
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про погодження Плану розвитку комунального підприємства «Водоканал» 
м. Запоріжжя на 2022 – 2026 роки та Інвестиційної програми комунального 
підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2022 рік  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 

№ 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення» (зі змінами), відповідно 

до рішення Запорізької міської ради від 20.12.2013 №32 «Про делегування 

виконавчому комітету Запорізької міської ради повноважень щодо 

погодження Плану розвитку на 2022 – 2026 роки та Інвестиційної програми 

на 2022 рік комунального підприємства «Водоканал», виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити План розвитку (довгострокова інвестиційна програма) 

комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2022 – 2026 роки 

(додається). 

2. Погодити Інвестиційну програму комунального підприємства 

«Водоканал» м. Запоріжжя на 2022 рік яка є невід’ємною частиною Плану 

розвитку (довгострокова інвестиційна програма) комунального підприємства 

«Водоканал» м. Запоріжжя на 2022 – 2026 роки (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Гординського В.Г.  

 

 

Міський голова    В.В.Буряк 



Додаток 1 

до  Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб'єктів 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, 

ліцензування діяльності яких здійснює Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг 

 

 

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету Генеральний директор КП «Водоканал» 

Запорізької міської ради   (керівник ліцензіата  або особа, яка виконує його обов'язки) 

(найменування органу місцевого самоврядування) 

 

______________________№                      _______________Шаповал А.А. 
 (підпис)   (П.І.Б.) 
М.П. 

 «___»                           2021 року 

 М.П. 

 

 

 

 

ПЛАН РОЗВИТКУ  

(ДОВГОСТРОКОВА ІНВЕСТИЦІЙНА 

ПРОГРАМА) 

 

Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя 
(найменування ліцензіата) 

на 2022 – 2026 роки 



Додаток 4 
до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

 
ПРОТОКОЛ 

відкритого обговорення  
питання щодо розгляду Проєктів Плану розвитку (фінансовий план довгострокової 
інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки та Інвестиційної програми на 2022 рік 

комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) 
 

30 липня 2021 року КП «Водоканал» м.Запоріжжя 
 
Запрошені: 
Власенко Л.М. – начальник відділу Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Запорізькій області; 
Гординський В.Г. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради; 
Нікіфоров О.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради; 
Польовий С.Я. – директор департаменту з управління житлово-комунальним 
господарством Запорізької міської ради 
 
Присутні (прийняли участь): 
Шаповал А.А.  – головуючий – генеральний директор КП «Водоканал»; 
Константинов О.О. (дистанційно) – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради; 
Нікіфоров О.В. (дистанційно) – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради; 
Польовий С.Я. (дистанційно) – директор департаменту з управління житлово-
комунальним господарством Запорізької міської ради; 
Вахненко Г.В. – директор фінансовий КП «Водоканал»; 
Шарков К.М. – директор з виробництва та експлуатації КП «Водоканал»; 
Ковальов В.В. – директор комерційний КП «Водоканал»; 
Горян Р.І. – директор технічний КП «Водоканал»; 
Лапицький Р.Г. – начальник управління з капітального будівництва та ремонтів 
КП «Водоканал»; 
Каведяєв О.С. – начальник відділу капітального будівництва та ремонтів 
КП «Водоканал»; 
Лепетень О.М. – секретар – начальник групи договорів та інвестицій відділу 
капітального будівництва та ремонтів КП «Водоканал»; 
Кахай О.Л. (дистанційно) – голова ОСББ «Славута-16». 
 

Порядок денний:  
Розгляд питання Проєктів Плану розвитку (фінансовий план довгострокової 
інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки та Інвестиційної програми на 2022 рік 
комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя). 
 

Слухали:  
Шаповал А.А., генеральний директор, повідомив: 
У зв’язку із карантинними обмеженнями, які запроваджені на території Україні для 

попередження розповсюдження коронавірусу, відкрите обговорення проводиться в он-
лайн режимі за допомогою програмного забезпечення Zoom. 

Відкрите обговорення (слухання) щодо розгляду Проєктів Плану розвитку 
(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки та 



Інвестиційної програми на 2022 рік комунального підприємства «Водоканал» 
(м. Запоріжжя) проводиться за участю представників органів місцевого самоврядування,  
представники КП «Водоканал» та інших учасників. 

На виконання Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 № 866 (зі змінами) «Про 
затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» КП «Водоканал» 20 липня 2021 року розмістило на своєму 
офіційному веб-сайті (http://www.vodokanal.zp.ua) повідомлення про необхідність 
прийняття «Плану розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) 
на 2022 – 2026 роки» та «Інвестиційної програми на 2022 рік комунального 
підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя)» з відповідним обґрунтуванням. Термін 
протягом якого від зацікавлених осіб приймалися зауваження та пропозиції склав 10 
календарних днів (з 20.07.2021 по 29.07.2021 включно). 

Протягом зазначеного періоду зауважень та пропозицій не надійшло. 
Для участі у відкритому обговоренні була подана заявка від голови ОСББ 

«Славута-16» Кахая О.Л., який прийняв участь (дистанційно). 
Відповідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження 
порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та 
водовідведення» (зі змінами) (далі – Порядок) КП «Водоканал» розробило План 
розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки 
та Інвестиційну програму комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 
2022 рік. 

Згідно «Плану розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) 
на 2022 – 2026 роки» (додаток 4 до Порядку) заплановано виконання заходів на загальну 
суму 259 471,30 тис. грн., в тому числі: 
− водопостачання – 157 831,15 тис. грн. 
− амортизаційні відрахування – 117 774,95 тис. грн. 
− виробничі інвестиції з прибутку – 40 056,20 тис. грн. 

− водовідведення – 101 640,15  тис. грн. 
− амортизаційні відрахування – 101 640,15 тис. грн. 

 
ПЛАН РОЗВИТКУ на 

2022-2026 роки 
Всього, 
тис.грн. 

в т.ч. по роках: 
2022 2023 2024 2025 2026 

Водопостачання, в тому 
числі: 

157 831.15 63 611.19 23 554.99 23 554.99 23 554.99 23 554.99 

амортизаційні 
відрахування 

117 774,95 23 554.99 23 554.99 23 554.99 23 554.99 23 554.99 

виробничі інвестиції з 
прибутку 

40 056,20 40 056,20 – – – – 

Водовідведення, в тому 
числі: 

101 640.15 20 328.03 20 328.03 20 328.03 20 328.03 20 328.03 

амортизаційні 
відрахування 

101 640,15 20 328.03 20 328.03 20 328.03 20 328.03 20 328.03 

Разом 259 471.30 83 939.22 43 883.02 43 883.02 43 883.02 43 883.02 

Згідно «Річного інвестиційного плану використання коштів у першому році плану 
розвитку на 2022 рік» (додаток 5 до Порядку) заплановано виконання заходів на 
загальну суму 83 939,22 тис. грн., в тому числі  
− водопостачання – 63 611,19 тис. грн., з них: 
− амортизаційні відрахування – 23 554,99 тис. грн. 
− виробничі інвестиції з прибутку – 40 056,20 тис. грн. 

http://www.vodokanal.zp.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0097-13/paran8%23n8


− водовідведення – 20 328,03 тис. грн. 
− амортизаційні відрахування – 20 328,03 тис. грн. 

Інвестиційна програма передбачає: 

− Реконструкцію котельні КП "Водоканал" по вул.Вузлова, 23 в м. Запоріжжя; 
− Заміна приладів технологічного обліку на спорудах та мережах водопостачання в 

кількості 12 комплектів; 
− Заміна обладнання для комплексу з автоматизованої системи технічного обліку 

води (АСТОВ) та автоматизованої системи технічного обліку електроенергії 
(АСТОЕ), об’єднаний системою комп’ютерних програм «Мастер Energy» (АСТОВ, 
АСТОЕ) на очисних спорудах ДВС-2; 

− Оснащення будинковим обліком багатоповерхових будинків в кількості 1 417 
комплектів; 

− Заміну насосних агрегатів насосних станцій ІІ підйому по вул. Вузлова, 23, 
м. Запоріжжя;  

− Заміну масляних вимикачів на вакуумні вимикачі на спорудах водопостачання та 
водовідведення (заміна 20 комплектів); 

− Капітальний ремонт камери перемикання із заміною монорельсу (літ.-К, інв.№ 
10131/5) по вул. Набережній, 39, в м. Запоріжжя; 

− Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води та стічних вод в 
кількості 6 одиниць; 

− Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на об’єктах 
КП «Водоканал» (в тому числі проєктні роботи); 

− Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на 
мережах і спорудах водопостачання та водовідведення в кількості 36 одиниць; 

− Придбання автотранспортної техніки в кількості 16 одиниць. 
− Заміну насосного обладнання на спорудах водопостачання та водовідведення 

(заміна 8 комплектів); 
− Дообладнання оголовків сифонно-самопливних трубопроводів водозабору ДВС-2 

рибозахисними пристроями (в тому числі проєктні роботи);. 
− Заміну системи вентиляції з застосуванням адаптивної системи видалення 

неприємних запахів у будівлі ґрат на Центральних очисних спорудах №2 
КП «Водоканал»; 

− Заміну погружних мішалок на Центральних каналізаційних очисних спорудах № 1 
Лівого берегу (ЦОС-1) м. Запоріжжя; 

− Заміну повітродувки з електродвигуном 250кВт та перетворювачем частоти 315кВт 
на ЦОС-1; 

та інші заходи. 
Враховуючи, вищенаведене пропонуємо підтримати Проєкти «Плану розвитку 

(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки» та 
«Інвестиційної програми на 2022 рік комунального підприємства «Водоканал» 
(м. Запоріжжя)». 

Константинов О.О. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради зазначив, що підтримує Проєкти «Плану розвитку (фінансовий план 
довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки» та «Інвестиційної 
програми на 2022 рік комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя)». 

 
Нікіфоров О.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради зазначив, що підтримує Проєкти «Плану розвитку (фінансовий план 



довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки» та «Інвестиційної 
програми на 2022 рік комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя)». 

 
Польовий С.Я. – директор департаменту з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради зазначив, що підтримує Проєкти «Плану розвитку 
(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки» та 
«Інвестиційної програми на 2022 рік комунального підприємства «Водоканал» 
(м. Запоріжжя)». 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати рішення щодо затвердження «Плану розвитку (фінансовий план 

довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки» та «Інвестиційну 
програму на 2022 рік комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя)». 

2. Направити протокол засідання з відкритих слухань щодо розгляду Проєктів «Плану 
розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 
роки» та «Інвестиційної програми на 2022 рік комунального 
підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя)». до НКРЕКП. 

3. Оприлюднити протокол засідання з проведення відкритих слухань на офіційному 
веб-сайті підприємства (http://www.vodokanal.zp.ua).  

 
Заперечення та доповнення:   Відсутні. 
 
Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості. 
 
 
Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої 
Порядком проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року №866. 
 
 
 
Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради Константинов О.О. 
(посада уповноваженого представника місцевих органів (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові) 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування) 
 
 
Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради Нікіфоров О.В. 
(посада уповноваженого представника місцевих органів (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові) 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування) 
 
 
Генеральний директор  
КП «Водоканал» ______________ Шаповал А.А. 
 (підпис головуючого) (прізвище, ім’я та по батькові) 
 
 
Начальник групи договорів та інвестицій  
відділу капітального будівництва 
та ремонтів КП «Водоканал» ______________ Лепетень О.М. 
 (підпис секретаря) (прізвище, ім’я та по батькові) 

так 

 

http://www.vodokanal.zp.ua/


РЕЄСТР 
учасників відкритого обговорення  

 
№ 
з/п 

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства) 

Посада Підпис 

1.  Константинов О.О. Виконавчий комітет  
Запорізької міської 
ради 

Заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 

2.  Нікіфоров О.В. Виконавчий комітет  
Запорізької міської 
ради 

Заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 

3.  Польовий С.Я. Департамент з 
управління житлово-

комунальним 
господарством 

Запорізької міської 
ради 

Директор департаменту з 
управління житлово-
комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

 

4.  Шаповал А.А. КП «Водоканал» 
 
 

Генеральний директор  

5.  Горян Р.І. КП «Водоканал» 
 
 

Директор технічний   

6.  Вахненко Г.В. КП «Водоканал» 
 

 

Директор фінансовий   

7.  Шарков К.М. КП «Водоканал» 
 
 

Директор з виробництва 
та експлуатації  

 

8.  Ковальов В.В. КП «Водоканал» 
 
 

Директор комерційний  

9.  Лапицький Р.Г. КП «Водоканал» Начальник управління з 
капітального будівництва 
та ремонтів 

 

10.  Каведяєв О.С. КП «Водоканал» Начальник відділу 
капітального будівництва 
та ремонтів 

 

11.  Лепетень О.М. КП «Водоканал» Начальник групи 
договорів та інвестицій 
відділу капітального 
будівництва та ремонтів 

 

 
 



Описова частина Плану розвитку на 2022 – 2026 роки 
РОЗДІЛ І  

Комунальне підприємство "Водоканал" – одне з найстаріших підприємств 
міста Запоріжжя, що має велике історичне минуле та багаторічні традиції.  

Перший централізований водопровід в Запоріжжі був введений в 
експлуатацію в червні 1894 року. Водопроводи на правому і лівому берегах 
річки Дніпро увійшли до складу діючих в 1928 році.  

КП «Водоканал» є правонаступником майнових прав і обов'язків 
Державного комунального підприємства «Водоканал», створеного 
розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 03.09.1993 
№ 1375р, належить до комунальної власності міста Запоріжжя. 

Підприємство виконує виробничу та іншу діяльність на підставі і 
відповідно до чинного законодавства та статуту підприємства. 

КП "Водоканал" готує воду питної якості на Дніпровських водопровідних 
станціях №1 та №2 (ДВС-1, ДВС-2) і транспортує її споживачам міста 
Запоріжжя, смт Вільнянськ, смт Н.Миколаївка і для частини Запорізького 
району (с. Богатирьово, Лежено, Балабине, Кушугум), призначенням 
підприємства є забезпечення населення та промислових підприємств якісною 
питною водою, відведення і перекачка стічних вод на очисні споруди 
каналізації з наступним очищенням та знезараженням. 

Джерелом водопостачання є річка Дніпро. Вода проходить очищення на 
Дніпровських водопровідних станціях: ДВС-1 Лівого берегу та ДВС-2 Правого 
берегу потужністю щодо обробки води з урахуванням витрат на власні потреби 
354,4 тис.м3/добу (без урахування технологічної схеми №4, яка виведена з 
експлуатації) та 131 тис.м3/добу відповідно. За 2020 рік фактичний об`єм 
обробленої води з урахуванням власних потреб станцій склав 163,6 тис.м3/добу 
на ДВС-1 і 79,3 тис.м3/добу на ДВС-2, подача склала 143,6 та 68,5 тис.м3/добу 
відповідно. 

Споруди ДВС-1 складаються з блоків №1 і №2, кожен з яких включає: 
насосну станцію 1-го підйому (підйом води з річки), споруди для очищення 
води, насосну станцію 2-го підйому (подача води в місто). 

Забір води з р. Дніпро здійснюється з горизонтів 6-36 м сифонно-
самоплинними водогонами руслового типу. Вода надходить в приймальні 
колодязі двох насосних станцій першого підйому блоку №1 і блоку №2. 

Для забезпечення процесу знезараження і очищення води на ДВС-1 
застосовується дробове хлорування на первинному етапі з преамонізацією з 
введенням сульфату амонію і хлору в вихідну воду, на вторинному – з 
введенням хлору у фільтрати перед резервуарами чистої води. 

На очисних спорудах коагулянт вводиться в змішувачі перед 
відстійниками. В відстійниках здійснюються процеси освітлення і 
відстоювання води, з подальшим фільтруванням на швидких фільтрах і 
контактних освітлювачах. Після фільтрації вода надходить в резервуари чистої 
води. Вода проходить двоступеневе очищення. До складу споруд відносяться: 
водозабори і насосні станції 1-го підйому блоків №1 і №2; відстійники – 4 од., 
проміжні відстійники – 3 од., реагентне господарство, резервуари освітленої 
води – 2 од., насосна станція освітленої води, швидкі фільтри 14 од, контактні 
освітлювачі 14 од., резервуари чистої води - 5 од., насосні станції 2-го підйому 
блоків №1 і №2, хлорувальна, хлордозаторна, амонізаторна, котельня, 

 



лабораторія, адміністративні приміщення. 
Споруди ДВС-2 включають: насосну станцію 1-го підйому, блок очисних 

споруд, насосну станцію 2-го підйому. 
Забір води з р. Дніпро здійснюється з горизонтів 12-24 м сифонно-

самоплинними водогонами руслового типу. Вода надходить в приймальні 
колодязі насосної станції першого підйому. 

Для забезпечення процесу знезараження і очищення води на ДВС-2 
застосовується дробове хлорування на первинному етапі з преамонізацією з 
введенням сульфату амонію і хлору в вихідну воду, на вторинному – з 
введенням хлору у фільтрати перед резервуарами чистої води. 

Коагулянт вводиться в змішувачі, які поєднані з відстійниками. В 
відстійниках здійснюються процеси освітлення і відстоювання води, з 
подальшим фільтруванням на контактних освітлювачах. Освітлена вода по 
загальному колектору фільтрів надходить в резервуари чистої води.  

До складу споруд ДВС-2 відносяться: водозабір і насосна станція 1 
підйому, відстійники – 2 од., реагентне господарство, контактні освітлювачі - 
16 од., резервуари чистої води – 2 од., насосна станція II підйому, хлорувальна, 
амонізаторна, котельня, лабораторія, адміністративні приміщення. 

Водопровідні мережі й водогони мають діаметр від 25 мм до 1400 мм. 
Загальна протяжність розподільчої мережі станом на 01.01.2021 складає 
2 239,6 км, у тому числі зношених і аварійних – 1 287,3 км.  

На водопровідній мережі перебувають 26 насосних станцій підкачки 
води, встановлено 3 307 пожежних гідранта та 12 вуличних водорозбірних 
колонок. 

Централізована система каналізації є роздільною. До неї одночасно 
надходять побутові стоки від житлових масивів, громадських установ, 
організацій, також (частково) стоки від промислових підприємств. Система 
міської каналізації являє собою комплекс складних інженерних споруд, до 
складу якого входять 48 насосних станцій та дві станції повного біологічного 
очищення води, що обробляють щодобово близько 126 тис. м.куб. стоків. 
Стічні води лівобережжя очищуються центральними очисними спорудами 
ЦОС–1, правобережжя – ЦОС–2, потужністю 280,0 та 110,0 тис.м.куб. на добу 
відповідно. Фактичний пропуск стоків ЦОС-1 за 2020 рік складає 92,6 
тис.м.куб./добу та ЦОС-2 – 29,9 тис.м.куб./добу. 

На ЦОС-1 всі стічні води проходять механічне, біологічне очищення. На 
спорудах впроваджена технологія очищення стоків — нітри-, денітрифікація. 
Перед скиданням у водоймище, в теплий період року, очищені стічні води 
знезаражуються хлоруванням. 

Механічне очищення стічні води проходять на автоматизованих 
решітках, де затримуються великі забруднення, надалі стоки подаються на 
аеровані піскожироуловлювачі, де затримуються нерозчинні мінеральні 
домішки і плаваючі речовини. 

При біологічному очищенні стічні води проходять двоступеневий каскад 
безкисневих і кисневих зон. У безкисневих зонах мікроорганізмами 
використовується кисень нітратів і нітритів для окислення органічних сполук, 
таким чином повністю окислює азотні сполуки. Зміна аноксидних і аеробних 
зон дозволяє трансформувати фосфоровмісні сполуки всередину бактеріальної 
клітини з наступним виводом з біомасою.  

