.1.Л - Комерційна пропозиція №2  
щодо Каналопромивна установка 

 

 
 



 



2.6.1. Придбання лабораторного обладнання для лабораторії стічних вод 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів 
Центральна лабораторія стічних вод є структурним підрозділом 

КП «Водоканал» до складу якої входить: 
– дільниця лабораторного контролю стічної води в каналізаційній мережі, 

м.Запоріжжя, вул. Тамбовська, 4; 
– дільниця лабораторного контролю стічної води ЦОС-1, м. Запоріжжя, 

вул.Культурна, 227; 
– дільниця лабораторного контролю стічної води ЦОС-2, Запорізька 

область,Запорізький район, с.Н.Хортиця, вул. Кооперативна,21. 
Лабораторія здійснює систематичний лабораторний контроль стічної води, 

що надходить на очисні споруди, в міські каналізаційні мережі, зворотної води, 
що скидається в річку Дніпро, поверхневої води р. Дніпро, підземної води 
спостережливих свердловин очисних споруд. 

Метою проекту є переоснащення лабораторій по контролю стічних вод 
сучасним обладнанням, приладами, що дозволить оптимізувати проведення 
лабораторних аналізів, скоротити витрати питної води, електроенергії, 
реактивів під час проведення аналізів, сприяє підвищенню рівня виконання 
робіт.  

Даний проект виконується згідно п.5.2 «Схеми оптимізації системи 
водопостачання та водовідведення міст, сіл, районів» 

Даним заходом передбачається придбання лабораторного обладнання для 
дільниць лабораторії контролю стічної води: 
1. Плити нагрівальна лабораторна НПО «Ветинструмент» (або аналог) – 3 

одиниця, нове лабораторне обладнання, яке дозволить проводите швидкий 
та рівномірний нагрів і випаровування рідини зі стаканів, колб, проводити 
нагрів ємностей з піском. Дозволить встановлювати із заданою точністю 
температуру нагріву згідно методик виконання вимірювань та уникнути 
використання великої кількості побутових електричних плит (проводити 
серійну пробо підготовку). 

2. Витяжної шафи – 1 одиниця, нове лабораторне обладнання. Витяжна шафа 
призначається для роботи з пожежо- та легкозаймистими речовинами, які 
використовуються під час проведення аналізів (хлороформ, гексан, 
бутилацетат та інші). Виконання вимог Правил охорони праці під час 
роботи в хімічних реактивах. Наказ 11.09.2012 №1192 Міністерства 
надзвичайних ситуацій України. 



 

 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту 
Зміна 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 заходу підприємству необхідно придбати: 

1. Плита нагрівальна лабораторна НПО «Ветинструмент» (або аналог) – 3 
одиниця. 

2. Шафа витяжна (без комунікацій) – 1 одиниця. 
Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, 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 розроблення 

та узгодження заходів  по безпечним умовам праці. 

 Основні технологічні, будівельні та архітектуро-планувальні рішення 



 

Передбачається встановлення: Шафа витяжна (без комунікацій) – 1 
одиниця, плита нагрівальна лабораторна НПО «Ветинструмент» (або аналог) – 
3 одиниці. 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів, з 
охорони праці 
Реалізація даного проекту дозволить якісно та у скорочений час 

виконувати хімічні аналізи об’єктів контролю, згідно галузі технічної 
компетентності лабораторії. 

 Основні положення з організації будівництва 
Загальна схема організації  полягає у введенні обладнання в експлуатацію. 

 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 працюючих. 

 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 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 та знаходяться під охороною. 

 Обґрунтування ефективності інвестицій 
Згідно Водного кодексу України та Правил охорони поверхневих вод від 

забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.1999 року № 465 водокористувач (підприємство) зобов'язане 
вести контроль за якістю зворотних вод та якістю води водних об'єктів у 
контрольних створах. Порушення водного законодавства тягне за собою 
відповідальність згідно з законодавством України, та як наслідок призведе до 
відшкодування збитків в розмірах і порядку, встановлених законодавством 
України (ст.44, ст.110, ст.111 Водного кодексу України). Згідно Наказу  
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України № 316 від 01.12.2017 «Про затвердження Правил 
приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку 
визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних 
вод до систем централізованого водовідведення» та Правил приймання стічних 
вод до системи централізованого водовідведення м. Запоріжжя, затверджених 
Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради 28.01.2019 № 24 
виробник (підприємство) повинно контролювати якість стічних вод споживачів.  