 



Суміш води і мулу поступає у вторинні відстійники, де відбувається 
розділення її на чисту воду і мул (осад). Очищенні стоки після знезараження 
хлором (в теплий період року) скидаються до водойма, а осад обробляється в 
мулоущільнювачах, далі подається на мулові майданчики або в цех 
механічного зневоднення.   

До складу споруд ЦОС-1 відносяться: приймальна камера, будівля 
решіток, піскожировловлювачі – 6 од., піскові майданчики – 6 од., станція 
дозування реагенту, резервуари денітрифікування і дефосфотації – 6 од., 
аеротенки – 2 од., вторинні горизонтальні відстійники – 12 од., вторинні 
радіальні відстійники – 4 од., мулоущільнювачі – 3 од., насосна станція 
ущільненого мулу, повітродувна станція, насосна станція зворотного мулу, 
насосна станція подачі мулу на мулові майданчики, цех механічного 
зневоднення мулу, хлораторна станція, мулові майданчики і ставки - 57 од., 
лабораторія, адміністративні приміщення. 

На правобережних очисних спорудах (ЦОС-2) м. Запоріжжя, які 
працюють з 1976 року застосовується класична технологія біологічної очистки 
стічних вод. Вхідні стічні води – концентровані, з великою часткою 
промислового скиду, дуже часто токсичні і тому класичним біологічним 
методом очистки дуже важко досягти нормативів скиду. Проблема зниження 
високих концентрацій по нітратам і фосфатам на скиді у водний об’єкт даною 
технологія не забезпечується. У зв’язку з цим існує необхідність в більш 
ефективному методі очистки – проведенні реконструкції споруд під технологію 
нітри, денітрифікації, для зняття біогенних елементів, для запобігання 
евтрифікації водного об’єкту, доведення якості стічних вод до нормативів ГДС. 
Залізобетонні конструкції і значна частина обладнання мають значний 
фізичний знос. Потребує відновленню якісний технічний стан споруд і 
обладнання. В непрацездатному стані цех механічного зневоднення осаду 
(ЦМЗ). 

На ЦОС-2 всі стічні води проходять механічне, біологічне очищення. 
Перед скиданням у водоймище, в теплий період року, очищені стічні води 
знезаражуються гіпохлоритом натрію. 

Механічне очищення стічні води проходять на автоматизованих 
решітках, де затримуються великі забруднення. Далі стоки подаються до 
пісколовок, де затримуються мінеральні нерозчинні домішки. Заключним 
етапом механічного очищення є первинні відстійники, в яких осідають або 
збираються плаваючі нерозчинні органічні забруднення.  

Біологічне очищення виконується в аеротенках. В аеротенках, при 
додаванні кисню, в стічних водах проходять процеси біологічного окислення 
органічних речовин мікроорганізмами активного мулу до простих мінеральних 
речовин. 

Суміш води і мулу поступає до вторинних відстійників, де відбувається її 
розділення на воду і мул Очищенні стоки після знезараження скидаються у 
водойму. Осад надалі обробляється в мулоущільнювачах і зневоднюється разом 
з осадом первинних відстійників в цеху механічного зневоднення або на 
мулових майданчиках.  

До складу споруд ЦОС-2 входять: приймальна камера, будівля решіток, 
пісколовловлювачі – 2од., піскові майданчики – 2од., первинні радіальні 
відстійники -2од., насосна станція при первинних відстійниках; аеротенки - 

 



4од.; вторинні радіальні відстійники – 2од., повітродувна станція, насосна 
станція мулу, реагентне господарство, вузол дозування гіпохлориту натрію, 
мулоущільнювач – 2од., цех механічного зневоднення осаду, мулові 
майданчики  і ставки – 21 од., котельня, лабораторія, адміністративні 
приміщення. 

Протяжність каналізаційних мереж – 979,8 км, у тому числі зношених і 
аварійних – 630,4 км. На каналізаційній мережі перебувають 47 насосних 
станцій перекачування стічних вод. 
РОЗДІЛ ІІ  

План розвитку на 2022 – 2026 року розраховано на рівні амортизації, яка 
врахована в проєктних тарифах на 2022 рік на кожен рік ПР, крім того на 2022 
рік включено виробничі інвестиції з прибутку в розмірі 40 056,20 тис. грн. на 
придбання вузлів комерційного обліку в кількості 1 417 од. 

Таким чином, загальна вартість ПР становить 259 471,30 тис. грн., в тому 
числі: 
− водопостачання – 157 831,15 тис. грн. 
− амортизаційні відрахування – 117 774,95 тис. грн. 
− виробничі інвестиції з прибутку – 40 056,20 тис. грн. 
− водовідведення – 101 640,15  тис. грн. 
− амортизаційні відрахування – 101 640,15 тис. грн. 
 

ПЛАН РОЗВИТКУ 
на 2022-2026 роки 

Всього, 
тис.грн. 

в т.ч. по роках: 
2022 2023 2024 2025 2026 

Водопостачання, в 
тому числі: 

157 831.15 63 611.19 23 554.99 23 554.99 23 554.99 23 554.99 

амортизаційні 
відрахування 

117 774,95 23 554.99 23 554.99 23 554.99 23 554.99 23 554.99 

виробничі 
інвестиції з 
прибутку 

40 056,20 40 056,20 – – – – 

Водовідведення, в 
тому числі: 

101 640.15 20 328.03 20 328.03 20 328.03 20 328.03 20 328.03 

амортизаційні 
відрахування 

101 640,15 20 328.03 20 328.03 20 328.03 20 328.03 20 328.03 

Разом 259 471.30 83 939.22 43 883.02 43 883.02 43 883.02 43 883.02 

До ПР на 2022 – 2026 роки увійшли наступні заходи: 
I ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження) 
на загальну суму 7 686,72 тис.грн., з них: 
1.1.1 Реконструкція котельні КП "Водоканал" по вул. Вузлова, 23 в 
м. Запоріжжя (ІІ етап – будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) 
на виконання заходу заплановано 7 237,69 тис. грн. в 2022 році. Виконання 
заходу дасть ЕЕ в розмірі 1 645,40 тис.грн. Термін окупності 53 місяців. 
1.1.2 Придбання обладнання для автоматизації водопровідної насосної станції 
"Софіївська", а саме: придбання насосної станції Hydro Multi-E 2 CME10-3 в 
комплекті з насосом потужністю 5,5 кВт та ПЗЧ; на виконання заходу 

 



заплановано 449,03 тис. грн. в 2023 році. Виконання заходу дасть ЕЕ в розмірі 
448,57 тис.грн. Термін окупності 12 місяців. 
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів на загальну 
суму 43 312.22 тис.грн., з них: 
1.2.1 Заміна приладів обліку води контактних освітлювачів очисних споруд 
ДВС-2 по вул. Набережна, 39 в м. Запоріжжя, а саме: придбання та 
встановлення ультразвукових лічильників води з блоком архівації в кількості 16 
комплектів на загальну суму 805,19 тис. грн., в тому числі  

в 2022 році – 6 комплектів на суму 366,79 тис.грн.,  
в 2023 році – 5 комплектів на суму 219,20 тис. грн.,  
в 2024 році – 5 комплектів на суму 219,20 тис. грн.  

Впровадження заходів дозволить значно поліпшити якість обліку води. 
1.2.2 Оснащення вузлами обліку водопровідної насосної станції 3-го підйому 
«Шевченко», а саме: придбання та встановлення лічильників УВР 
одноканальних – 3 комплекти, модемів для передачі даних RAPID AP68 – 3 
одиниці, матеріалів для будівництва 1 камери та 2 колодязів. Виконання заходу 
планується в 2022 році на загальну суму 367,31 тис.грн. Впровадження цього 
заходу дозволить значно поліпшити якість обліку води, контролювати 
технологічні режими при транспортуванні води по водогонах. 
1.2.3 Оснащення вузлами обліку зон водопостачання цех №2 КП "Водоканал" 
(пос. Зелений яр, вул. Глісерна, вул. Чубанова), а саме: придбання та 
встановлення лічильників УВР-011 з врізними датчиками одноканальний з 
автономним живленням та з функцією дистанційної передачі – 3 комплекти; 
модуль передачі даних – 3 одиниці. Виконання заходу планується в 2022 році 
на загальну суму 268,80 тис.грн. Впровадження цього заходу дозволить значно 
поліпшити якість обліку води, контролювати технологічні режими при 
транспортуванні води по водогонах. 
1.2.4 Заміна обладнання для комплексу з автоматизованої системи технічного 
обліку води (АСТОВ) та автоматизованої системи технічного обліку 
електроенергії (АСТОЕ), об’єднаний системою комп’ютерних програм «Мастер 
Energy» (АСТОВ, АСТОЕ) на очисних спорудах ДВС-2 на виконання заходу 
заплановано 366,88 тис. грн. в 2022 році. Впровадження заходу підвищить 
рівень організації обліку енергоресурсів, покращить якість роботи з керування 
витратами води та електроенергії, на очисних спорудах ДВС-2. 
1.2.5 Оснащення будинковим обліком багатоповерхових будинків в кількості 
1 417 комплектів, а саме: Ду32мм – 229 одиниць, Ду40мм – 443 одиниці, 
Ду50мм – 694 одиниці, Ду65мм – 31 одиниця, Ду80мм – 20 одиниць на загальну 
суму 40 056,20 тис. грн. за рахунок виробничих інвестицій з прибутку в 2022 
році. На виконання вимог Закону України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо 
обов’язкового комерційного обліку, що в свою чергу забезпечить належний 
облік споживання послуги водопостачання та зменшить загальні втрати 
підприємства. Запровадження комерційного обліку води забезпечить 
раціональне споживання цих ресурсів. 
1.2.6 Заміна зношених технологічних витратомірів "СічУЗВ" на витратомірів-
лічильників ультразвукових з врізними датчиками УВР– 011А2/В-К (2 

 



канальні) на очисних спорудах ДВС– 1 у кількості 15 одиниць, а саме: 13 
одиниць – двухканальні, 2 одиниці – одноканальні на загальну суму 1 227,84 
тис.грн., в тому числі:  

2023 рік – 5 одиниць на суму 401,22 тис.грн.,  
2024 рік – 5 одиниць на суму 401,22 тис.грн.,  
2025 рік – 5 одиниць на суму 425,40 тис.грн.,  
Впровадження заходів дозволить значно поліпшити якість обліку води. 

1.2.7  Оснащення вузлами обліку зон водопостачання по вул. К.Бабури,11– Б 
м. Запоріжжя, а саме: лічильником води УВР–011А2.2/В (2-канальний, 
стаціонарний, з врізними датчиками (ПЕА), з токовим вихідним сигналом, 
інтерфейс–RS 485) у кількості 1 комплект на загальну суму 65,0 тис.грн. у 2023 
році. Впровадження цього заходу дозволить значно поліпшити якість обліку 
води, контролювати технологічні режими при транспортуванні води по 
водогонах. 
1.2.8 Оснащення вузлами обліку зон водопостачання по вул. Новгородська, 28–
30, а саме: лічильником води УВР–011А1.1/В (1–канальний, з врізними 
датчиками (ПЕА), з автономним живленням та дистанційною передачею даних, 
вихідним сигналом: частотно-імпульсним, тип інтерфейсу: оптичний порт, 
безпровідний модем) – 1 комплект, матеріалів для будівництва у кількості 1 
одиниці, камер 3х3 на загальну суму 155,0 тис.грн. в 2023 році. Впровадження 
цього заходу дозволить значно поліпшити якість обліку води, контролювати 
технологічні режими при транспортуванні води по водогонах. 
1.3 Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні 
потреби на загальну суму 9 758,80 тис.грн., з них: 
1.3.1 Заміна запірної арматури з електроприводами 800 мм та 400 мм на 
трубопроводах очисних споруд ДВС–2 по вул. Набережна 39 в м. Запоріжжя, а 
саме: 16 комплектів діаметром 800 мм та 16 комплектів діаметром 400 мм на 
загальну суму 9 758,80 тис.грн., в тому числі:  

в 2023 році – 8 комплектів (400 мм – 4 комплекти та 800 мм – 4 
комплекти) на суму 2 439,70 тис.грн.,  

в 2024 році – 8 комплектів (400 мм – 4 комплекти та 800 мм – 4 
комплекти) на суму 2 439,70 тис.грн.,  

в 2025 році – 8 комплектів (400 мм – 4 комплекти та 800 мм – 4 
комплекти) на суму 2 439,70 тис.грн.,  

в 2026 році – 8 комплектів (400 мм – 4 комплекти та 800 мм – 4 
комплекти) на суму 2 439,70 тис.грн.  

Заходом передбачається заміна зношених засувок трубопроводу 
промивної води 30ч925бр Ду800 Ру2,5 з електроприводом, та засувок 
початкової води 30ч906бр Ду400, Ру10 з електроприводом на сучасні засувки 
30с947нж DN-800 РN-2,5 з електроприводом та JAFAR DN-400, РN-10 тип 2902 
з електроприводом. Реалізація заходу дозволить забезпечити встановлені якісні 
показники виробленої питної води на очисних спорудах ДВС-2 та забезпечення 
населення питною якісною водою.  
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання на загальну суму 54 593,97 тис.грн., з них: 

 



1.4.1 Заміна насосних агрегатів насосних станцій ІІ підйому по вул. Вузлова, 
23, м. Запоріжжя (подовження виконання заходу ІП 2021 року ), а саме: 
придбання насосних агрегатів в кількості 3 комплектів, запірної арматури 
(засувка 600мм – 1 одиниця,  зворотній клапан 600мм – 1 одиниця) в кількості 3 
комплектів, БМР. На виконання заходу заплановано 8 215,46 тис. грн., в тому 
числі:  

в 2022 році – 1 комплект на суму 2 748,99 тис.грн.,  
в 2023 році – 1 комплект у сумі 2 686,30 тис.грн., 
в 2024 році – 1 комплект на суму 2 780,17 тис.грн.  
Впровадження цього заходу забезпечує безперебійне водопостачання 

(питною водою) мешканців лівобережної частини м. Запорожжя (Заводський, 
Олександрівський, Шевченківський, Вознесенівський, Комунарський та 
частина Запорізького району) близько 500 тис. мешканців. 
1.4.2 Заміна системи енергопостачання об’єктів Дніпровської водопровідної 
станції № 1 (ДВС-1) із заміною ввідних та секційних вимикачів РП6кВ 
підстанції 35/6кВ (в тому числі проектні роботи) у кількості 14 комплектів з 
допоміжним обладнанням на загальну суму 3 002,21 тис.грн., в тому числі:  

в 2022 році – запроваджено І етап (проектні роботи) та придбання, 
монтаж та пусконалагоджування 4 комплектів з допоміжним обладнанням на 
суму 952,13 тис.грн.,  

в 2023 році – 4 комплекти з допоміжним обладнанням на суму 
756,18 тис.грн.,  

в 2024 році – 3 комплекти з допоміжним обладнанням на суму 
630,15 тис.грн.,  

в 2025 році – 3 комплекти з допоміжним обладнанням на суму 
663,75 тис.грн.  

Впровадження заходу призведе до підвищення надійності 
електропостачання об’єктів ДВС-1 електричною енергією, унеможливлення 
аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність. 
1.4.3 Заміна обладнання камер КСО–1–Х з масляними вимикачами на 
обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕЛ–10–20/1000 в РУ–6кВ на 
очисних спорудах ДВС–2 II підйому у кількості 3 комплектів (пристрій ручного 
включення вимикача серії ВВ / TEL –1 одиниця, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 
3 одиниці, реле ПЕ–40 – 6 одиниць) в 2022 році на загальну суму 390,09 
тис.грн. Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 
ввідних комірок та секційного вимикача РУ-6кВ очисних споруд ДВС-2, 
унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність 
водопостачання споживачів міста. 
1.4.4 Капітальний ремонт камери перемикання із заміною монорельсу (літ.-К, 
інв.№ 10131/5) по вул. Набережній, 39 м. Запоріжжя загальною площею будівлі 
камери–109,6 м² в 2022 році на загальну суму 763,54 тис.грн. Виконання 
капітального ремонту будівлі камери перемикання РЧВ ДВС-2 із заміною 
монорельсу призведе до надійності експлуатації резервуару чистої води №1, 
забезпечить можливість виконання ремонту або заміни запірної арматури, 
розташованої в камері перемикання, а також забезпечить можливість 
безпечного виконання миття та дезінфекції РЧВ. 
1.4.5 Придбання лабораторного обладнання для дільниці лабораторного 
контролю питної води у розподільній мережі у кількості 2 одиниць 

 



(стерилізатор паровий ГК-100-2 – 1 одиниця, спектрофотометр Ulab 102  UV –1 
одиниця) на загальну суму 326,50 тис.грн. в 2022 році. Впровадження даного 
проекту необхідне для забезпечення виконання  вимог ДСанПіН 2.2.4–171–10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» при 
проведенні лабораторного контролю показників якості питної води. 
1.4.6 Заміна насосного обладнання ВНС "Скворцово" Hydro Multi-E 2 CME15-1 
(в комплекті з насосом потужністю 2,2 кВт – 2 одиниці та ППЧ) – 1 комплект 
на загальну суму 230,61 тис. грн. в 2022 році. Придбання нових насосних 
агрегатів забезпечить стабільну роботу насосної станції та можливість 
безперебійної подачі води споживачам. 
1.4.7 Заміна контролера на водопровідній насосній станції ВНС «Хортицька» у 
кількості 1 комплект на загальну суму 160,05 тис. грн. в 2022 році. Даний захід 
має на меті заміну морально та фізично застарілого, повністю зношеного 
обладнання, яке відпрацювало встановлені терміни, повністю, та не підлягає 
ремонту, з огляду на відсутність в виробників комплектуючих частин до такого 
обладнання, а також надання якісних послуг. 
1.4.8 Заміна насосного агрегату з встановленням пристроєм змінної частоти 
(ПЗЧ) на ВНС "Шевченко", а саме: насосний агрегат DHV.350–510PA з 
електродвигуном N–200 кВт – 1 одиниця, частотний перетворювач Danfoss VLT 
AQUA Drive 134F0373 (250 кВт) – 1 одиниця з допоміжним обладнанням у 
кількості 1 комплект на загальну суму 3 858,03 тис.грн у 2025 році. 
Впровадження заходу забезпечить підвищення надійності обладнання та 
економію електроенергії, а також покращить якість надання послуг щодо 
забезпечення питною водою населення. 
1.4.9 Улаштування вузла з виробництва та дозування діоксиду хлору на 
вторинному етапі знезараження  на спорудах ДВС–2, а саме: І етап (проектні 
роботи), ІІ етап (монтаж та пусконалагоджувальні роботи) на загальну суму 
8 979,40 тис.грн. у 2025 році. Цей захід спрямований на підвищення якості 
питного водопостачання, забезпечення надійності процесу знезараження води 
та забезпечення виконання  вимог ДСанПіН 2.2.4–171–10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для споживання людиною». 
1.4.10 Автоматизація процесу приготовлення та дозування розчину коагулянта 
у реагентному господарстві ПОС ДВС–1, а саме: І етап (проектні роботи), ІІ 
етап (монтаж та пусконалагоджувальні роботи) на загальну суму 400,00 тис.грн. 
в 2023 році. Технічне переоснащення реагентного господарства передочисних 
споруд ДВС–1 дозволить забезпечити надійний та якісний процес коагуляції 
води; надасть можливість швидкого регулювання подачі розчину коагулянту, 
що в свою чергу забезпечить високу точність та правильність дозування 
реагенту згідно заданого технологічного режиму, і як наслідок можливої його 
економії. 
1.4.11 Капітальний ремонт будівлі камери перемикання РЧВ №2 ДВС-2 із 
заміною монорельсу (літ.–Л, інв.№ 10131/4) по вул. Набережна, 39 в 
м. Запоріжжя, а саме: І етап (проектні роботи), ІІ етап (монтаж та 
пусконалагоджувальні роботи) у сумі 981,0 тис.грн. в 2023 році. Виконання 
капітального ремонту будівлі камери перемикання РЧВ ДВС–2 із заміною 
монорельсу призведе до надійності експлуатації резервуару чистої води №1, 
забезпечить можливість виконання ремонту або заміни запірної арматури, 

 



розташованої в камері перемикання, а також забезпечить можливість 
безпечного виконання миття та дезінфекції РЧВ. 
1.4.12 Придбання лабораторного обладнання для лабораторного контролю 
питної води у кількості 7 одиниць на загальну суму 3 734,76 тис.грн., а саме:  

в 2023 році – аналізатор загального вуглецю TOC-L – 1 одиниця на суму 
712,43 тис.грн.;  

в 2024 році – термостат електричний сухоповітряний ТС–80М – 2 
одиниці, термостат охолоджуючий ТСО-1/80 СПУ – 1 одиниця, шафа сушильна 
СНОЛ 120/350 – 1 одиниця, спектрофотометр Ulab 102 UV – 1 одиниця на 
загальну суму 218,28 тис.грн.;  

в 2026 році – атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною 
плазмою Avio 200 – 1 одиницю на суму 2 804,05 тис.грн.  

Впровадження даного проекту необхідне для забезпечення виконання  
вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 
для споживання людиною» при проведенні лабораторного контролю показників 
якості питної води. 
1.4.13 Заміна обладнання осередків КСО з масляними вимикачами на нове 
обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕL–10 на викатном елементі КМ–
1Ф у кількості 3 комплекти в РУ–6кВ на ВНС «Павло–Кичкас» (Цех №1) на 
загальну суму 379,38 тис.грн., а саме:  

в 2023 році – придбання вакуумного вимикача BB–TEL –10кВ–20ка 630А 
з блоком живлення та керування СМ16–02 (220–х) – 2 комплекти з допоміжним 
обладнанням на суму 256,92 тис.грн.;  

в 2024 році – придбання вакуумного вимикача BB–TEL –10кВ–20ка 630А 
з блоком живлення та керування СМ16–02 (220–х) – 1 комплект з допоміжним 
обладнанням на суму 122,46 тис.грн.  

Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 
високовольтного обладнання КСО–272 №2 вводу 1, №16 вводу 2, №8 
секційного вимикача РУ–6 кВ на ВНС та унеможливлення аварійних ситуацій 
та забезпечить безперебійність водовідведення з максимальним 
енергозаощадженням підприємства. 
1.4.14 Заміна обладнання осередків КВЕ 1 з масляними вимикачами на нове 
обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕL–10 на викатном елементі КМ-
1Ф в кількості 3 комплекти в РУ–6кВ на ВНС «Леваневська» (Цех №2) на 
загальну суму 410,25 тис.грн., а саме:  

в 2023 році – придбання вакуумного вимикача BB-TEL -10кВ-20ка1000А 
з блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х); пульт PU/TEL-05 2шт; 
PR/TEL з можливістю дистанційного керування та ТКА (типовим комплектом 
адаптації) для комірки КРУ – 1 комплект, пристрій ручного включення 
вимикача серії ВВ / TEL – 1 одиниця; пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 1 
одиниця, реле ПЕ-40 – 2 одиниці на загальну суму 144,75 тис.грн.  

в 2024 році – придбання вакуумного вимикача BB-TEL -10кВ-20ка1000А 
з блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х); пульт PU/TEL-05 2шт; 
PR/TEL з можливістю дистанційного керування та ТКА (типовим комплектом 
адаптації) для комірки КРУ – 1 комплект, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 1 
одиниця, реле ПЕ-40 – 2 одиниці на загальну суму 132,75 тис.грн.;  

в 2025 році – придбання вакуумного вимикача BB-TEL -10кВ-20ка1000А 
з блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х); пульт PU/TEL-05 2шт; 

 



PR/TEL з можливістю дистанційного керування та ТКА (типовим комплектом 
адаптації) для комірки КРУ – 1 комплект, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 1 
одиниця, реле ПЕ-40 – 2 одиниці на загальну суму 132,75 тис.грн. 

Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 
ввідних комірок та секційного вимикача РУ-6кВ ВНС «Леваневська», 
унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність 
водопостачання споживачів міста. 
1.4.15 Заміна обладнання осередків КСО з масляними вимикачами на нове 
обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕL–10 кількості 3 комплекти в РУ–
6кВ на ВНС «Шевченка» (Цех №3), а саме: вакуумний вимикач BB/TEL–10–
20/1000 (V–10kB,ток 630 А, номінальний струм відключення 20 кА, з 
комплектом адаптації під комірку КСО – 3 комплекти з допоміжним 
обладнанням на загальну суму 379,38 тис.грн., в тому числі: 

в 2024 році – 1 комплект на суму 134,46 тис.грн.,  
в 2025 році – 1 комплект на суму 122,46 тис.грн.,  
в 2026 році – 1 комплект на суму 122,46 тис.грн.  
Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 

високовольтного обладнання комірки КСО-2 № 2 РУ–6 кВ, комірки КСО-2 № 3 
та унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність 
водовідведення з максимальним енергозаощадженням підприємства, а також 
покращить якість надання послуг щодо забезпечення питною водою населення. 
1.4.16 Заміна обладнання осередків КСО з масляними вимикачами на нове 
обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕL–10 кількості 3 комплекти в РУ–
6кВ на ВНС «Хортицька» (Цех № 4 ) на суму 379,38 тис.грн., а саме: вакуумний 
вимикач BB/TEL–10–20/1000 (V–10kB,ток 630 А, номінальний струм 
відключення 20 кА, з комплектом адаптації під комірку КСО – 3 комплекти з 
допоміжним обладнання на загальну суму 379,38 тис. грн., в тому числі:  

в 2024 році – 1 комплект на суму 134,46 тис.грн.,  
в 2025 році – 1 комплект на суму 122,46 тис.грн.,  
в 2026 році – 1 комплект на суму 122,46 тис.грн.  
Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 

високовольтного обладнання комірок КСО–285 №1 вводу 1, №2 вводу 2, №10 
секційного вимикача РУ–10 кВ та унеможливлення аварійних ситуацій та 
забезпечить безперебійність водовідведення з максимальним 
енергозаощадженням підприємства, а також покращить якість надання послуг 
щодо забезпечення питною водою населення. 
1.4.17 Заміна водоводу 280 пог.м Ø 400мм по вул Омельченко від Деповської 
до Моторобудівників на загальну суму 1 062,64 тис.грн. в 2023 році. 
Впровадження заходу передбачає заміну існуючого фізично зношеного 
водоводу, що забезпечить безперебійне водопостачання питною водою та 
протипожежним водопостачанням мешканців Шевченківського району міста 
Запоріжжя. 
1.4.18 Реконструкція водопроводу по вул. Новгородська, 30 (під залізницею) 
санація 150 пог.м, Ø355мм в 2024 році на загальну суму 2 228,19 тис.грн. 
Впровадження заходу передбачає заміну існуючого фізично зношеного 
водоводу, що забезпечить безперебійне водопостачання питною водою та 
протипожежним водопостачанням мешканців Хортицького району 
м. Запоріжжя. 

 



1.4.19 Реконструкція водоводу по вул.Машинна – 215 пог.м, Ø300мм в 2025 
році на загальну суму 1 141,85 тис.грн. Впровадження заходу передбачає заміну 
існуючого фізично зношеного водоводу, що забезпечить безперебійне 
водопостачання питною водою та протипожежним водопостачанням мешканців 
Заводського району м. Запоріжжя. 
1.4.20 Заміна аварійної ділянки водопроводу по вул. Запорізька, від 
Набережної магістралі до вул. Шкільна – 120 пог.м Ø400мм в 2026 році на 
загальну суму 1 433,33 тис.грн. Впровадження заходу передбачає заміну 
існуючого фізично зношеного водоводу, що забезпечить безперебійне 
водопостачання питною водою та протипожежним водопостачанням мешканців 
Олександрівського району м. Запоріжжя. 
1.4.21 Реконструкція водопроводу від вул. Чумаченко, 13в до вул. Чумаченко, 
23 – Ø400 мм, 130 пог. м (в т.ч.: 60 пог. м буріння та 70 пог. м. відкритим 
способом) в 2023 році на загальну суму 3 271,71 тис.грн. Впровадження заходу 
передбачає заміну існуючого фізично зношеного водоводу, що забезпечить 
безперебійне водопостачання питною водою та протипожежним 
водопостачанням мешканців Комунарівського району м. Запоріжжя. 
1.4.22 Реконструкція водопроводу Ду1000мм б. Північна – 115 пог.м в 2026 
році на загальну суму 3 910,00 тис.грн. Впровадження заходу передбачає заміну 
існуючого фізично зношеного водоводу, що забезпечить безперебійне 
водопостачання питною водою та протипожежним водопостачанням мешканців 
Дніпровського району м. Запоріжжя. 
1.4.23 Заміна водоводу від вул. Фонвізіна до вул. Цитрусова – 300 пог.м Ø 630 
мм в 2026 році на загальну суму 3 956,21 тис.грн. Впровадження заходу 
передбачає заміну існуючого фізично зношеного водоводу, що забезпечить 
безперебійне водопостачання питною водою та протипожежним 
водопостачанням мешканців Шевченківського району м. Запоріжжя. 
1.4.24 Реконструкція водогону вул. Доблесна – 1 000 пог.м Ø 110 мм в 2026 
році на загальну суму 5 000,0 тис.грн. Впровадження заходу передбачає заміну 
існуючого фізично зношеного водоводу, що забезпечить безперебійне 
водопостачання питною водою та протипожежним водопостачанням мешканців 
Хортицького району м. Запоріжжя. 
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій на 
загальну суму 1 794,82 тис.грн., з них: 
1.5.1 Придбання комп'ютерної та копіровальної техніки, серверного та 
мережевого обладнання на загальну суму 906,96 тис.грн, а саме:  

в 2022 року – сервер в комплекті у кількості 1 одиниці; розробка та 
введення в експлуатацію сайту – 1 комплект, ліцензія антивірус для захисту – 1 
комплект на суму 264,20 тис.грн.;  

в 2023 році – ліцензія OS Windows PC – 40 одиниць, ліцензія OS Windows 
Server – 2 одиниці на суму 274,20 тис.грн.,  

в 2024 році – ліцензія антивірус для захисту – 1 комплект, 
багатофункціональний пристрій – 1 одиниця на суму 101,78 тис.грн.,  

в 2026 році – дуплікатор – 1 одиниця, ліцензія антивірус для захисту – 1 
комплект, багатофункціональний пристрій – 1 одиниця на суму 266,78 тис.грн.  

Даний захід має на меті заміну морально застарілого програмного 
забезпечення, яке не відповідає вимогам сучасності, заміну морально та 

 



фізично застарілого корпоративного сайту підприємства на оновлений та більш 
функціональний, заміну морально та фізично застарілого, повністю зношеного 
обладнання, яке повністю відпрацювало встановлені терміни та не підлягає 
ремонту, з огляду на відсутність в виробників комплектуючих частин до такого 
обладнання. 
1.5.2 Заміна програмного забезпечення SCADA System 2000 ver. 2.16 
виробництва B.V. Electronic «верхнього» рівня АСУ ТП – програмне 
забезпечення SCADA System 2000 ver. 2.16 – 1 комплект в 2023 році на суму 
887,86 тис.грн. Даний захід має на меті підвищити надійність та 
безперебійність функціонування системи водоподачі та водовідведення шляхом 
заміни морально застарілого, яке відпрацювало встановлені терміни та не 
підлягає модернізації програмного забезпечення з огляду на відсутність 
розробників на ринку надання таких послуг. 
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення на загальну суму 
28 520,23 тис.грн., з них: 
1.6.1 Придбання випробувально-пошукового обладнання для 
електротехнічної лабораторії цеха з ремонту та технічного обслуговування 
енергетичного устаткування в 2022 році на суму 132,96 тис.грн., а саме: блоку 
високовольтних випробувань TS–60/50 M5 (БВИ) у кількості 1 одиниці; блоку 
пропалу BU 25/8 (БПР) – 1 одиниця. Реалізація заходу дозволить своєчасно, в 
короткі терміни проводити випробування, діагностування та ліквідацію 
аварійних ситуацій на електроустаткуванні, виконувати графіки вимірювань та 
випробувань в підрозділах підприємства, призведе до поліпшення умов праці 
робітників ЕТЛ за рахунок підвищення оперативності виконання робіт. 
1.6.2 Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на спорудах та 
мережах водопостачання ДВС–1 у кількості 1 одиниці, а саме: причепу 
тракторний самохвальний на суму 241,67 тис.грн. у 2022 році. 
1.6.3 Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на спорудах та 
мережах водопостачання 15 одиниць на загальну суму 28 145,60 тис.грн., а 
саме:  

в 2022 році – причеп двовісний у кількості 4 одиниць, екскаватора JCB 
3CX (або аналогічний) – 1 одиниця на суму 3 491,43 тис.грн.,  

в 2023 році – екскаватора JCB 3CX (або аналогічний) – 2 одиниці на суму 
6 333,33 тис.грн.,  

в 2024 році – вантажно-пасажирській Renault MASTER у кількості 1 
одиниці, самосвал (10т) – 2 одиниці, екскаватора JCB 3CX (або аналогічний) – 1 
одиниця на загальну суму 9 654,17 тис.грн.,  

в 2025 році – аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або 
аналогічний) у кількості 2 одиниць на суму 5 166,67 тис.грн.,  

в 2026 році – Renault Dokker у кількості 1 одиниці, бортовий автомобиль 
(4м) – 1 одиниця, бортовий автомобіль (6м) – 1 одиниця на загальну суму 
3 500,0 тис.грн.  

Придбання запропонованої техніки дозволить значно економити паливно-
мастильні матеріали, витрати на запасні частини, мінімізація позапланових 
ремонті, швидко та оперативно виконувати роботи по заміні аварійних ділянок 

 



трубопроводів оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк 
підприємства. 
1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища на загальну суму 7 977,43 тис.грн., з них: 
1.7.1 Дообладнання оголовків сифонно-самопливних трубопроводів 
водозабору ДВС–2 рибозахисними пристроями (в тому числі проєктні роботи), 
а саме: І етап – розробка ПКД та ІІ етап – монтажні, водолазні та 
пусконалагоджувальні роботи рибозахисного обладнання – 4 комплекти на 
загальну суму 2 345,30 тис.грн. в 2022 році. Впровадження заходу забезпечить 
експлуатацію водозабірних споруд ДВС–2 ефективним рибозахисним 
обладнанням, призведе до збереження та збільшення чисельності водних 
біоресурсів у природному середовищі. 
1.7.2 Встановлення рибозахисних пристроїв на оголовках сифонно-
самопливних трубопроводів водозабору ДВС–1 в кількості 10 одиниць, а саме: І 
етап (розробка ПКД) та ІІ етап (монтажні, водолазні та пусконалагоджувальні 
роботи) на загальну суму 3 904,15 тис.грн. в 2024 році. Впровадження заходу по 
забезпеченню експлуатації водозабірних споруд ДВС–1 ефективним 
рибозахисним обладнанням призведе до збереження та збільшення чисельності 
водних біоресурсів у природному середовищі. 
1.7.3 Улаштування вузла дозування товарного гіпохлориту натрію 19% на 
ДВС–2, а саме: І етап (проектні роботи), ІІ етап (монтаж та 
пусконалагоджувальні роботи) на загальну суму 1 727,98 тис.грн. в 2023 році. 
Впровадження заходу спрямоване на підвищення екологічної безпеки та 
охорони навколишнього середовища та передбачає ліквідацію  експлуатації 
небезпечного об’єкту – хлораторної станції ДВС-2. 
1.8 Інші заходи на загальну суму 4 186,96 тис.грн., з них: 
1.8.1 Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт 
на мережах та спорудах водопостачання, а саме: придбання мотопомпи 
100 м3/год – 6 одиниць, мотопомпа 50 м3/год – 7 одиниць, бензинового 
генератору зварювального ENDRESS ESE 804 SDBS-DS – 4 одиниці, бензопили 
– 3 од., відбійника BOSCH GCH-11E – 4 од., гідромаслостанція з комплектом 
устаткування (відбійний молоток, шламовий насос, кутова шліфт машина, 
трамбовка для ущільнення ґрунту, перфоратор) – 1 од., апарату для стикового 
зварювання поліетиленових труб ду 20-160мм – 4 од., різак кабельний РКГ – 
100 (дистанційного проколювача кабелю) – 1 од., будівельні риштовання типу 
«Вишка тура ВСП 1,2×2,0(м) 13+1» – 1 од., зварювальний апарат 
трансформаторного типу «ПАТОН» СТШ-400СГД АС ММА/TIG – 1 од. на 
загальну суму 2 354,96 тис. грн. в 2022 році. Впровадження заходу дозволить: 
оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; скоротити час 
ліквідації витоків; заощадити паливно-мастильні матеріали; знизити 
матеріальні витрати на ремонт мереж водопроводу; знизити показники по 
втратам води за рахунок зниження кількості витоків з мереж. Економія по 
заходу за рік, після реалізації заходу в повному об’ємі складе: 1 032,0 тис. грн. 
Термін окупності заходу складе 27 місяців. 
1.8.2 Посилення технічної охорони Дніпровської водопровідної станції № 2 
(ДВС-2) шляхом обладнання території системами охоронного 

 



відеоспостереження та охоронної сигналізації на загальну суму 545,09 тис. грн. 
в 2022 році. Згідно Постанови № 975 КМУ від 21 листопада 2018р. «Про заходи 
щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності», 
ДВС-2 підлягає обов’язковій охороні особовим складом Управління поліції 
охорони (УПО) Запорізької області. При обладнанні території системою 
відеоспостереження та охоронною сигналізацією, замість введення додаткових 
постів економія складе: 1 753,62 тис. грн. В подальшому додаткові витрати 
будуть відсутні. Розрахунковий термін окупності: 4 місяці. 
1.8.3 Посилення технічної охорони насосної станції «Шевченко» по 
вул. Іванова, 91 шляхом обладнання території системами  охоронного 
відеоспостереження та охоронної сигналізації у кількості 1 комплекту на 
загальну суму 453,85 тис.грн. в 2024 році. Згідно Постанови № 975 КМУ від 21 
листопада 2018р. «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної 
та інших форм власності», ВНС «Шевченко» підлягає обов’язковій охороні 
особовим складом Управління поліції охорони (УПО) Запорізької області. При 
обладнанні території системою відеоспостереження та охоронною 
сигналізацією, замість введення додаткових постів економія складе: 1 844,86 
тис. грн. В подальшому додаткові витрати будуть відсутні. Розрахунковий 
термін окупності: 3 місяці. 
1.8.4 Посилення технічної охорони Дніпровської водопровідної станції № 1 
(ДВС–1) шляхом обладнання території системами  охоронного 
відеоспостереження та охоронної сигналізації у кількості 1 комплекту у розмірі 
330,54 тис.грн. в 2023 році. Згідно Постанови № 975 КМУ від 21 листопада 
2018р. «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших 
форм власності», ДВС-1 підлягає обов’язковій охороні особовим складом 
Управління поліції охорони (УПО) Запорізької області. При обладнанні 
території системою відеоспостереження та охоронною сигналізацією, замість 
введення додаткових постів економія складе: 886,43 тис. грн. В подальшому 
додаткові витрати будуть відсутні. Розрахунковий термін окупності: 4 місяці. 
1.8.5 Посилення технічної охорони насосної станції «Хортицька» цеху №1, 
розташованій по вул. Козака Бабури, 11–б. шляхом обладнання території 
системами охоронного відеоспостереження та охоронної сигналізації у 
кількості 1 комплекту на загальну суму 502,52 тис.грн. в 2025 році. Згідно 
Постанови № 975 КМУ від 21 листопада 2018р. «Про заходи щодо 
вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності», ВНС 
«Хортицька» підлягає обов’язковій охороні особовим складом Управління 
поліції охорони (УПО) Запорізької області. При обладнанні території системою 
відеоспостереження та охоронною сигналізацією, замість введення додаткових 
постів економія складе: 1 796,19 тис. грн. В подальшому додаткові витрати 
будуть відсутні. Розрахунковий термін окупності: 3 місяці. 
II ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
2.1 Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження) 
на загальну суму 5 238,44 тис.грн., з них: 
2.1.1 Заміна повітродувки з електродвигуном 250кВт та перетворювачем 
частоти 315кВт на ЦОС–1 у кількості 4 одиниць на загальну суму 5 238,44 
тис.грн., а саме:  

 



в 2022 році – повітродувка (250кВ) – 1 одиниця, перетворювач частоти 
315кВт –1одиниця на суму 2 619,22 тис.грн.,  

в 2023 році – повітродувка (250кВ) – 1 одиниця, перетворювач частоти 
315кВт –1одиниця на суму 2 619,22 тис.грн. Реалізація заходу передбачає 
заміну існуючого фізично зношеного обладнання на нове з рівноцінними 
характеристиками.  