 

У разі виявлення перевищення забруднюючих речовин лабораторією 
виробника, згідно цих Правил виробник направляє споживачу рахунок за скид 
понаднормативно забруднених стічних вод. Оснащення лабораторії заявленим 
обладнанням дозволить лабораторії забезпечувати виконання вимог МВВ під 
час проведення вимірювань з отриманням достовірних результатів, уникнути 
недотримання умов дозволу або порушення правил спеціального 
водокористування,  уникнути зменшення негативного впливу недостатньо 
очищених стічних вод на довкілля, забезпечить довіру до отриманих 
результатів. Дозволить уникнути порушень правил охорони праці під час 
роботи в лабораторії.  

 Висновки з визначення вибраного варіанту запропонованих рішень та 
пропозиції 
Заміна застарілого обладнання центральної лабораторії стічних вод на 

сучасне обладнання, прилади дозволить своєчасно, якісно згідно нових 
нормативних документів на проведення вимірювань, вести контроль за 
необхідними показниками стічної води на всіх етапах потрапляння стічної води 
до мереж каналізаційної системи, очисних споруд, та зворотної води, яка 
скидається  в річку.  

 Проектні терміни будівництва (реконструкції) 
Можливий термін придбання обладнання ІІ – ІV квартали 2021 року. 

 Техніко-економічні показники 
Місце встановлення: дільниця лабораторного контролю стічної води 

ЦОС-1 передбачається встановлення: 
1. Плита нагрівальна лабораторна НПО «Ветинструмент» (або аналог) – 1 
одиниця. 
2. Шафа витяжна (без комунікацій) – 1 одиниця. 

Місце встановлення: дільниця лабораторного контролю стічної води 
ЦОС-2 передбачається встановлення: 
3. Плита нагрівальна лабораторна НПО «Ветинструмент» (або аналог) – 1 
одиниця. 

Місце встановлення: дільниця лабораторного контролю стічної води в 
мережі передбачається встановлення: 
4. Плита нагрівальна лабораторна НПО «Ветинструмент» (або аналог) – 1 
одиниця. 

Загальна вартість заходу 158,26 тис. грн. без ПДВ 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми з модернізації лабораторії з  аналізу стічної 
води 
Згідно Водного кодексу України водокористувач (підприємство) 

зобов'язане вести контроль за якістю зворотних вод та якістю води водних 
об'єктів у контрольних створах. Порушення водного законодавства тягне за 
собою відповідальність згідно з законодавством України, та як наслідок 
призведе до відшкодування збитків в розмірах і порядку, встановлених 
законодавством України (ст.44, ст.110, ст.111 Водного кодексу України). Заміна 
морально і фізично застарілого обладнання на нове, сучасне, менш енергоємне 



 

дозволить якісно і в короткі терміни з більшою точністю визначати якість 
зворотних вод, дозволить розширити можливості лабораторії по визначенню в 
разі необхідності нових показників якості стічних вод та уникнути 
недотримання умов дозволу або порушення правил спеціального 
водокористування, уникнути зменшення негативного впливу недостатньо 
очищених стічних вод на довкілля. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Придбання 
лабораторного обладнання для лабораторії з хіміко-бактеріологічного 
аналізу стічної води 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.  Плита 
нагрівальна 
лабораторна  

3 32 940,0 27 450,0 82 350,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Колізей 21»виділена 
позиція на 

стор.________ 
2.  Шафа витяжна 

без комунікацій 
1 91 093,80 75 911,5 75 911,50 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 
«НВП Укроргсинтез» 
виділена позиція на 

стор.________ 

 Всього 4   158 261,5  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.1. – 
158,26 тис. грн. 



 

Додаток 2.6.1.А – Комерційна пропозиція № 1  
щодо Плита нагрівальна лабораторна 

 

 



 

 



 

Додаток 2.6.1.Б – Комерційна пропозиція № 2  
щодо Плита нагрівальна лабораторна 

 

 



 

Додаток 2.6.1.В – Комерційна пропозиція № 1  
щодо шафи витяжна без комунікацій 

 

 



 

 



 

Додаток 2.6.1.Г – Комерційна пропозиція № 2  
щодо шафи витяжна без комунікацій 

 

 



 

 



 

 



 

2.6.2 Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних 
робіт ЦКНС КП «Водоканал» 

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

 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність придбання об`єктів малої механізації. 
Централізована система каналізації є роздільною. До неї одночасно 

надходять побутові стоки від житлових масивів, громадських установ, 
організацій, також (частково) стоки від комунальних промислових 
підприємств. Система міської каналізації являє собою комплекс складних 
інженерних споруд, до складу якого входять 46 насосних станцій.  