Виконання заходу дасть ЕЕ в розмірі 1 450,18 тис.грн., 509,31 кВт*годин 
на рік. Термін окупності 43 місяці. Реалізація заходу передбачає заміну 
існуючого фізично зношеного обладнання на нове з рівноцінними 
характеристиками. 
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення на загальну суму 32 672,44 
тис.грн., з них:  
2.4.1 Оновлення автомобільного парку ЦМК для обслуговування мереж 
водовідведення у кількості 14 одиниць на загальну суму 13 381,85 тис.грн., а 
саме:  

в 2022 році на суму 3 122,97 тис.грн. – причіп двовісний – 2 одиниці, 
вантажно-пасажирській Renault MASTER – 2 одиниці, машина 
каналопромивочна гідродінамічна – 1 одиниця;  

в 2023 році на суму 3 981,30 тис.грн. – причіп двовісний – 2 одиниці, 
комплектація аварійних автомобілів гідропромивочними установками – 1 
одиниця, самоскид-маніпулятор – 1 одиниця;  

в 2024 році на суму 652,25 тис.грн. – комплектація аварійних автомобілів 
гідропромивочними установками – 1 одиниця;  

в 2025 році на суму 652,25 тис.грн. – комплектація аварійних автомобілів 
гідропромивочними установками – 1 одиниця;  

в 2026 році на суму 4 973,08 тис.грн. – вантажно-пасажирській Renault 
MASTER – 1 одиниця, комплектація аварійних автомобілів гідропромивочними 
установками – 1 одиниці, машина каналопромивочна гідродінамічна – 1 
одиниці.  

Виконання заходу дасть ЕЕ в розмірі 3 023,58 тис.грн., з них 893 тис. грн. 
економія фонду заробітної плати. Термін окупності 53 місяці. Придбання 
запропонованої техніки дозволить значно економити паливно-мастильні 
матеріали, витрати на запасні частини, мінімізує позапланові ремонти, швидко 
та оперативно виконувати роботи по заміні аварійних ділянок трубопроводів 
оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк підприємства.  
2.4.2 Оновлення автомобільного парку РБЦ для обслуговування споруд та 
мереж водовідведення, а саме: придбання причепу двовісного – 2 одиниці, 
аварійного автомобілю KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) – 1 
одиницю, на виконання заходу заплановано 2 297,27 тис. грн. в 2022 році. 
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. 
2.4.3 Оновлення автомобільного парку для обслуговування центральних 

 



очисних споруд № 2 (ЦОС-2), а саме: придбання самоскиду 
вантажопідйомністю 10 тон – 1 одиницю, поливомийної машини ПМ-02 (або 
аналогічна) – 1 одиницю, на виконання заходу заплановано 2 005,82 тис. грн. в 
2022 році. 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. 
2.4.4 Оновлення автомобільного парку для обслуговування споруд та мереж 
водовідведення у кількості 4 одиниць на загальну суму 14 987,50 тис.грн., а 
саме:  

в 2024 році на суму 5 750,00 тис.грн. – екскаватор гусеничний – 1 
одиниця;  

в 2025 році на суму 3 250,00 тис.грн. – бортовий автомобіль (4м) – 1 
одиниця, вахтовий автомобіль – 1 одиниця;  

в 2026 році на загальну суму 5 987,50 тис.грн. – вантажно-пасажирській 
Renault MASTER – 1 одиниця, бульдозер – 1одиниця.  

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. 
2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 

навколишнього середовища на загальну суму 42 806,46 тис.грн., з них: 
2.5.1 Придбання обладнання горизонтально направленого проколу для 
безтраншейного прокладання трубопроводу діаметром до 355 мм для РБЦ – 1 
комплект, на виконання заходу заплановано 821,66 тис. грн. в 2022 році. 
Використання обладнання для горизонтально-направленого проколу УПКТ–
30ВУ (або аналог) з системою локації дозволить: зменшити час, необхідний для 
здійснення всього процесу прокладки трубопроводу; скорочення кількості 
робочих місць, необхідних для проведення земляних робіт; знизити нанесення 
шкоди навколишньому середовищу; заощадити паливно-мастильні матеріали; 
поліпшення загального рівня безпеки для робочого персоналу. Крім цього 
придбання даного обладнання дасть змогу використовувати передові технології 
та сучасні матеріали при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт. 
2.5.2 Реконструкція та розширення центральних очисних споруд каналізації 
правобережної частини (ЦОС-2) м.Запоріжжя (коригування) на загальну суму 
18 522,22 тис.грн., а саме: І етап (проектні роботи) та ІІ етап будівельно-
монтажні роботи, постачання обладнання та пусконалагоджувальні роботи 
обладнання з біологічної очистки; в тому числі:  

в 2022 році на суму 263,13 тис.грн. – І етап завершення проєктних робіт 
та отримання Експертного звіту,  

в 2023 році на суму 1 841,84 тис.грн. – виконання будівельно-монтажних 
робіт,  

 



в 2024 році на суму 9 535,37 тис.грн. – виконання будівельно-монтажних 
робіт та придбання обладнання,  

в 2025 році на суму 6 881,88 тис.грн. – виконання будівельно-монтажних 
робіт та придбання обладнання.  

Реконструкція блоку біологічної очистки забезпечить доведення якості 
стічних вод до нормативів ГДС (гранично допустимих скидів), а також 
поліпшить екологічну обстановку в регіоні. Реконструкція блоку біологічної 
очистки – екологічний захід, націлений на підвищення ефективності очищення 
стічних вод, запобігання евтрифікації водойм. 
2.5.3 Заміна системи вентиляції з застосуванням адаптивної системи 
видалення неприємних запахів у будівлі ґрат на Центральних очисних спорудах 
№2 КП «Водоканал» (І етап – розробка проєктно-кошторисної документації з 
отриманням Експертного звіту та ІІ етап – монтажні, пусконалагоджувальні 
роботи) на виконання заходу заплановано 1 650,0 тис. грн. в 2022 році. 
Впровадження з дозволить скоротити викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, та як наслідок мінімізує вплив ЦОС-2 на мешканців, що 
проживають у санітарно-захисній зоні ЦОС-2, покращить загальний вплив на 
навколишнє природне середовище. 
2.5.4 Реконструкція розвідної магістральної каналізації старої частини міста 
(вул.Дніпровська) 450 п.м., Ø225 мм на загальну суму 1 350,00 тис.грн. в 2023 
році. В результаті тривалої експлуатації та фізичного зносу сталося порушення 
цілісності трубопроводу, що може спричинити підтоплення будинків 
фекальними стоками (каналізаційна мережа пролягає вздовж житлових 
будинків), призвести до техногенної аварійної ситуації. 
2.5.5 Реконструкція каналізаційних мереж м-н №4 Комунарівський 
(вул.Космічна) – 650 п.м., Ø160мм на загальну суму 1 365,00 тис.грн. в 2024 
році. В результаті тривалої експлуатації та фізичного зносу сталося порушення 
цілісності трубопроводу, що може спричинити підтоплення будинків 
фекальними стоками (каналізаційна мережа пролягає вздовж житлових 
будинків), призвести до техногенної аварійної ситуації. 
2.5.6 Реконструкція каналізаційних мереж м-р 9 Дніпробуд 2 
(вул.Лахтинська) – 500 п.м., Ø225мм на загальну суму 1 500,00 тис.грн. в 2025 
році. В результаті тривалої експлуатації та фізичного зносу сталося порушення 
цілісності трубопроводу, що може спричинити підтоплення будинків 
фекальними стоками (каналізаційна мережа пролягає вздовж житлових 
будинків), призвести до техногенної аварійної ситуації. 
2.5.7 Реконструкція розвідної магістральної каналізації старої частини міста 
(вул.Тургенєва) – 470 п.м., Ø225мм на загальну суму 1 583,33 тис.грн. в 2025  
році. В результаті тривалої експлуатації та фізичного зносу сталося порушення 
цілісності трубопроводу, що може спричинити підтоплення будинків 
фекальними стоками (каналізаційна мережа пролягає вздовж житлових 
будинків), призвести до техногенної аварійної ситуації. Неприйняття заходів з 
реконструкції каналізаційної мережі приведе до її подальшої руйнації та 
провалу ґрунту, що в свою чергу може спричинити до техногенно-аварійної 
ситуації, підтоплення житлового фонду. 
2.5.8 Реконструкція самопливного колектору каналізації по 
вул.Новокузнецька до КНС №30 – 220 п.м., Ø800мм на загальну суму 

 



4 400,0 грн. в 2023 році. В результаті тривалої експлуатації та фізичного зносу 
сталося порушення цілісності трубопроводу, що може спричинити підтоплення 
будинків фекальними стоками (каналізаційна мережа пролягає вздовж 
житлових будинків), призвести до техногенної аварійної ситуації. В разі 
виникнення аварії буде частково припинена робота каналізаційної насосної 
станції №30, що призведе до припинення каналізування будинків і споруд, які 
він обслуговує, а також просіданню та деформації будинків і споруд, що 
знаходяться поблизу колектора. 
2.5.9 Реконструкція самопливного колектору по проспекту Інженера 
Преображенського до КНС №22 – 410 п.м., Ø500мм на загальну суму 
3 964,25 тис.грн. в 2026 році. Впровадження заходу дозволить уникнути 
виникнення аварій на колекторі. В разі виникнення аварії на колекторі 
господарчо-фекальні стічні води будуть виливатися на поверхню ґрунту і 
потрапляти до річки Дніпро, а також буде припинена робота каналізаційної 
насосної станції №22, що призведе до екологічної катастрофи, припиненню 
каналізування будинків і споруд, які він обслуговує, а також просіданню та 
деформації будинків і споруд, що знаходяться поблизу колектора. 
2.5.10 Реконструкція дюкеру (дві нитки) по пр.Інженера Преображенського та  
самопливного колектору до КНС №22 – 300 п.м., Ø500мм на загальну суму 
3 900,00 тис.грн в 2025 році. Впровадження заходу дозволить уникнути 
виникнення аварій на колекторі. В разі виникнення аварії на колекторі 
господарчо-фекальні стічні води будуть виливатися на поверхню ґрунту і 
потрапляти до річки Дніпро, а також буде припинена робота каналізаційної 
насосної станції №22, що призведе до екологічної катастрофи, припиненню 
каналізування будинків і споруд, які він обслуговує, а також просіданню та 
деформації будинків і споруд, що знаходяться поблизу колектора. 
2.5.11 Реконструкція самопливного колектору від вул. Козака Бабури по 
вул. Василя Сергієнка до КНС №18 (від вул. В. Сергієнка до колишньої КНС 
№18) 250 п.м., Ø630мм на загальну суму 3 750,00 тис.грн. в 2026 році. 
Впровадження заходу дозволить уникнути підтоплення будинків фекальними 
стоками (колектор пролягає вздовж житлових будинків), призвести до 
техногенної аварійної ситуації. Неприйняття заходів з реконструкції колектору 
приведе до його подальшої руйнації та провалу ґрунту, що в свою чергу може 
спричинити до техногенно-аварійної ситуації. 
2.6 Інші заходи на загальну суму 20 922,81 тис.грн., з них: 
2.6.1 Заміна погружних мішалок Центральних каналізаційних очисних споруд 
№ 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м.Запоріжжя у кількості 22 одиниць на загальну 
суму 8 379,74 тис.грн., а саме:  

в 2022 році – придбання погружних мішалок в басейни денітрифікації, 
розмір лопаті – 2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. – 3 комплекти, погружних 
мішалок в аеротенки № 1, 2, розмір лопаті – 1 600 мм, потужність – 1,25 
квт/год. – 2 комплекти, на виконання заходу заплановано 1 918,27 тис. грн.;  

в 2023 році – придбання погружних мішалок в басейни денітрифікації, 
розмір лопаті – 2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. – 2 комплекти, погружних 
мішалок в аеротенки № 1, 2, розмір лопаті – 1 600 мм, потужність – 1,25 
квт/год. – 3 комплекти, на виконання заходу заплановано 1 911.05 тис. грн.  

 



в 2024 році – придбання погружних мішалок в басейни денітрифікації, 
розмір лопаті – 2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. – 2 комплекти, погружних 
мішалок в аеротенки № 1, 2, розмір лопаті – 1 600 мм, потужність – 1,25 
квт/год. – 3 комплекти, на виконання заходу заплановано 1 911.05 тис. грн.  

в 2025 році – придбання погружних мішалок в басейни денітрифікації, 
розмір лопаті – 2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. – 2 комплекти, погружних 
мішалок в аеротенки № 1, 2, розмір лопаті – 1 600 мм, потужність – 1,25 
квт/год. – 3 комплекти, на виконання заходу заплановано 1 911.05 тис. грн.  

в 2026 році – придбання погружних мішалок в басейни денітрифікації, 
розмір лопаті – 2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. – 1 комплект, погружних 
мішалок в аеротенки № 1, 2, розмір лопаті – 1 600 мм, потужність – 1,25 
квт/год. – 2 комплекти, на виконання заходу заплановано 728,32 тис. грн.  

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. 
2.6.2 Заміна насосних агрегатів Центральних каналізаційних очисних споруд 
№ 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м. Запоріжжя у кількості 8 одиниць на загальну 
суму 3 701,62 тис.грн., а саме:  

в 2022 році – придбання погружного насосного агрегату на 
піскожировловлювачах – 4 комплекти, дренажного насосного агрегату на 
горизонтальних відстійниках – 1 комплект; насосного агрегату надлишкового 
мулу в насосній станції №56 – 1 комплект, придбання насосного агрегату 
ущільненого мулу в мулонасосній станції – 1 одиниця на виконання заходу 
заплановано 2 172,83 тис. грн.  

в 2023 році – придбання насосного агрегату ущільненого мулу в 
мулонасосній станції – 1 одиниця, на виконання заходу заплановано 1 528,79 
тис. грн.  

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 тощо). 
2.6.3 Заміна електрообладнання РУ-6 кВ ЦМО на Центральних очисних 
спорудах лівого берегу №1 (ЦОС-1) у кількості 3 комплектів (вакуумний 
вимикач ВВ-ТЕL-10-20 кВ з блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х) 
пульт HU/TEL-05 – 3 комплекти, пристрій ручного включення вакуумного 
вимикача ВВ/ТЕL – 1 комплект, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 3 одиниці, реле 
ПЕ-40 – 6 одиниць) на загальну суму 379,38 тис.грн. в 2022 році. Впровадження 
заходу призведе до підвищення надійності експлуатації ввідних комірок та 
секційного вимикача РУ-6кВ очисних споруд ЦОС-1, унеможливить аварійні 
ситуації та забезпечить безперебійність водовідведення споживачів міста. 
2.6.4 Заміна електрообладнання РУ-10 кВ на Центральних очисних спорудах 
правого берегу №2 ЦОС-2 у кількості 3 комплектів (вакуумний вимикач BB-
TEL-10кВ-20ка 630А з блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт 

 



РU –TEL-05 1 шт; PR/TEL та TKA (типовим комплектом адаптації) для комірки 
КМ-1Ф-10-20 УЗ – 3 комплекти, пристрій ручного включення вакуумного 
вимикача ВВ/ТЕL – 1 комплект, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 3 одиниці, реле 
ПЕ-40 – 6 одиниць) на загальну суму 395,52 тис.грн. в 2022 році. Впровадження 
заходу призведе до підвищення надійності експлуатації ввідних комірок та 
секційного вимикача РУ-6кВ очисних споруд ЦОС-2, унеможливить аварійні 
ситуації та забезпечить безперебійність водовідведення споживачів міста. 
2.6.5 Заміна силового електрообладнання РУ6кВ на каналізаційній насосній 
станції № 1 КП «Водоканал» у кількості 1 комплект (вакуумний вимикач BB-
TEL-10кВ-20ка 630А з блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт 
РU –TEL-05 2 шт; PR/TEL та TKA (типовим комплектом адаптації) для комірки 
КСО-2 – 3 комплект; пристрій ручного включення вакуумного вимикача 
ВВ/ТЕL – 1 одиниця, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 1 одиниця, реле ПЕ-40 – 2 
одиниці) на загальну суму 134,46 тис.грн. в 2022 році. Впровадження заходу 
призведе до підвищення надійності експлуатації високовольтного обладнання 
комірки КСО-2 № 6 РУ–6 кВ насосного агрегату № 2 КНС-1 унеможливлення 
аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність водовідведення з 
максимальним енергозаощадженням для підприємства. 
2.6.6 Заміна силового електрообладнання РУ6кВ на каналізаційній насосній 
станції № 24 КП «Водоканал» у кількості 1 комплект (комплектний 
розподільчий пристрій, що складається з шести модернізованих камер КСО-
305В з комутаційним модулем (вакуумним вимикачем) BB/TEL-10-20/630 та з 
комплектом монтажного матеріалу – 1 комплект) на загальну суму 
1 191,27 тис.грн. в 2022 році. Впровадження заходу призведе до підвищення 
надійності експлуатації високовольтного обладнання КНС-24, унеможливлення 
аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність водовідведення з 
максимальним енергозаощадженням для підприємства. 
2.6.7 Придбання лабораторного обладнання для центральної лабораторії 
стічних вод у кількості 19 одиниць на загальну суму 1 789,68 тис.грн., а саме:  

в 2022 році – 4 одиниці (бідистилятор БЕ-4 (Лівам) (або аналог) – 1 
одиниця, шафи сушильної СП -150 – 1 одиниця, спектрофотометру ULAB 102 
(або аналог) – 1 одиниця, спектрофотометру DR3900 у комплекті з 
термоблоком, тест-наборами на загальний азот і фосфор – 1 одиниця) на 
загальну суму 415,34 тис.грн. 

в 2023 році – придбання спектрофотометру ULAB 102 (або аналог) – 2 
одиниці, ваги аналітичних RedwagXA 210 4Y – 3 одиниці, ваги аналітичні 
RedwagPS 210 X2 – 2 одиниці, шафи сушильної СП-160 (або аналог) – 1 
одиниця на суму 772,67 тис.грн.  

в 2024 році – придбання термостату ТС-80 MICROmed – 2 одиниці, 
стерилізатору СП ГК-100 – 1 одиниця, спектрофотометру DR3900 у комплекті з 
термоблоком, тест-наборами на загальний азот і фосфор – 1 одиниця на суму 
418,04 тис.грн.  

в 2025 році – придбання термостату ТСО 160 – 1 одиниця, 
спектрофотометру PD–307APEL – 1 одиниця, столу острівного (керамічне 
покриття, тумби, полиці, титрувальне табло) – 1 одиниця на суму 
183,63 тис.грн.  

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. 
2.6.8 Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт 
на спорудах та мережах водовідведення у кількості 10 одиниць на загальну 
суму 1 660,70 тис.грн., а саме:  

в 2022 році – придбання заглушки пневматична  Д=300-600мм – 1 
одиницю, багаторозмірної заглушки 2,5 BAR, DN 500-1000 мм – 1 одиниця, 
Гідравлічна шламова помпа SP55 Максимальна продуктивність – 330 м3/год – 1 
одиницю, на загальну суму 689,62 тис. грн.  

в 2023 році – придбання багаторозмірної заглушки 2,5 BAR, DN 500-1000 
мм – 1 одиниця на суму 72,24 тис.грн.  

в 2024 році – придбання багаторозмірної заглушки 2,5 BAR, DN 300-600 
мм – 2 одиниця, обладнання для телеінспекції стану каналізаційних колекторів 
Ду 50 мм до 350 мм – 1 одиниця на суму 254,83 тис.грн.  

в 2025 році – придбання багаторозмірної заглушки 2,5 BAR, DN 600 – 
1200 мм – 1 одиниця на суму 86,51 тис.грн.  

в 2026 році – придбання гідромаслостанції з комплектом устаткування 
(відбійний молоток, шламовий насос) – 1 одиниця, багаторозмірної заглушки 
2,5 BAR, DN 300 – 600 мм – 2 одиниця на суму 557,50 тис.грн.  

Впровадження заходу дозволить: оптимізувати робочі процеси при 
ліквідації аварійних ситуацій; скоротити час ліквідації витоків; заощадити 
паливно-мастильні матеріали; знизити матеріальні витрати на ремонт мереж 
водовідведення. 
2.6.9 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
будівлі (літера У) ЦОС-1 КП "Водоканал" (в тому числі проектні роботи) на 
загальну суму 107,48 тис. грн. в 2022 році. 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 заходу 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 26.04.2019. 

 



2.6.10 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
будівлі центрального складу (літера В) КП "Водоканал", що розтащована по 
вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи) на загальну суму 
69,19 тис. грн. в 2022 році. 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 заходу 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 
26.04.2019. 
2.6.11 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
адміністративній будівлі (літера Г) КП "Водоканал", що розташована по 
вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи) на загальну суму 
74,60 тис. грн. в 2022 році. 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 заходу 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 
26.04.2019. 
2.6.12  Заміна насосного обладнання каналізаційної насосної станції №7 
КП «Водоканал» передбачає придбання насосного агрегату 2СМ 250-200-400/4 
у кількості 1 одиниці на загальну суму 217,58 тис.грн. у 2023 році. 
Впровадження заходу дозволить забезпечити стабільну роботу та попередити 
виникнення аварійної ситуації на насосній станції №7, забезпечити резервом 
згідно з СНіП 2.04.03-85. 
2.6.13 Заміна насосного обладнання каналізаційної насосної станції № 9 
КП «Водоканал» у кількості 3 одиниць на загальну суму 244,09 тис.грн. в 2023 
році, а саме: передбачає придбання автоматичного вимикача АВ3003/3 160А 
«Н» 3Р 8536 – 1 одиниця, насосного агрегату 2СМ 250–200–400/6 1 – 1 
одиниця, магнітного пускача ПММ 100А 380В 8536 – 1 одиниця. 
Впровадження заходу дозволить попередити виникнення аварійних ситуацій на 
насосній станції № 9 та знизити електроспоживання. 
2.6.14 Заміна насосного обладнання каналізаційної насосної станції № 22 

 



КП "Водоканал" у кількості 4 одиниць на загальну суму 91,20 тис.грн. у 2023 
році, а саме: придбання LC1D150M7 3–полюсового контактору Schneider  D 3P 
150A, HO+H3 220V 50/60 Гц – 1 одиниця, насосного агрегату 2СМ 150–125–
315/4 – 1 одиниця, автоматичного вимикача Scneider EZC100N 3P полюса 100А, 
15кА (EZC250N3100) – 1 одиниця, кабелю ВВГ 4х50 – 24 п.м, зворотнього 
клапану Д 200мм – 1 одиниця. Впровадження заходу дозволить попередити 
виникнення аварійних ситуацій на насосній станції № 22 та знизити 
електроспоживання. 
2.6.15 Заміна перетворювача частоти на каналізаційних насосних станціях 
(№2) КП «Водоканал» у кількості 1 одиниці на загальну суму 102,34 тис.грн. в 
2023 році, а саме: придбання перетворювача частоти 160 кВт (340А) 3ф/380 – 1 
одиниця, що дозволить забезпечити надійну та безперебійну роботу насосної 
станції. 
2.6.16 Заміна пристрою плавного пуску на каналізаційній насосній станції № 9 
та каналізаційній насосній станції № 30 у кількості 8 одиниць на загальну суму 
179,23 тис.грн. у 2023 році, а саме: придбання пристрою плавного пуску ATS 22 
Schneider 400–440В 75кВт – 2 одиниці, пристрою плавного пуску ATS 22 
Schneider 400–440В 90кВт – 2 одиниці, автоматичного вимикача Schneider – 4 
одиниці, кабелю ВВГ 4*16 – 76м, кабелю ВВГ4*10 – 121м. Для безпечної та 
економічної роботи асинхронних електродвигунів встановленні прилади 
плавного пуску насосних агрегатів на КНС-9, 30. Впровадження заходу 
дозволить ефективно коригувати параметри пуску асинхронних двигунів, які 
утримують показники току та напруги у безпечних межах, зменшуючи пускові 
токи і збільшуючи напругу у заданих діапазонах, чим сприяє економії 
електроенергії, збереження роботоспроможності насосного обладнання та 
цілістності напірного колектору. 
2.6.17 Заміна силового електрообладнання РУ–6кВ, РУ–10кВ на каналізаційній 
насосній станції № 2 у кількості 18 одиниць на загальну суму 501,84 тис.грн., а 
саме:  

в 2025 році – придбання вакуумного вимикача BB–TEL–10кВ-20ка 630А з 
блоком живлення та керування СМ16-02(220-х), пульта РU –TEL–05 – 1 
одиниця, Ж PR/TEL та TKA (типовим комплектом адаптаціі) для комірки КСО-
2 – 2 комплекти, пристрій ручного включення вакуумного вимикача ВВ/ТЕL – 
1 одиниця, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 2 одиниці, Реле ПЕ-40 – 4 одиниці 
на суму 256,92 тис.грн.  

в 2026 році – придбання вакуумного вимикача BB–TEL–10кВ-20ка 630А з 
блоком живлення та керування СМ16-02(220-х), пульта РU –TEL–05 – 1 
одиниця, Ж PR/TEL та TKA (типовим комплектом адаптаціі) для комірки КСО-
2 – 2 комплекти, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 2 одиниці, Реле ПЕ-40 – 4 
одиниці на суму 244,92 тис.грн. 

Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 
високовольтного обладнання КНС-2, унеможливлення аварійних ситуацій та 
забезпечить безперебійність водовідведення з максимальним 
енергозаощадженням для підприємства. 
2.6.18 Заміна силового електрообладнання РУ-6кВ на каналізаційній насосній 
станції № 7 у кількості 22 одиниць на загальну суму 624,30 тис.грн., а саме:  

в 2023 році – придбання вакуумного вимикача BB–TEL–10кВ–20ка 630А 
з блоком живлення та керування СМ16–02(220–х), пульту РU –TEL-05 – 1 

 



одиниця, PR/TEL та TKA (типовим комплектом адаптаціі) для комірки КСО–2 
– 2 комплекти, пристрою ручного включення вакуумного вимикача ВВ/ТЕL – 1 
одиниця, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 2 одиниці, Реле ПЕ-40 – 4 одиниці на 
суму 256,92 тис.грн.  

в 2024 році – придбання вакуумного вимикача BB–TEL–10кВ–20ка 630А 
з блоком живлення та керування СМ16–02(220–х), пульту РU –TEL-05 – 1 
одиниця, PR/TEL та TKA (типовим комплектом адаптаціі) для комірки КСО–2 
– 1 комплект, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 1 одиниці, Реле ПЕ-40 – 2 одиниці 
на суму 122,46 тис.грн.  

в 2025 році – придбання вакуумного вимикача BB–TEL–10кВ–20ка 630А 
з блоком живлення та керування СМ16–02(220–х), пульту РU –TEL-05 – 1 
одиниця, PR/TEL та TKA (типовим комплектом адаптаціі) для комірки КСО–2 
– 1 комплект, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 1 одиниці, Реле ПЕ-40 – 2 одиниці 
на суму 122,46 тис.грн.  

в 2026 році – придбання вакуумного вимикача BB–TEL–10кВ–20ка 630А 
з блоком живлення та керування СМ16–02(220–х), пульту РU –TEL-05 – 1 
одиниця, PR/TEL та TKA (типовим комплектом адаптаціі) для комірки КСО–2 
– 1 комплект, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 1 одиниці, Реле ПЕ-40 – 2 одиниці 
на суму 122,46 тис.грн.  

Реалізація даного заходу забезпечить підвищення надійності експлуатації 
високовольтного обладнання, унеможливлення аварійних ситуацій та 
забезпечить безперебійність водовідведення з максимальним 
енергозаощадженням підприємства. 
2.6.19 Заміна насосного обладнання каналізаційної насосної станції №37 
КП "Водоканал" у кількості 2 одиниць на загальну суму 138,80 тис.грн. у 2023 
році, а саме: придбання насосного агрегату HOMA BARRACUDA GRP36D (з 
характеристиками: Q-27,7 m3/ч, H-35m з електродвигуном N-3,7 кВт) – 2 
одиниці. Реалізація даного заходу забезпечить надійність встановлених 
насосних агрегатів, зменшить аварійність електронасосного обладнання. 
2.6.20 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
будівлі гаражу (літера С) КП "Водоканал", що розташована по вул.Святого 
Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи) у кількості 1 комплекту на загальну 
суму 352,30 тис.грн. у 2023 році. 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 заходу 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 
26.04.2019. 
2.6.21 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
будівлі гаражу (літера Т) КП "Водоканал", що розташована по вул.Святого 

 



Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи) у кількості 1 комплекту на загальну 
суму 268,46 тис.грн. у 2023 році. Впровадження заходу призведе до швидкого 
виявлення ознак пожежі на ранній стадії, виконання цілодобового контролю за 
протипожежним станом, а також, у разі виникнення загоряння, сповіщення 
чергового персоналу про пожежу та передачі сигналу на пульт приймання 
тривожних сповіщень пультової організації, для подальшого прийняття 
рішення про висилання підрозділів ГУ ДСНС України у Запорізької області до 
місця можливої пожежі. 
2.6.22 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
будівлі гаражу (літера Т1) КП "Водоканал", що розташована по вул.Святого 
Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи) у кількості 1 комплекту на загальну 
суму 319,03 тис.грн. в 2024 році. Впровадження заходу призведе до швидкого 
виявлення ознак пожежі на ранній стадії, виконання цілодобового контролю за 
протипожежним станом, а також, у разі виникнення загоряння, сповіщення 
чергового персоналу про пожежу та передачі сигналу на пульт приймання 
тривожних сповіщень пультової організації, для подальшого прийняття 
рішення про висилання підрозділів ГУ ДСНС України у Запорізької області до 
місця можливої пожежі. 
РОЗДІЛ ІV  

План розвитку на 2022 – 2026 року розраховано на рівні амортизації, яка 
врахована в проєктних тарифах на 2022 рік на кожен рік ПР, крім того на 2022 
рік включено виробничі інвестиції з прибутку в розмірі 40 056,20 тис. грн. на 
придбання вузлів комерційного обліку в кількості 1 417 од. 

Таким чином, загальна вартість ПР становить 259 471,30 тис. грн., в тому 
числі: 
− водопостачання – 157 831,15 тис. грн. 
− амортизаційні відрахування – 117 774,95 тис. грн. 
− виробничі інвестиції з прибутку – 40 056,20 тис. грн. 
− водовідведення – 101 640,15  тис. грн. 
− амортизаційні відрахування – 101 640,15 тис. грн. 

До ПР на 2022 – 2026 роки увійшли наступні заходи: 
I ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження) 
на загальну суму 7 686,72 тис.грн., з них: 

2022 рік – 7 237,69 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань;  
2023 рік – 449,03 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань. 

1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів на загальну 
суму 43 312.22 тис.грн., з них: 

2022 рік – 41 425,98 тис.грн., з них  
− 1 369,78 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань;  
− 40 056,20 тис. грн. за рахунок виробничих інвестицій з прибутку; 

2023 рік – 840,42 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2024 рік – 620,42 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2025 рік – 425,40 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 

 



1.3 Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні 
потреби на загальну суму 9 758,80 тис.грн., з них: 

2023 рік – 2 439,7 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2024 рік – 2 439,7 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2025 рік – 2 439,7 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2026 рік – 2 439,7 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 

1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання на загальну суму 54 593,97 тис.грн., з них: 

2022 рік – 5 571.91 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2023 рік – 10 271,93 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2024 рік – 6 380,92 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2025 рік – 15 020,70 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2026 рік – 17 348,51 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 

1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій на 
загальну суму 1 794,82 тис.грн., з них: 

2022 рік – 264,20 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2023 рік – 1 162,06 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2024 рік – 101,78 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2026 рік – 266,78 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 

1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення на загальну суму 
28 520,23 тис.грн., з них: 

2022 рік – 3 866,06 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2023 рік – 6 333,33 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2024 рік – 9 654,17 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2025 рік – 5 166,67 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2026 рік – 3 500,00 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 

1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища на загальну суму 7 977,43 тис.грн., з них: 

2022 рік – 2 345,30 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2023 рік – 1 727,98 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2024 рік – 3 904,15 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 

1.8 Інші заходи на загальну суму 4 186,96 тис.грн., з них: 
2022 рік – 2 900,05 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2023 рік – 330,54 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2024 рік – 453,85 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2025 рік – 502,52 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 

II ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
2.1 Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження) 
на загальну суму 5 238,44 тис.грн., з них: 

2022 рік – 2 619.22 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2023 рік – 2 619.22 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 

 



2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення на загальну суму 32 672,44 
тис.грн., з них:  

2022 рік – 7 426,06 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2023 рік – 3 981,30 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2024 рік – 6 402,25 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2025 рік – 3 902,25 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2026 рік – 10 960,58 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища на загальну суму 42 806,46 тис.грн., з них: 

2022 рік – 2 734,79 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2023 рік – 7 584,62 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2024 рік – 10 893,15 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2025 рік – 13 857,99 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2026 рік – 7 711,50 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 

2.6 Інші заходи на загальну суму 20 922,81 тис.грн., з них: 
2022 рік – 7 547,96 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2023 рік – 6 142,89 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2024 рік – 3 032,63 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2025 рік – 2 567,79 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань; 
2026 рік – 1 655,95 тис. грн. за рахунок амортизаційних відрахувань. 

 



Додаток 1 

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг 
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Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг 

Найменування ліцензіата КП «Водоканал» м.Запоріжжя
Рік заснування 1894 
Форма власності комунальна
Місце знаходження 69002, м.Запоріжжя, вул.Святого Миколая, 61
Код за ЄДРПОУ 03327121
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, 
посада

Шаповал Андрій Андрійович – генеральний 
директор

Тел., факс, е-mail т.(061)222-24-01, факс (061)213-83-45, е-mail: 
info@vodokanal.zp.ua

Ліцензія на __________________________________ (№,  
дата видачі, строк дії)

Відповідно до Постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 21.04.2017 
№ 522 "Про переоформлення ліцензії на 

централізоване водопостачання та водовідведення, 
виданої КП «ВОДОКАНАЛ»" - ліцензія на 

централізоване водопостачання та водовідведення 
безстрокова.

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. (на 01.06.2021) 149 955.00

Балансова вартість активів, тис. грн.  (на 01.06.2021) 2 231 255.00
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, 
тис. грн. (план на 2022 рік)

43 883.02

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів)  (на 01.06.2021)

відсутня 

Цілі інвестиційної програми плановий розвиток підприємства
Строки реалізації інвестиційної програми 5 років
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в 
інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться етап впровадження

Головні етапи реалізації інвестиційної програми підготовчий, впровадження, завершення

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.: 259 471.30
власні кошти 259 471.30
позичкові кошти 0.00
залучені кошти 0.00
бюджетні кошти 0.00
компенсація на повернення кредиту 0.00

заходи зі зниження питомих витрат електроенергії 
(енергозбереження) 4.98%

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Інформаційна картка ліцензіата

комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ



заходи щодо забезпечення технологічного обліку 
ресурсів 16.70%

заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на 
технологічні потреби 3.76%

заходи щодо підвищення якості послуг з 
централізованого водопостачання 21.04%

заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних 
технологій 0.69%

заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних 
засобів спеціального та спеціалізованого призначення 23.58%

заходи щодо підвищення екологічної безпеки та 
охорони навколишнього середовища 19.56%

інші заходи 9.69%

Чиста приведена вартість -
Внутрішня норма дохідності -
Дисконтований період окупності -
Індекс прибутковості -

Генеральний директор                                                      А.А.Шаповал
                                                                                      (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ



                                                   №

М.П.

М.П.

підлягають 

поверненню

 не 

підлягають 

поверненню 

планований 

період + 1 - 2023 

рік 

планований 

період + 2  2024 

рік 

планований 

період + 3    

2025 рік 

планований 

період + 4     

2026 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

І

1.1.

1.1.1 Реконструкція котельні КП "Водоканал" по 

вул.Вузлова, 23 в м. Запоріжжя

ІІ етап - будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи

7 237.69 7 237.69 х х х х х х х 7 237.69 7 237.69 х х х х 53 231.02 528.64 1 645.40

1.1.2 Придбання обладнання для автоматизації 

водопровідної  насосної станції "Софіївська"  КП 

"Водоканал"

насосна станція в комплекті Hydro Multi-E 2 CME10-3 

в комплекті з насосом потужністю 5,5 кВт та ПЗЧ - 1 

комплект; насосна станція в комплекті  Hydro Multi-E 2 

CME15-1 в комплекті з насосом потужністю 2,2 кВт та 

ПЗЧ - 1 комплект.

449.03 449.03 х х х х х х 249.03 200.00 х 449.03 х х х 12 3.29 439.20 448.57

Усього за підпунктом 1.1 7 686.72 7 686.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.03 7 437.69 7 237.69 449.03 0.00 0.00 0.00 65.00 234.31 967.84 2 093.97

1.2.

1.2.1 Заміна приладів обліку води контактних 

освітлювачів очисних споруд ДВС-2 по вул. 

Набережна 39 в м. Запоріжжя 

Ультрозвуковий лічильник води з блоком архивації - 

16 комплектів

805.19 805.19 х х х х х х х 805.19 366.79 219.20 219.20 х х х х х х

1.2.2 Оснащення вузлами обліку водопровідної насосної 

станції 3-го підйому «Шевченко» 

лічильник УВР одноканальні - 3 комплекти, Модем  

для передачі даних RAPID AP68 - 3 од., матеріали для 

будівництва 1 камери та 2 колодязів

367.31 367.31 х х х х х х 367.31 х 367.31 х х х х х х х х

1.2.3 Оснащення вузлами обліку зон водопостачання цех 

№2 КП "Водоканал" (пос. Зелений яр, вул. 

Глісерна, вул. Чубанова)

витратомір УВР-011 з врізними датчиками 

одноканальний з автономним живленням та з 

функцією дистанційної передачі - 3 комплекти; модуль 

передачі даних - 3 од.