Використання запропонованої малої техніки дозволить: 
 оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 
 скоротити час ліквідації аварій; 
 заощадити паливно-мастильні матеріали. 
Для обслуговування каналізаційних насосних станцій заходом 

передбачено придбання наступного обладнання: Штабелер ручний «Niuli з 
гідравлічним підйомом CTY-E 1.0/2.5M» (або аналог) в кількості 1 одиниця 
необхідний для виконання навантажувальних робіт (навантажування та 
розвантажування механічного обладнання та інших громіздких матеріалів, 
необхідних для ремонту насосного обладнання, запірної арматури). 
Обладнаний низькими експлуатаційними витратами, простий в обслуговуванні 

 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 каналізаційних насосних станцій виконується на 

всіх об’єктах підприємства м. Запоріжжя.  

 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: Штабелеру ручного «Niuli з 



 

гідравлічним підйомом CTY-E 1.0/2.5M» (або аналог) в кількості 1 одиниця 

 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 
Ручний гідравлічний штабелер NIULI – це поєднання високої надійності, 

універсальності простоти конструкції. В основі конструкції гідравлічних 
штабелерів лежить гідравлічний насос, за допомогою якого здійснюється 
підйом вил візки через спеціальні важелі – подвилочні тяги. 

Основні особливості штабелеру NIULI 
 високонадійний насос з тривалим терміном експлуатації 
 конструкція з надміцної сталі 
 штабелер приводиться в дію за допомогою гідравлічної ножної педалі 

разом з рукояткою, що дозволяє здійснювати легкий підйом 
 тришарова забарвлення в сушильній камері 
 рульовий механізм з задніми самопозиціонується колесами для більш 

легкого маневрування 
 високоякісна автоматичне зварювання конструкції 
 подвійні поліуретанові колеса 

Технічні характеристики штабелеру NIULI: 
 Вантажопідйомність Кг 1000 
 Центр завантаження мм 500 
 Стандартна довжина вил мм 1150 
 Висота опущених вил мм 90 
 Висота підйому вил мм 1600 
 Ширина вила мм 550 
 Зовнішня відстань між вилами мм 580 
 Габаритна довжина мм 1655 
 Габаритна ширина мм 860 
 Габаритна висота мм 2080 
 Ширина робочого коридору Спаллеті 800 * 1200мм 1945мм 
 Радіус повороту мм 1380 
 Вага Кг 307 

 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 проводитися на об’єктах 

підприємства,  де вирішені всі питання щодо вибухопожежної безпеки. 

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

Виконання даного заходу не потребує 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 запропонованої малої техніки дозволить: 
 оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 
 скоротити час ліквідації витоків; 
 заощадити паливно-мастильні матеріали. 

 Проектні терміни придбання. 
II квартал 2021 року 

 Техніко-економічні показники. 
Гідравлічний штабелер необхідний для полегшення виконання 

навантажувально-розвантажувальних робіт різного габаритного механічного 
обладнання без залучення додаткової техніки. 

На даний час навантажувально-розвантажувальні роботи в цеху 
каналізаційних насосних станцій виконуються за допомогою гідравлічного 
крана маніпулятор ЮМЗ-6, в середньому він працює 20 годин на місяць, при 
цьому витрата палива дорівнює 8,2 л/годину. 

Витрата дизельного палива на місяць складає: 
20 х 8,2 = 164 л. 

У грошовому еквіваленті це складає: 
164 х 19,35= 3 173,40 грн.,  

де 19,35  середня вартість дизельного палива, грн. без ПДВ. 
Витрата дизельного палива на рік складає: 
3 173,40 х 12 = 38 080,80 грн. 
Робота запропонованого гідравлічного штабелера здійснюється без затрат 

палива.  
При використанні нової техніки економія грошових коштів складатиме: 

38,08 тис. грн. 

 Висновки та пропозиції 
Використання запропонованої малої техніки 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. 
Вартість придбання обладнання становить 21,73 тис. грн. без ПДВ. 
Економія грошових коштів складатиме: 38,08 тис. грн. 
Термін окупності заходу складе: 

21,73 / 38,08 х 12 = 7 місяців 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Придбання обладнання 

для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на каналізаційних 
насосних станціях подано на стор. _______________ 
Комерційні пропозиції додаються (Додаток 2.6.2.А –  Додаток 2.6.2.Б) 



 

Специфікація обладнання 

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.2. – 
21,73 тис. грн. 