268.80 268.80 х х х х х х 268.80 х 268.80 х х х х х х х х

1.2.4 Заміна обладнання для комплексу з 

автоматизованої системи технічного обліку води 

(АСТОВ) та автоматизованої системи технічного 

обліку електроенергії (АСТОЕ), об’єднаний 

системою комп’ютерних програм «Мастер Energy» 

(АСТОВ, АСТОЕ) на очисних спорудах ДВС-2

1 комплект 366.88 366.88 х х х х х х 366.88 х 366.88 х х х х х х х х

1.2.5 Оснащення будинковим обліком багатоповерхових 

будинків

1417 од. з них Ду32мм - 229 од., Ду40мм - 443 од., 

Ду50мм - 694 од., Ду65мм - 31 од., Ду80мм - 20 од.,

40 056.20 х 40 056.20 х х х х х х 40 056.20 40 056.20 х х х х х х х х

1.2.6 Заміна зношених технологічних витратомірів  

"СічУЗВ" на витратоміри-лічильники 

ультразвукові з врізними датчиками УВР-011А2/В-

К (2 канальні) на очисних спорудах ДВС-1   

15 од. (13 од - 2 канальні, 2 од. - 1 канальні) 1 227.84 1 227.84 х х х х х х 1 227.84 х х 401.22 401.22 425.40 х х х х х

1.2.7 Оснащення вузлами обліку зон водопостачання по 

вул.К.Бабури,11-Б 

Лічильник води УВР-011А2.2/В (2-канальний, 

стаціонарний, з врізними датчиками (ПЕА), з токовим 

вихідним сигналом, інтерфейс-RS 485)  - 1 комплект, 

Ду-800мм-1од.

65.00 65.00 х х х х х х 65.00 х х 65.00 х х х х х х х

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
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Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної 

програми, тис. грн (без ПДВ)
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підлягають 

поверненню)

загальна сума
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з урахуванням:

інші залучені кошти, з них:

План розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)  на 2022 – 2026  роки
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Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

(найменування ліцензіата) 

 За способом виконання, тис. грн. (без 

ПДВ)

 № з/п 

Генеральний директор КП "Водоканал"

прогнозний період
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Шаповал А.А.

(П.І.Б.)

Додаток 4

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО                         ПОГОДЖЕНО 

рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради 

п
ід

р
яд

н
и

й

комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя

(найменування органу місцевого самоврядування) (керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
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Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)  За способом виконання, тис. грн. (без 
ПДВ)
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Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної 
програми, тис. грн (без ПДВ)
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1.2.8 Оснащення вузлами обліку зон водопостачання по 
вул.Новгородська, 28-30

Лічильник води УВР-011А1.1/В (1-канальний, з 
врізними датчиками (ПЕА), з автономним живленням 
та дистанційною передачею даних, вихідний сигнал: 

частотно-імпульсний, тип інтерфейсу: оптичний порт, 
безпровідний модем) - 1 комплект, матеріали для 

будівництва  1 од. камер 3х3

155.00 155.00 х х х х х х 155.00 х х 155.00 х х х х х х х

Усього за підпунктом 1.2 43 312.22 3 256.02 40 056.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 450.83 40 861.39 41 425.98 840.42 620.42 425.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.
1.3.1 Заміна запірної арматури з електроприводами 800 

мм та 400 мм на трубопроводах очисних споруд 
ДВС-2 по вул. Набережна 39 в м. Запоріжжя

16 комплектів діаметром 800 мм та 16 комплектів 
комплектів діаметром 400 мм

9 758.80 9 758.80 х х х х х х 9 758.80 х х 2 439.70 2 439.70 2 439.70 2 439.70 х х х х

Усього за підпунктом 1.3 9 758.80 9 758.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 758.80 0.00 0.00 2 439.70 2 439.70 2 439.70 2 439.70 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.
1.4.1 Заміна насосних агрегатів насосних станцій ІІ 

підйому по вул.Вузлова, 23, м.Запоріжжя
придбання насосного агрегату  – 3 од., запірна 

арматура (засувка 600мм – 1 од.,  зворотній клапан 
600мм – 1 од) - 3 комплекти; БМР

8 215.46 8 215.46 х х х х х х х 8 215.46 2 748.99 2 686.30 2 780.17 х х х х х х

1.4.2 Заміна системи енергопостачання об’єктів 
Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) із 
заміною ввідних та секційних вимикачів РП6кВ 
підстанції 35/6кВ (в тому числі проектні роботи)

І етап (проектні роботи) + ІІ етап (придбання, монтаж 
та пусконалагоджування Вакуумні вимикачі BB-TEL-

10кВ 20ка 1000А з блоком живлення та керування 
СМ16-02 (220-х); пульти PU/TEL-05 – 2шт; PR/TEL з 

можливістю дистанційного керування та типовим 
комплектом адаптації (далі – ТКА) для комірки КСО-

ІХ – 14 комплектів; Вакуумний вимикач BB-TEL 10кВ-
20ка 1000А з блоком живлення та керування СМ16-02 
(220-х); пульт PU/TEL-05 – 2шт; PR/TEL з можливістю 
дистанційного керування та ТКА для комірки КРУ-2Е 

6кВ – 6 комплектів; Пристрій ручного включення 
вимикача серії ВВ/TEL – 2 шт; Пристрій захисту РЗЛ-

05 (В2) – 20 шт; Реле ПЕ-40 – 40 шт.

3 002.21 3 002.21 х х х х х х х 3 002.21 952.13 756.18 630.15 663.75 х х х х х

1.4.3 Заміна обладнання камер КСО-1-Х з масляними 
вимикачами на обладнання з вакуумними 
вимикачами ВВ/ТЕЛ-10-20/1000 в РУ-6кВ на 
очисних спорудах ДВС-2 II підйому

вакуумний вимикач BB/TEL-10-20/1000 (V-10kB,ток 
1000 А, номінальний струм відключення 20 кА, з 

комплектом адаптації під комірку КСО-272 (1-Х) - 3 
комплекти. Пристрій ручного включення вимикача 

серії ВВ / TEL - 1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 
од., Реле ПЕ-40 - 6 од.

390.09 390.09 х х х х х х 390.09 х 390.09 х х х х х х х х

1.4.4 Капітальний ремонт камери перемикання із 
заміною монорельсу (літ.-К, інв.№ 10131/5) по вул. 
Набережній, 39, в м. Запоріжжя

109.6м2 763.54 763.54 х х х х х х х 763.54 763.54 х х х х х х х х

1.4.5 Придбання лабораторного обладнання для 
дільниці лабораторного контролю питної води у 
розподільній мережі

2 одиниці: Стерилізатор паровий ГК-100-2 - 1 од., 
Спектрофотометр Ulab 102  UV  - 1 од.

326.50 326.50 х х х х х х 326.50 х 326.50 х х х х х х х х

1.4.6 Заміна насосного обладнання ВНС "Скворцово" насосн станція Hydro Multi-E 2 CME15-1 (в комплекті з 
насосом потужністю 2,2 кВт – 2 од. та ППЧ) - 1 

комплект

230.61 230.61 х х х х х х 230.61 х 230.61 х х х х х х х х

1.4.7 Заміна контролера на водопровідній насосній 
станції ВНС «Хортицька»

1 комплект 160.05 160.05 х х х х х х 160.05 х 160.05 х х х х х х х х

1.4.8 Заміна насосного агрегата з встановленням ПЧ на 
ВНС "Шевченко" 

Насосний агрегат DHV.350-510PA з електродвигуном 
N-200 кВт - 1 од.; Частотний перетворювач Danfoss 

VLT AQUA Drive 134F0373 (250 кВт) - 1 од. 
LCE1E630M7 3-x полюсовий контактор Schneider 

TeSys E 630 A, 220 V 50/60 Гц - 1 од.
LZMC2-A630-I Автоматичний вимикач Eaton LZM, 
630 А, 3-х полюсовий, 36 кА - 1 од. Шини мідні - 50 
кг. Засувка клинова ДУ500мм з ел.приводом - 1 од. 

Засувка клинова ДУ350мм з ел.приводом- 1 од. 
Засувка клинова ДУ600мм з ел.приводом- 2 од. Затвор 

дисковий фланц. ДУ800 мм - 1 од. фланці -20 од., 
переходи - 5 од., труби стальні - 41 пог.м.

3 858.03 3 858.03 х х х х х х 3 858.03 х х х х 3 858.03 х х х х х

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання,  з них:

Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
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1.4.9 Улаштування вузла з виробництва та дозування 
діоксиду хлору на вторинному етапі знезараження  
на спорудах ДВС-2

І етап (проектні роботи) , ІІ етап (монтаж та 
пусконалагоджувальні роботи)

8 979.40 8 979.40 х х х х х х х 8 979.40 х х х 8 979.40 х х х х х

1.4.10 Автоматизація процесу приготовлення та 
дозування розчину коагулянта у реагентному 
господарстві ПОС  ДВС-1

І етап (проектні роботи) , ІІ етап (монтаж та 
пусконалагоджувальні роботи)

400.00 400.00 х х х х х х х 400.00 х 400.00 х х х х х х

1.4.11 Капітальний ремонт будівлі камери перемикання 
РЧВ №2 ДВС-2 із заміною монорельсу (літ.-Л, 
інв.№ 10131/4) по вул. Набережна 39 в м. 
Запоріжжя.

І етап - розробка проєкту, ІІ етап - будівельно-
монтажні та пусконалагоджувальні роботи

981.00 981.00 х х х х х х х 981.00 х 981.00 х х х х х х х

1.4.12 Придбання лабораторного обладнання для 
лабораторного контролю питної води

7 одиниць: Аналізатор загального вуглецю TOC-L - 1 
од. (2023), Термостат електричний сухоповітряний ТС-
80М - 2 од., Термостат охолоджуючий ТСО-1/80 СПУ - 

1 од., Шафа сушильна СНОЛ 120/350 - 1 од., 
Спектрофотометр Ulab 102  UV - 1 од. (2024) Атомно-

емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною 
плазмою Avio 200 - 1 од. (2026)

3 734.76 3 734.76 х х х х х х 3 734.76 х х 712.43 218.28 х 2 804.05 х х х х

1.4.13 Заміна обладнання осередків КСО з масляними 
вимикачами на нове обладнання з вакуумними 
вимикачами ВВ/ТЕL-10 на викатном елементі КМ-
1Ф в кількості 3 одиниці в РУ-6кВ на НС Павло-
Кичкас (Цех №1 )

Вакуумний вимикач BB-TEL -10кВ-20ка 630А з 
блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х); пульт 

PU / TEL-05 2шт; PR / TEL з можливістю 
дистанційного керування та ТКА (типовим 

комплектом адаптації) для комірки КСО-272 - 3 
комплекти; Пристрій ручного включення вимикача 

серії ВВ / TEL - 1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 
од., Реле ПЕ-40 - 6 од.,  

379.38 379.38 х х х х х х 379.38 х х 256.92 122.46 х х х х

1.4.14 Заміна обладнання осередків КВЕ 1 з масляними 
вимикачами на нове обладнання з вакуумними 
вимикачами ВВ/ТЕL-10 на викатном елементі КМ-
1Ф в кількості 3 одиниці в РУ-6кВ на НС 
Леваневська (Цех №2 )

Вакуумний вимикач BB-TEL -10кВ-20ка1000А з 
блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х); пульт 

PU / TEL-05 2шт; PR / TEL з можливістю 
дистанційного керування та ТКА (типовим 
комплектом адаптації) для комірки КРУ -                                                         

3 комплекти; Пристрій ручного включення вимикача 
серії ВВ / TEL - 1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 

од., Реле ПЕ-40 - 6 од.,  

410.25 410.25 х х х х х х 410.25 х х 144.75 132.75 132.75 х х х х

1.4.15 Заміна обладнання осередків КСО з масляними 
вимикачами на нове обладнання з вакуумними 
вимикачами ВВ/ТЕL-10 кількості 3 одиниці в РУ-
6кВ на НС Шевченка (Цех №3 )

Вакуумний вимикач BB/TEL-10-20/1000 (V-10kB,ток 
630 А, номінальний струм відключення 20 кА, з 

комплектом адаптації під комірку КСО - 3 комплекти. 
Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ / TEL - 
1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 

- 6 од.

379.38 379.38 х х х х х х 379.38 х х 134.46 122.46 122.46 х х х х

1.4.16 Заміна обладнання осередків КСО з масляними 
вимикачами на нове обладнання з вакуумними 
вимикачами ВВ/ТЕL-10 кількості 3 одиниці в РУ-
6кВ на НС Хортицька (Цех №4 )

Вакуумний вимикач BB/TEL-10-20/1000 (V-10kB,ток 
630 А, номінальний струм відключення 20 кА, з 

комплектом адаптації під комірку КСО - 3 комплекти. 
Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ / TEL - 
1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 

- 6 од.

379.38 379.38 х х х х х х 379.38 х х 134.46 122.46 122.46 х х х х

1.4.17 Заміна водоводу Д400мм по вул Омельченко від 
Деповської до Моторобудівників

280 п.м., Ø400мм 1 062.64 1 062.64 х х х х х х 1 062.64 х х 1 062.64 х х х х х х х

1.4.18 Реконструкція водопроводу по 
вул.Новгородська,30 (під залізницею) санація

150 п.м., Ø355мм 2 228.19 2 228.19 х х х х х х 2 228.19 х х х 2 228.19 х х х х х х

1.4.19 Реконструкція водоводу по вул.Машинна 215 п.м., Ø300мм 1 141.85 1 141.85 х х х х х х 1 141.85 х х х х 1 141.85 х х х х х
1.4.20 Заміна аварійної ділянки водопроводу по вул. 

Запорізькій, від Набережної магістралі до вул. 
Шкільна 

120 пог.м.  Ø400мм 1 433.33 1 433.33 х х х х х х 1 433.33 х х х х х 1 433.33 х х х х

1.4.21 Реконструкція водопроводу від вул.Чумаченко, 13в 
до вул. Чумаченко, 23

Ø400 мм, 130 пог. м.(в т.ч.: 60 пог. м буріння та 70 пог. 
м. відкритим способом)

3 271.71 3 271.71 х х х х х х х 3 271.71 х 3 271.71 х х х х х х х

1.4.22 Реконструкція водопроводу Ду1000мм б.Північна  115 п.м Ø 1000 мм 3 910.00 3 910.00 х х х х х х х 3 910.00 х х х х 3 910.00 х х х х

1.4.23 Заміна водоводу від вул. Фонвізіна  до 
вул.Цитрусова

300 п.м Ø 630 мм 3 956.21 3 956.21 х х х х х х х 3 956.21 х х х х 3 956.21 х х х х

1.4.24 Реконструкція водогону вул. Доблесна 1000 п.м Ø 110 мм 5 000.00 5 000.00 х х х х х х х 5 000.00 х х х 5 000.00 х х х х
Усього за підпунктом 1.4 54 593.97 54 593.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 114.44 38 479.53 5 571.91 10 271.93 6 380.92 15 020.70 17 348.51 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5. Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
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1.5.1 Придбання комп'ютерної та копіровальної техніки, 
серверного та мережевого обладнання

Сервер в комплекті - 1 од., розробка та введення в 
експлуатацію сайту - 1 комплект, Ліцензія антивірус 

для захисту 76 об’єктів - 3 комплект, 
Багатофункціональний пристрій - 2 од., Дуплікатор - 1 

од.,  Ліцензія OS Windows PC - 40 од., Ліцензія OS 
Windows Server - 2 од., 

906.96 906.96 х х х х х х х 906.96 264.20 274.20 101.78 х 266.78 х х х х

1.5.2 Заміна програмного забезпечення SCADA System 
2000 ver. 2.16  виробництва B.V. Electronic  
«верхнього» рівня АСУ ТП

програмне забезпечення SCADA System 2000 ver. 2.16 - 
комплект

887.86 887.86 х х х х х х 887.86 х х 887.86 х х х 0 х х х

Усього за підпунктом 1.5 1 794.82 1 794.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 887.86 906.96 264.20 1 162.06 101.78 0.00 266.78 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6.
1.6.1 Придбання випробувально-пошукового 

обладнання для електротехнічної лабораторії цеха 
з ремонту та технічного обслуговування 
енергетичного устаткування

Блок високовольтних випробувань TS-60/50 M5 (БВИ) - 
1 од.; Блок пропалу BU 25/8 (БПР) - 1 од.

132.96 132.96 х х х х х х 132.96 х 132.96 х х х х х х х х

1.6.2 Придбання спеціальної техніки для виконання 
робіт на спорудах та мережах водопостачання ДВС-
1

Причеп тракторний самосвальний - 1 од. 241.67 241.67 х х х х х х 241.67 х 241.67 х х х х х х х х

1.6.3 Придбання спеціальної техніки для виконання 
робіт на спорудах та мережах водопостачання

15 одиниць: Причеп двовісний - 4 од., екскаватора 
JCB 3CX (або аналогічний) - 4 од. Аварійний 

автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або 
аналогічний) - 1од.,  вантажно-пасажирській Renault 

MASTER - 1 од. Рено Доккер (або аналог) - 1 од., 
Бортовой автомобиль (4м) - 1 од. Самосвал (10т)- 2 

од., бортовий автомобіль (6м) - 1 од., 

28 145.60 28 145.60 х х х х х х 28 145.60 х 3 491.43 6 333.33 9 654.17 5 166.67 3 500.00 х х х х

Усього за підпунктом 1.6 28 520.23 28 520.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 520.23 0.00 3 866.06 6 333.33 9 654.17 5 166.67 3 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7.
1.7.1 Дообладнання  оголовків сифонно-самопливних 

трубопроводів водозабору ДВС-2 рибозахисними 
пристроями (в тому числі проєктні роботи)

І етап - розробка ПКД та ІІ етап - монтажні, водолазні 
та пусконалагоджувальні роботи рибозахисного 

обладнанняя - 4 комплекти

2 345.30 2 345.30 х х х х х х х 2 345.30 2 345.30 х х х х х х х х

1.7.2 Встановлення рибозахисних пристроїв на 
оголовках сифонно-самопливних трубопроводів 
водозабору ДВС-1 в кількості 10 одиниць

І етап (розробка ПКД) та ІІ етап (монтажні, водолазні 
та пусконалагоджувальні роботи)

3 904.15 3 904.15 х х х х х х х 3 904.15 х х 3 904.15 х х х х х х

1.7.3 Улаштування вузла дозування  товарного 
гіпохлориту натрію 19% на ДВС-2

І етап (проектні роботи) , ІІ етап (монтаж та 
пусконалагоджувальні роботи)

1 727.98 1 727.98 х х х х х х х 1 727.98 х 1 727.98 х х х х х х х

Усього за підпунктом 1.7 7 977.43 7 977.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 977.43 2 345.30 1 727.98 3 904.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8.
1.8.1 Придбання обладнання для виконання ремонтно-

відновлювальних робіт на мережах та спорудах 
водопостачання

32 одиниці: мотопомпа 100 куб.м / год - 6 од., 
мотопомпа 50 куб.м / год - 7 од., бензиновий генератор 

зварювальний  ENDRESS ESE 804 SDBS-DS - 4 од., 
Бензопила - 3 од., відбійника BOSCH GCH-11E - 4 од.,  

гідромаслостанція з комплектом устаткування 
(відбійний молоток, шламовий насос, кутова шліфт 

машина, трамбовка для ущільнення ґрунту, 
перфоратор) - 1 од., апарату для стикового зварювання 

поліетиленових труб ду 20-160мм - 4 од., Різак  
кабельний РКГ – 100 (дистанційного проколювача 

кабелю) - 1 од., Будівельні  риштовання  типу «Вишка 
тура ВСП 1,2×2,0(м) 13+1» - 1 од., Зварювальний 

апарат трансформаторного типу  «ПАТОН» СТШ -
400СГД АС ММА/TIG - 1 од.

2 354.96 2 354.96 х х х х х х 2 354.96 х 2 354.96 х х х х 27 х х 1 032.25

1.8.2 Посилення технічної охорони Дніпровської 
водопровідної станції № 2 (ДВС-2) шляхом 
обладнання території системами охоронного 
відеоспостереження та охоронної сигналізації

1 комплект 545.09 545.09 х х х х х х 545.09 х 545.09 х х х х 4 х х 1 753.62

1.8.3 Посилення технічної охорони насосної станції 
«Шевченко» по вул. Іванова, 91 шляхом 
обладнання території системами  охоронного 
відеоспостереження та охоронної сигналізації

1 комплект 453.85 453.85 х х х х х х х 453.85 х х 453.85 х х 3 х х 1 844.86

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Інші заходи, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
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1.8.4 Посилення технічної охорони Дніпровської 
водопровідної станції № 1 (ДВС-1) шляхом 
обладнання території системами  охоронного 
відеоспостереження та охоронної сигналізації

1 комплект 330.54 330.54 х х х х х х х 330.54 х 330.54 х х х 4 х х 886.43

1.8.5 Посилення технічної охорони насосної станції 
«Хортицька»  цеху №1, розташованій по вул. 
Козака Бабури, 11-б. шляхом обладнання території 
системами охоронного відеоспостереження та 
охоронної сигналізації

1 комплект 502.52 502.52 х х х х х х х 502.52 х х х 502.52 х 3 х х 1 796.19

Усього за підпунктом 1.8 4 186.96 4 186.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 900.05 1 286.91 2 900.05 330.54 453.85 502.52 0.00 41.00 0.00 0.00 7 313.35
Усього за розділом І 157 831.15 117 774.95 40 056.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 881.24 96 949.91 63 611.19 23 554.99 23 554.99 23 554.99 23 554.99 106.00 234.31 967.84 9 407.32

ІІ
2.1.
2.1.1 Заміна повітродувки з електродвигуном 250кВт та 

перетворювачем частоти 315кВт на ЦОС-1
повітродувка (250кВ) - 2 од., перетворювач частоти 

315кВт -2 од.
5 238.44 5 238.44 х х х х х х 5 238.44 х 2 619.22 2 619.22 х х х 43 509.31 х 1 451

Усього за підпунктом 2.1 5 238.44 5 238.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 238.44 0.00 2 619.22 2 619.22 0.00 0.00 0.00 43.00 509.31 0.00 1 451.18
2.2.
2.2.1

Усього за підпунктом 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.
2.3.1

Усього за підпунктом 2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.
2.4.1 Оновлення автомобільного парку ЦМК для 

обслуговування мереж водовідведення
14 одиниця:  Причіп  двовісний - 4 од., Комплектація 

аварійних автомобілів гідропромивочними 
установками - 5 од. самоскид-манипулятор - 1 од., 
вантажно-пасажирській Renault MASTER - 3 од., 
машина каналопромивочна гідродінамічна - 1 од.

13 381.85 13 381.85 х х х х х х 13 381.85 х 3 122.97 3 981.30 652.25 652.25 4 973.08 53 0 893 3 023.58

2.4.2 Оновлення автомобільного парку РБЦ для 
обслуговування споруд та мереж водовідведення 

3 одиниці: Причіп  двовісний - 2 од.; Аварійний 
автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або 

аналогічний) - 1од.

2 297.27 2 297.27 х х х х х х 2 297.27 х 2 297.27 х х х х х х х х

2.4.3 Оновлення автомобільного парку для 
обслуговування центральних очисних споруд № 2 
(ЦОС-2)

2 одиниці:  самоскид (10т) - 1 од., поливомийна 
машина ПМ-02 - 1 од.

2 005.82 2 005.82 х х х х х х 2 005.82 х 2 005.82 х х х х х х х х

2.4.4 Оновлення автомобільного парку для 
обслуговування споруд та мереж водовідведення

4 одиниці: вантажно-пасажирській Renault MASTER -1 
од, екскаватор гусеничний - 1 од., бортовий 

автомобіль (4м) - 1 од, вахтовий автомобіль - 1 од. 
бульдозер - 1од.

14 987.50 14 987.50 14 987.50 х х х 5 750.00 3 250.00 5 987.50 х х х х

Усього за підпунктом 2.4 32 672.44 32 672.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 672.44 0.00 7 426.06 3 981.30 6 402.25 3 902.25 10 960.58 53.00 0.00 892.65 3 023.58
2.5.
2.5.1 Придбання обладнання горизонтально 

направленого проколу для безтраншейного 
прокладання трубопроводу діаметром до 355 мм 
для РБЦ

обладнання горизонтально направленого проколу 
трубопроводу діаметром до 355 мм - 1 комплект

821.66 821.66 х х х х х х 821.66 х 821.66 х х х х х х х х

2.5.2 Реконструкція та розширення центральних 
очисних споруд каналізації правобережної частини 
(ЦОС-2) м.Запоріжжя (коригування)

І етап (проектні роботи) та ІІ етап будівельно-
монтажні роботи, постачання обладнання та 

пусконалагоджувальні роботи обладнання з біологічної 
осистки

18 522.22 18 522.22 х х х х х х х 18 522.22 263.13 1 841.84 9 535.37 6 881.88 х х х х х

2.5.3 Заміна системи вентиляції з застосуванням 
адаптивної системи видалення неприємних запахів 
у будівлі грат на Центральних очисних спорудах 
№2 КП «Водоканал»

І етап - розробка ПКД та ІІ етап - монтажні, 
пусконалагоджувальні роботи 

1 650.00 1 650.00 х х х х х х х 1 650.00 1 650.00 х х х х х х х х

2.5.4 Реконструкція розвідної магістральної каналізаціїї 
старої частини міста (вул.Дніпровська)

450 п.м., Ø225 мм 1 350.00 1 350.00 х х х х х х 1 350.00 х х 1 350.00 х х х х х х х

2.5.5 Реконструкція каналізаційних мереж м-н №4 
космос (вул.Космічна)

650 п.м., Ø160мм 1 357.78 1 357.78 х х х х х х 1 357.78 х х х 1 357.78 х х х х х х

2.5.6 Реконструкція каналізаційних мереж м-р 9 
Дніпробуд 2 (вул.Лахтинська)

500 п.м., Ø225мм 1 500.00 1 500.00 х х х х х х 1 500.00 х х х х 1 500.00 х х х х х

2.5.7 Реконструкція розвідної магістральної каналізаціїї 
старої частини міста (вул.Тургенєва)

470 п.м., Ø225мм 1 583.33 1 583.33 х х х х х х 1 583.33 х х х х 1 583.33 х х х х х

Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
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2.5.8 Реконструкція самопливного колектору каналізації 
по вул.Новокузнецька до КНС №30

220 п.м., Ø800мм 4 392.78 4 392.78 х х х х х х х 4 392.78 х 4 392.78 х х х х х х х

2.5.9 Реконструкція самопливного колектору по 
пр.Інженера Преображенського до КНС №22 

410 п.м., Ø500мм 3 964.25 3 964.25 х х х х х х х 3 964.25 х х х х 3 964.25 х х х х

2.5.10 Реконструкція дюкеру (дві нитки) по пр.Інженера 
Преображенського та  самопливного колектору до 
КНС №22 

300 п.м., Ø500мм 3 892.78 3 892.78 х х х х х х х 3 892.78 х х х 3 892.78 х х х х х

2.5.11 Реконструкція самопливного колектору від 
вул.Бабури Козака по вул.Сергієнка Василя до 
КНС №18 (від вул.В.Сергієнка до колишньої КНС 
№18)

250 п.м., Ø630мм 3 747.25 3 747.25 х х х х х х х 3 747.25 х х х х 3 747.25 х х х х

Усього за підпунктом 2.5 42 782.05 42 782.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 612.77 36 169.28 2 734.79 7 584.62 10 893.15 13 857.99 7 711.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.
2.6.1 Заміна погружних мішалок Центральних 

каналізаційних очисних споруд  № 1 Лівого берегу 
(ЦОС-1) м.Запоріжжя

Придбання погружних мішалок для аеротенків №1 та 
№2 - 10 од.; в басейнах денітріфікації -  12 од.

8 404.15 8 404.15 х х х х х х 8 404.15 х 1 918.27 1 918.27 1 918.27 1 918.27 731.07 х х х х

2.6.2 Заміна насосних агрегатів Центральних 
каналізаційних очисних споруд № 1 Лівого берегу 
(ЦОС-1) м.Запоріжжя

Погружний насосий агрегат на піскожировловлювачах - 
4 од., дренажний насосний агрегат на горизонтальних 
відстійниках - 1 од.; насосний агрегат надлишкового 
мулу в насосній станції №56 - 1 од., насосний агрегат 

ущільненого мулу в мулонасосній станції - 2 од.

3 701.62 3 701.62 х х х х х х 3 701.62 х 2 172.83 1 528.79 х х х х х х х

2.6.3 Заміна електрообладнання РУ-6 кВ ЦМО на 
Центральних очисних спорудах лівого берегу №1 
(ЦОС-1) 

Вакуумний вимикач ВВ-ТЕL-10-20 кВ. з блоком 
живлення та керування СМ16-02 (220-х) пульт 

HU/TEL-05 - 3 од., Пристрій   ручного включення 
вакуумного вимикача ВВ/ТЕL - 1од., Пристрій захисту 

РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.

379.38 379.38 х х х х х х 379.38 х 379.38 х х х х х х х х

2.6.4 Заміна електрообладнання РУ-10 кВ на 
Центральних очисних спорудах правого берегу №2  
ЦОС-2 

Вакуумний вимикач BB-TEL -10кВ -20ка 630А з 
блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт 

РU –TEL-05 1 шт; PR/TEL та TKA (типовим 
комплектом адаптаціі) для комірки КМ-1Ф-10-20 УЗ - 

3 од., Пристрій   ручного включення вакуумного 
вимикача ВВ/ТЕL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 

(В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.

395.52 395.52 х х х х х х 395.52 х 395.52 х х х х х х х х

2.6.5 Заміна силового електрообладнання  РУ6кВ на 
каналізаційній насосній станції № 1 КП 
"Водоканал"

Вакуумний вимикач BB-TEL -10кВ -20ка 630А з 
блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт 

РU –TEL-05 2 шт; PR/TEL та TKA (типовим 
комплектом адаптаціі) для комірки КСО-2 -1комплект; 

Пристрій ручного включення вакуумного вимикача 
ВВ/ТЕL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 1 од., 

Реле ПЕ-40 - 2 од.

134.46 134.46 х х х х х х 134.46 х 134.46 х х х х х х х х

2.6.6 Заміна силового електрообладнання  РУ6кВ на 
каналізаційній насосній станції № 24 КП 
"Водоканал"

комплектний розподільчий пристрій, що складається з 
шести модернізованих камер КСО-305В з 

комутаційним модулем (вакуумним вимикачем) 
BB/TEL-10-20/630 та з комплектом монтажного 

матеріалу - 1 комплект

1 191.27 1 191.27 х х х х х х 1 191.27 х 1 191.27 х х х х х х х х

2.6.7 Придбання лабораторного обладнання для 
центральної лабораторії стічних вод

Бідистилятор БЕ-4 (Лівам) (або аналог) - 1 од.; Шафа 
сушильна СП -150 - 1 од., Спектрофотометр ULAB 102 

(або аналог) - 1+2 од., Спектрофотометр  DR3900 у 
комплекті з термоблоком, тест-наборами на загальний 

азот і фосфор - 1+1 од.; Ваги аналітичні RedwagXA 
210 4Y -3 + 1 од. Ваги аналітичні RedwagPS 210 X2 -

2од., Шафа сушильна СП-160 (або аналог)-1 од.; 
Термостат ТС-80 MICROmed - 2 од., Стерилізатор СП 

ГК-100 -1 од.Термостат ТСО 160 - 1 од., Стіл 
острівний (керамічне покриття, тумби, полиці, 

титрувальне табло) - 1 од., Спектрофотометр PD-
307APEL - 1 од.

1 789.68 1 789.68 х х х х х х 1 789.68 х 415.34 772.67 418.04 183.63 х х х х х

Інші заходи, з них:
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2.6.8 Придбання обладнання для виконання ремонтно-
відновлювальних робіт на спорудах та мережах 
водовідведення

Придбання багаторозмірної заглушки 2,5 BAR, DN 500-
1000 мм - 1+1 од., Гідравлічна шламова помпа SP55 
Максимальна продуктивність - 330 м3/год - 1 од., 
Гідромаслостанція з комплектом устаткування 

(відбійний молоток, шламовий насос) - 1 од., 
багаторозмірної заглушки 2,5 BAR, DN 600-1200 мм - 
1 од. Багаторозмірна заглушка 2,5 BAR, DN 300-600 
мм - 4 од. Придбання обладнання для телеінспекції 

стану каналізаційних колекторів Ду 50 мм до 350 мм - 
1 од.

1 660.70 1 660.70 х х х х х х 1 660.70 х 689.62 72.24 254.83 86.51 557.50 х х х х

2.6.9 Монтаж системи пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу в будівлі (літера У)  ЦОС-
1 КП "Водоканал" (в тому числі проектні роботи)

1 комплект 107.48 107.48 х х х х х х 107.48 х 107.48 х х х х х х х х

2.6.10 Монтаж системи пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу в будівлі центрального 
складу (літера В)   КП "Водоканал", що 
розтащована по вул.Святого Миколая, 61 (в тому 
числі проектні роботи)

1 комплект 69.19 69.19 х х х х х х х 69.19 69.19 х х х х х х х х

2.6.11 Монтаж системи пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі 
(літера Г)   КП "Водоканал", що розтащована по 
вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні 
роботи)

1 комплект 74.60 74.60 х х х х х х х 74.60 74.60 х х х х х х х х

2.6.12 Заміна насосного обладнання каналізаційної 
насосної станції №7 КП "Водоканал"

насосний агрегат 2СМ 250-200-400/4 - 1 од. 217.58 217.58 х х х х х х 217.58 х х 217.58 х х х х х х х

2.6.13 Заміна насосного обладнання каналізаційної 
насосної станції № 9 КП "Водоканал"

Автоматичний  вимикач АВ3003/3 160А «Н» 3Р 8536 - 
1 од., Насосний агрегат 2СМ 250-200-400/6 1 - 1 од., 

Магнітний пускач ПММ 100А 380В 8536 - 1 од., 

244.09 244.09 х х х х х х 244.09 х х 244.09 х х х х х х х

2.6.14 Заміна насосного обладнання каналізаційної 
насосної станції № 22 КП "Водоканал"

LC1D150M7 3-полюсовий контактор Schneider  D 3P 
150A, HO+H3 220V 50/60 Гц - 1 од., Насосний агрегат 

2СМ 150-125-315/4 - 1 од., Автоматичній  вимикач 
Scneider EZC100N 3P полюса 100А, 15кА 

(EZC250N3100) - 1 од., кабель ВВГ 4х50 - 24 пог.м, 
Зворотній клапан Д 200мм - 1 од.

91.20 91.20 х х х х х х 91.20 х х 91.20 х х х х х х х

2.6.15 Заміна перетворювача частоти на каналізаційних 
насосних станціях (№2) КП «Водоканал» 

Перетворювач частоти 160 кВт (340А) 3ф/380  - 1 од. 102.34 102.34 х х х х х х 102.34 х х 102.34 х х х х х х х

2.6.16 КНС - 9, 30 Заміна пристрою плавного пуску Пристрій плавного пуску ATS 22 Schneider 400-440В 
75кВт- 2 одиниці,       Пристрій плавного пуску ATS 22 
Schneider 400-440В 90кВт- 2 одиниці, автоматичний 

вимикач Schneider  4 одиниці, кабель ВВГ 4*16 - 76м, 
Кабель ВВГ4*10 - 121м

179.23 179.23 х х х х х х 179.23 х х 179.23 х х х х х х х

2.6.17 КНС -2 Заміна силового електрообладнання РУ-
6кВ, РУ-10кВ

Вакуумний вимикач BB-TEL -10кВ -20ка 630А з 
блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт 

РU –TEL-05 1 шт; PR/TEL та TKA (типовим 
комплектом адаптаціі) для комірки КСО-2 - 4 

комплекти Пристрій   ручного включення вакуумного 
вимикача ВВ/ТЕL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 

(В2) - 4 од., Реле ПЕ-40 - 8 од.

501.84 501.84 х х х х х х 501.84 х х х х 256.92 244.92 х х х х

2.6.18 КНС-7 Заміна силового електрообладнання РУ-
6кВ

Вакуумний вимикач BB-TEL -10кВ -20ка 630А з 
блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт 

РU –TEL-05 1 шт; PR/TEL та TKA (типовим 
комплектом адаптаціі) для комірки КСО-2 - 5 

комплектів Пристрій   ручного включення вакуумного 
вимикача ВВ/ТЕL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 

(В2) - 5 од., Реле ПЕ-40 - 10 од.

624.30 624.30 х х х х х х 624.30 х х 256.92 122.46 122.46 122.46 х х х х

2.6.19 Заміна насосного обладнання каналізаційної 
насосної станції №37 КП "Водоканал"

Насосний агрегат HOMA BARRACUDA GRP36D з 
наступними технічними характеристиками: Q-27,7 

m3/ч, H-35m з електродвигуном N-3,7 кВт - 2 од

138.80 138.80 х х х х х х 138.80 х х 138.80 х х х х х х х
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2.6.20 Монтаж системи пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу в будівлі гаражу (літера С)   
КП "Водоканал", що розтащована по вул.Святого 
Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)

1 комплект 352.30 352.30 х х х х х х х 352.30 х 352.30 х х х х х х х

2.6.21 Монтаж системи пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу в будівлі гаражу (літера Т)   
КП "Водоканал", що розтащована по вул.Святого 
Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)

1 комплект 268.46 268.46 х х х х х х х 268.46 х 268.46 х х х х х х х

2.6.22 Монтаж системи пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу в будівлі гаражу (літера 
Т1)   КП "Водоканал", що розтащована по 
вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні 
роботи)

1 комплект 319.03 319.03 х х х х х х х 319.03 х х 319.03 х х х х х х

Усього за підпунктом 2.6 20 947.22 20 947.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 863.64 1 083.58 7 547.96 6 142.89 3 032.63 2 567.79 1 655.95 0.00 0.00 0.00 0.00
Усього за розділом ІІ 101 640.15 101 640.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 387.29 37 252.86 20 328.03 20 328.03 20 328.03 20 328.03 20 328.03 96.00 509.31 892.65 4 474.76
Усього за інвестиційною програмою 259 471.30 219 415.10 40 056.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125 268.53 134 202.77 83 939.22 43 883.02 43 883.02 43 883.02 43 883.02 202.00 743.62 1 860.49 13 882.08

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Р.Г.ЛапицькийНачальник управління з капітального будівництва та ремонтів КП "Водоканал"

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження  заходів ураховувати без ПДВ.
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
Примітки:



                                                             №
М.П.

(підпис)

М.П.

що підлягають 

поверненню

що не 

підлягають 

поверненню

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

І

1.1.

1.1.1 Реконструкція котельні КП "Водоканал" по вул.Вузлова, 23 

в м. Запоріжжя

ІІ етап - будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи

7 237.69 7 237.69 х 7 237.69 2 500.00 4 737.69 0.00 53 231.02 529 1 645.40

Усього за підпунктом 1.1 7 237.69 7 237.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 237.69 0.00 2 500.00 4 737.69 0.00 231.02 528.64 1 645.40

1.2.

1.2.1 Заміна приладів обліку води контактних освітлювачів 

очисних споруд ДВС-2 по вул. Набережна 39 в м. 

Запоріжжя 

Технологічний облік води на базі перепаду тиску 

води з блоком архивації - 6 комплектів

366.79 366.79 х 366.79 166.79 200.00 0.00 х х х х

1.2.2 Оснащення вузлами обліку водопровідної насосної станції 

3-го підйому «Шевченко» 

лічильник УВР одноканальні - 3 комплекти, Модем  

для передачі даних RAPID AP68 - 3 од., матеріали 

для будівництва 1 камери та 2 колодязів

367.31 367.31 367.31 х 177.71 189.60 0.00 х х х х

1.2.3 Оснащення вузлами обліку зон водопостачання цех №2 КП 

"Водоканал" (пос. Зелений яр, вул. Глісерна, вул. 