№ 
з/п 

Найменування 
Кількість 

од. 

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

(без ПДВ) 
Обґрунтування вартості з ПДВ без ПДВ 

1 
Штабелер ручний з 

гідравлічним 
підйомом  

1  26 078,00 21 731,67 21 731,67 

Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Светтехсервіс» 
виділена позиція на 

стор.________  

 ВСЬОГО: 1   21 731,67  



 

Додаток 2.6.2.А – Комерційна пропозиція № 1  
щодо штабелеру ручного з гідравлічним підйомом 

 

 



 

Додаток 2.6.2.А – Комерційна пропозиція № 1  
щодо штабелеру ручного з гідравлічним підйомом 

 

 



2.6.3 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
адміністративній будівлі ЦОС-2 КП «Водоканал» (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 2.6.3.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 Запорізька обл. 
Запорізький район с. Н - Хортиця вул. Кооперативна, 24  

Загальна вартість 532,23 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 

міськрайоного управління Головного управління ДСНС України в 
Запорізькій області № 353 від 26.04.2019р.  (Додаток 2.6.3.А). 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з монтажу системи 



пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі 
розташованій за адресою м.Запорізька обл. Запорізький район с. Н-Хортиця 
вул.Кооперативна,24 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 Запорізька обл..Запорізькій район с. Н.Хортиця 
вул. Кооперативна, 24, в тому числі: 

 
 І етап – проектні 

роботи 
1 281 299,20 234 416,0 234 416,0 Обрана 

комерційна 
пропозиція від 
ТОВ «ПВФ 

Спецвогнезахист» 
виділена позиція 

на стор. 
 ІІ етап – монтажні та 

пусконалагоджувальні 
роботи системи 

пожежної сигналізації 
та оповіщення про 

пожежу 

1 357 372,0 297 810,0 297 810,0 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ «ПВФ 

Спецвогнезахист» 
виділена позиція 

на стор. 
 Всього 1   532 226,0  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.3 – 
532,23 тис. грн. 
 



Додаток 2.6.3.А  
Припис Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

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

 

 



 



 



 
 



 
  



Додаток 2.6.3.Б – Комерційна пропозиція № 1 
 

 



Кошторисна документація до Комерційної пропозиції №1 
 

 
 



 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



Сертифікат проектувальника  
 

 
 



 
 
 
 
 



Додаток 2.6.3.В – Комерційна пропозиція № 2 
 

 
 
 



Кошторисна документація до Комерційної пропозиції №2 
 

 
 

 
 



 



Сертифікат проектувальника  
 

 



2.6.4 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
лабораторної будівлі ЦОС-1 КП «Водоканал» (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 2.6.4.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 лабораторній будівлі ЦОС-1 розташованій за адресою м. Запоріжжя 
вул. Культурній 223. 

Загальна вартість 261,30 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 

міськрайоного управління Головного управління ДСНС України в 
Запорізькій області № 353 від 26.04.2019р.  (Додаток 2.6.4.А). 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з монтажу системи 



пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в лабораторній будівлі 
ЦОС-1 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 лабораторній будівлі ЦОС-1, в 

тому числі: 
 

 І етап – проектні 
роботи 

1 55 237,20 46 031,0 46 031,0 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ «ПВФ 

Спецвогнезахист» 
виділена позиція 

на стор. 
 ІІ етап – монтажні та 

пусконалагоджувальні 
роботи системи 

пожежної сигналізації 
та оповіщення про 

пожежу 

1 258 322,0 215 268,33 215 268,33 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ «ПВФ 

Спецвогнезахист» 
виділена позиція 

на стор. 
 Всього 1   261 299,33  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.4 – 
261,30 тис. грн. 
 



Додаток 2.6.4.А  
Припис Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

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

 

 



 



 



 
 



 
  



Додаток 2.6.4.Б – Комерційна пропозиція № 1 
 

 



Кошторисна документація до Комерційної пропозиції №1 
 

 
 



 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 



Сертифікат проектувальника та наказ про прийняття на работу 
 

 
 



 
 
 
 
 



Додаток 2.6.4.В – Комерційна пропозиція № 2 
 

 



Кошторисна документація до Комерційної пропозиції №2 
 
 

 
 

 
 



 



Сертифікат проектувальника  
 

 