Чубанова)

витратомір УВР-011 з врізними датчиками 

одноканальний з автономним живленням та з 

функцією дистанційної передачі - 3 комплекти; 

модуль передачі даних - 3 од.

268.80 268.80 268.80 х 189.60 79.20 х х х х

1.2.4 Заміна обладнання для комплексу з автоматизованої 

системи технічного обліку води (АСТОВ) та 

автоматизованої системи технічного обліку електроенергії 

(АСТОЕ), об’єднаний системою комп’ютерних програм 

«Мастер Energy» (АСТОВ, АСТОЕ) на очисних спорудах 

ДВС-2

1 комплект 366.88 366.88 366.88 х 366.88 х х х х

1.2.5 Оснащення будинковим обліком багатоповерхових 

будинків

1417 од. з них Ду32мм - 229 од., Ду40мм - 443 од., 

Ду50мм - 694 од., Ду65мм - 31 од., Ду80мм - 20 од.,

40 056.20 40 056.20 х 40 056.20 5 000.00 20 000.00 15 056.20 х х х х

Усього за підпунктом 1.2 41 425.98 1 369.78 40 056.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 002.99 40 422.99 0.00 5 344.50 20 579.20 15 502.28 0.00 0.00 0.00

1.3.

1.3.1 0.00

Усього за підпунктом 1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.

1.4.1 Заміна насосних агрегатів насосних станцій ІІ підйому по 

вул.Вузлова, 23, м.Запоріжжя

придбання резервного насосного агрегату (№7 в  

напрямку – насосна станція «Павло-Кічкас») – 1 од., 

запірна арматура (засувка 600мм – 1 од.,  зворотній 

клапан 600мм – 1 од)

2 748.99 2 748.99 х 2 748.99 2 748.99 х х х х

1.4.2 Заміна системи енергопостачання об’єктів Дніпровської 

водопровідної станції № 1 (ДВС-1) із заміною ввідних та 

секційних вимикачів РП6кВ підстанції 35/6кВ (в тому 

числі проектні роботи)

І етап (проектні роботи) + ІІ етап (придбання, 

монтаж та пусконалагоджування Вакуумний 

вимикач BB-TEL -10кВ-20ка1000А з блоком 

живлення та керування СМ16-02 (220-х); пульт PU / 

TEL-05 2шт; PR / TEL з можливістю дистанційного 

керування та ТКА (типовим комплектом адаптації) 

для комірки КСО-ІХ - 3 комплекти; Вакуумний 

вимикач BB-TEL -10кВ-20ка1000А з блоком 

живлення та керування СМ16-02 (220-х); пульт PU / 

TEL-05 2шт; PR / TEL з можливістю дистанційного 

керування та ТКА (типовим комплектом адаптації) 

для комірки КРУ-2Е 6кВ - 1 комплект; Пристрій 

ручного включення вимикача серії ВВ / TEL - 1 од.; 

Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 4 од., Реле ПЕ-40 - 8 

од.

952.13 952.13 534.84 417.29 417.28 162.49 372.36 х х х х

підрядний
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Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:

залишкові кошти

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:

отримані у планованому 

періоді бюджетні кошти, 

що не підлягають 

поверненню 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання,  з них:
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Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, 

тис. грн (без ПДВ)
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 За способом виконання, тис. грн. (без 

ПДВ)

Шаповал А.А.

(П.І.Б.)

Річний  інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік

комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя

"    "                               2021 року

(найменування ліцензіата) 

 інші залучені кошти, отримані у 

планованому  періоді, з них: Найменування заходів (пооб'єктно) № з/п 

Додаток 5

(найменування органу місцевого самоврядування)

ПОГОДЖЕНО 

рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради 

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Генеральний директор КП "Водоканал"

ЗАТВЕРДЖЕНО                         

(керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
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1.4.3 Заміна обладнання камер КСО-1-Х з масляними 
вимикачами на обладнання з вакуумними вимикачами 
ВВ/ТЕЛ-10-20/1000 в РУ-6кВ на очисних спорудах ДВС-2 
II підйому

вакуумний вимикач BB/TEL-10-20/1000 (V-10kB,ток 
1000 А, номінальний струм відключення 20 кА, з 

комплектом адаптації під комірку КСО-272 (1-Х) - 3 
комплекти. Пристрій ручного включення вимикача 

серії ВВ / TEL - 1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) 
- 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.

390.09 390.09 390.09 х 390.09 х х х х

1.4.4 Капітальний ремонт камери перемикання із заміною 
монорельсу (літ.-К, інв.№ 10131/5) по вул. Набережній, 39, 
в м. Запоріжжя

109.6м2 763.54 763.54 763.54 763.54 0.00 х х х х

1.4.5 Придбання лабораторного обладнання для дільниці 
лабораторного контролю питної води у розподільній 
мережі

2 одиниці: Стерилізатор паровий ГК-100-2 - 1 од., 
Спектрофотометр Ulab 102  UV  - 1 од.

326.50 326.50 326.50 х 326.50 х х х х

1.4.6 Заміна насосного обладнання ВНС "Скворцово" насосн станція Hydro Multi-E 2 CME15-1 (в 
комплекті з насосом потужністю 2,2 кВт – 2 од. та 

ППЧ) - 1 комплект

230.61 230.61 230.61 х 230.61 х х х х

1.4.7 Заміна контролера на водопровідній насосній станції 
ВНС «Хортицька»

1 комплект 160.05 160.05 160.05 х 160.05 0.00 х х х х

Усього за підпунктом 1.4 5 571.91 5 571.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 642.09 3 929.82 0.00 417.28 1 086.08 4 068.55 0.00 0.00 0.00
1.5.
1.5.1 Придбання комп'ютерної та копіровальної техніки, 

серверного та мережевого обладнання
розробка та введенню в експлуатацію сайту - 1 

комплект, Ліцензія антивірус для захисту 76 об’єктів 
- 1 комплект, Сервер в комплекті - 1 од.

264.20 264.20 264.20 х 61.70 132.50 70.00 х х х х

Усього за підпунктом 1.5 264.20 264.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.20 0.00 0.00 61.70 132.50 70.00 0.00 0.00 0.00
1.6.
1.6.1 Придбання випробувально-пошукового обладнання для 

електротехнічної лабораторії цеха з ремонту та технічного 
обслуговування енергетичного устаткування

Блок високовольтних випробувань TS-60/50 M5 
(БВИ) - 1 од.; Блок пропалу BU 25/8 (БПР) - 1 од.

132.96 132.96 132.96 х 132.96 0.00 х х х х

1.6.2 Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на 
спорудах та мережах водопостачання ДВС-1

Причеп тракторний самосвальний - 1 од. 241.67 241.67 241.67 х 241.67 0.00 х х х х

1.6.3 Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на 
мережах водопостачання

Причеп двовісний - 4 од., екскаватора JCB 3CX (або 
аналогічний) - 1 од.

3 491.43 3 491.43 3 491.43 х 3 491.43 0.00 х х х х

Усього за підпунктом 1.6 3 866.06 3 866.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 866.06 0.00 0.00 3 624.39 241.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7.
1.7.1 Дообладнання  оголовків сифонно-самопливних 

трубопроводів водозабору ДВС-2 рибозахисними 
пристроями (в тому числі проєктні роботи)

І етап - розробка ПКД та ІІ етап - монтажні, 
водолазні та пусконалагоджувальні роботи 
рибозахисного обладнанняя - 4 комплекти

2 345.30 2 345.30 х 2 345.30 0.00 85.00 2 260.30 х х х х

Усього за підпунктом 1.7 2 345.30 2 345.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 345.30 0.00 85.00 0.00 2 260.30 0.00 0.00 0.00
1.8.
1.8.1 Придбання обладнання для виконання ремонтно-

відновлювальних робіт на мережах та спорудах 
водопостачання

32 одиниці: мотопомпа 100 куб.м / год - 6 од., 
мотопомпа 50 куб.м / год - 7 од., бензиновий 

генератор зварювальний  ENDRESS ESE 804 SDBS-
DS - 4 од., Бензопила - 3 од., відбійника BOSCH 

GCH-11E - 4 од.,  гідромаслостанція з комплектом 
устаткування (відбійний молоток, шламовий 
насос, кутова шліфт машина, трамбовка для 

ущільнення ґрунту, перфоратор) - 1 од., апарату 
для стикового зварювання поліетиленових труб ду 

20-160мм - 4 од., Різак  кабельний РКГ – 100 
(дистанційного проколювача кабелю) - 1 од., 

Будівельні  риштовання  типу «Вишка тура ВСП 
1,2×2,0(м) 13+1» - 1 од., Зварювальний апарат 
трансформаторного типу  «ПАТОН» СТШ -

400СГД АС ММА/TIG - 1 од.

2 354.96 2 354.96 2 354.96 х 442.30 1 560.97 351.69 27 х х 1 032

1.8.2 Посилення технічної охорони Дніпровської водопровідної 
станції № 2 (ДВС-2) шляхом обладнання території 
системами охоронного відеоспостереження та охоронної 
сигналізації

1 комплект 545.09 545.09 х 545.09 545.09 4 х х 1 753.62

Усього за підпунктом 1.8 2 900.05 2 900.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 354.96 545.09 0.00 442.30 1 560.97 896.78 0.00 0.00 2 785.87
Усього за розділом І 63 611.19 23 554.99 40 056.20 0.00 0.00 0.00 0.00 9 130.30 54 480.89 0.00 12 475.17 28 338.11 22 797.91 231.02 528.64 4 431.27

ІІ
2.1.
2.1.1 Заміна повітродувки з електродвигуном 250кВт та 

перетворювачем частоти 315кВт на ЦОС-1
повітродувка (250кВ) - 1 од., перетворювач частоти 

315 кВт -1 од.
2 619.22 2 619.22 2 619.22 х 2 619.22 43 254.65 х 725.59

Усього за підпунктом 2.1 2 619.22 2 619.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 619.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2 619.22 254.65 0.00 725.59
2.2.
2.2.1 0.00 0.00 х 0.00 х х х

Усього за підпунктом 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.
2.3.1 0.00 х 0.00 0.00 0.00 х х х х

Усього за підпунктом 2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Інші заходи, з них:

Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ



що підлягають 
поверненню

що не 
підлягають 

поверненню

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Найменування заходів (пооб'єктно) № з/п 

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, 
тис. грн (без ПДВ)

Ек
он

ом
ія

 п
ал

ив
но

-
ен

ер
ге

ти
чн

их
 р

ес
ур

сі
в 

(к
В

т*
го

д/
рі

к)
 

 За способом виконання, тис. грн. (без 
ПДВ)

 інші залучені кошти, отримані у 
планованому  періоді, з них: Кількісний показник (одиниця виміру)

загальна сума

з урахуванням:

виробничі інвестиції 
з прибутку

Ек
он

ом
іч

ни
й 

еф
ек

т 
(т

ис
. 

гр
н 

)*
*

ІІІ кв.І кв. ІV кв.ІІ кв.

Ек
он

ом
ія

 ф
он

ду
 

за
ро

бі
тн

ої
 п

ла
ти

 (т
ис

. 
гр

н/
рі

к)

С
тр

ок
 о

ку
пн

ос
ті

 (м
іс

яц
ів

)*

залишкові кошти

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

отримані у планованому 
періоді бюджетні кошти, 

що не підлягають 
поверненню 

підряднийамортизаційні 
відрахування

отримані у 
планованому 

періоді позичкові 
кошти фінансових 

установ, що 
підлягають 
поверненню  

господарський 
(вартість 

матеріальних 
ресурсів)

2.4.1 Оновлення автомобільного парку ЦМК для 
обслуговування мереж водовідведення

5 одиниць: Причіп  двовісний - 2 од., Комплектація 
аварійних автомобілів гідропромивочними 

установками -1 од. вантажно-пасажирській 
Renault MASTER -2 од.

3 122.97 3 122.97 3 122.97 х 0.00 162.38 2 308.33 652.26 44 179 849.86

2.4.2 Оновлення автомобільного парку РБЦ для обслуговування 
споруд та мереж водовідведення 

3 одиниці: Причіп  двовісний - 2 од.; Аварійний 
автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або 

аналогічний) - 1од.

2 297.27 2 297.27 2 297.27 х 0.00 162.38 2 134.89 0.00 х х х х

2.4.3 Оновлення автомобільного парку для обслуговування 
центральних очисних споруд № 2 (ЦОС-2)

2 одиниці:  самоскид (10т) - 1 од., поливомийна 
машина ПМ-02 - 1 од.

2 005.82 2 005.82 2 005.82 х 0.00 166.67 1 839.15 0.00 х х х х

Усього за підпунктом 2.4 7 426.06 7 426.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 426.06 0.00 0.00 491.43 6 282.37 652.26 0.00 178.53 849.86
2.5.
2.5.1 Придбання обладнання горизонтально направленого 

проколу для безтраншейного прокладання трубопроводу 
діаметром до 355 мм для РБЦ

обладнання горизонтально направленого проколу 
трубопроводу діаметром до 355 мм - 1 комплект

821.66 821.66 821.66 х 821.66 0.00 х х х х

2.5.2 Реконструкція та розширення центральних очисних споруд 
каналізації правобережної частини (ЦОС-2) м.Запоріжжя 
(коригування)

І етап (проектні роботи) 263.13 263.13 х 263.13 263.13 0.00 х х х х

2.5.3 Заміна системи вентиляції з застосуванням адаптивної 
системи видалення неприємних запахів у будівлі грат на 
Центральних очисних спорудах №2 КП «Водоканал»

І етап - розробка ПКД та ІІ етап - монтажні, 
пусконалагоджувальні роботи 

1 650.00 1 650.00 х 1 650.00 166.67 1 483.33 х х х х

Усього за підпунктом 2.5 2 734.79 2 734.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 821.66 1 913.13 0.00 821.66 429.80 1 483.33 0.00 0.00 0.00
2.2.6
2.6.1 Заміна погружних мішалок Центральних каналізаційних 

очисних споруд  № 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м.Запоріжжя
Придбання погружних мішалок в аеротенку №1 и 

№2 - 2 од.; в басейнах денітріфікації - 3 од.
1 918.27 1 918.27 1 918.27 х 731.07 1 187.20 0.00 х х х х

2.6.2 Заміна насосних агрегатів Центральних каналізаційних 
очисних споруд № 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м.Запоріжжя

7 одиниць: Погружний насосий агрегат на 
піскожировловлювачах - 4 од., дренажний 

насосний агрегат на горизонтальних відстійниках - 
1 од.; насосний агрегат надлишкового мулу в 

насосній станції №56 - 1 од., насосний агрегат 
ущільненого мулу в мулонасосній станції - 1 од.

2 172.83 2 172.83 2 172.83 х 644.12 1 528.71 0.00 х х х х

2.6.3 Заміна електрообладнання РУ-6 кВ ЦМО на Центральних 
очисних спорудах лівого берегу №1 (ЦОС-1) 

Вакуумний вимикач ВВ-ТЕL-10-20 кВ. з блоком 
живлення та керування СМ16-02 (220-х) пульт 

HU/TEL-05 - 3 од., Пристрій   ручного включення 
вакуумного вимикача ВВ/ТЕL - 1од., Пристрій 
захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.

379.38 379.38 379.38 х 379.38 х х х х

2.6.4 Заміна електрообладнання РУ-10 кВ на Центральних 
очисних спорудах правого берегу №2  ЦОС-2 

Вакуумний вимикач BB-TEL -10кВ -20ка 630А з 
блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); 

пульт РU –TEL-05 1 шт; PR/TEL та TKA (типовим 
комплектом адаптаціі) для комірки КМ-1Ф-10-20 УЗ 

- 3 од., Пристрій   ручного включення вакуумного 
вимикача ВВ/ТЕL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 

(В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.

395.52 395.52 395.52 х 395.52 х х х х

2.6.5 Заміна силового електрообладнання  РУ6кВ на 
каналізаційній насосній станції № 1 КП "Водоканал"

Вакуумний вимикач BB-TEL -10кВ -20ка 630А з 
блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); 

пульт РU –TEL-05 2 шт; PR/TEL та TKA (типовим 
комплектом адаптаціі) для комірки КСО-2 -

1комплект; Пристрій ручного включення вакуумного 
вимикача ВВ/ТЕL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 

(В2) - 1 од., Реле ПЕ-40 - 2 од.

134.46 134.46  134.46 х 134.46 0.00 х х х х

2.6.6 Заміна силового електрообладнання  РУ6кВ на 
каналізаційній насосній станції № 24 КП "Водоканал"

комплектний розподільчий пристрій, що складається 
з шести модернізованих камер КСО-305В з 

комутаційним модулем (вакуумним вимикачем) 
BB/TEL-10-20/630 та з комплектом монтажного 

матеріалу - 1 комплект

1 191.27 1 191.27  1 191.27 х 124.86 249.72 816.69 х х х х

2.6.7 Придбання лабораторного обладнання для центральної 
лабораторії стічних вод

4 одиниці: Бідистилятор БЕ-4 (Лівам) (або аналог) - 
1 од.; Шафа сушильна СП -150 - 1 од., 

Спектрофотометр ULAB 102 (або аналог) - 1 од., 
Спектрофотометр  DR3900 у комплекті з 

термоблоком, тест-наборами на загальний азот і 
фосфор - 1 од.

415.34 415.34 415.34 х 134.50 280.84 0.00 х х х х

2.6.8 Придбання обладнання для виконання ремонтно-
відновлювальних робіт на спорудах та мережах 
водовідведення

3 одиниці: Заглушка пневматична  Д=300-600мм - 
1 од., багаторозмірної заглушки 2,5 BAR, DN 500-
1000 мм - 1 од., Гідравлічна шламова помпа SP55 
Максимальна продуктивність - 330 м3/год - 1 од.

689.62 689.62 689.62 х 689.62 х х х х

2.6.9 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про 
пожежу в будівлі (літера У)  ЦОС-1 КП "Водоканал" (в 
тому числі проектні роботи)

1 комплект 107.48 107.48 107.48 х 107.48 х х х х

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Інші заходи, з них:



що підлягають 
поверненню

що не 
підлягають 

поверненню

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Найменування заходів (пооб'єктно) № з/п 

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, 
тис. грн (без ПДВ)
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Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

отримані у планованому 
періоді бюджетні кошти, 

що не підлягають 
поверненню 

підряднийамортизаційні 
відрахування

отримані у 
планованому 

періоді позичкові 
кошти фінансових 

установ, що 
підлягають 
поверненню  

господарський 
(вартість 

матеріальних 
ресурсів)

2.6.10 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про 
пожежу в будівлі центрального складу (літера В)   КП 
"Водоканал", що розтащована по вул.Святого Миколая, 61 
(в тому числі проектні роботи)

1 комплект 69.19 69.19 69.19 х 69.19 х х х х

2.6.11 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про 
пожежу в адміністративній будівлі (літера Г)   КП 
"Водоканал", що розтащована по вул.Святого Миколая, 61 
(в тому числі проектні роботи)

1 комплект 74.60 74.60 74.60 х 74.60 х х х х

Усього за підпунктом 2.6 7 547.96 7 547.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 547.96 0.00 0.00 1 769.01 3 246.47 2 532.48 0.00 0.00 0.00
Усього за розділом ІІ 20 328.03 20 328.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 414.90 1 913.13 0.00 3 082.10 9 958.64 7 287.29 254.65 178.53 1 575.45
Усього за інвестиційним планом 83 939.22 43 883.02 40 056.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 545.20 56 394.02 0.00 15 557.27 38 296.75 30 085.20 485.67 707.17 6 006.72

Р.Г.Лапицький

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження  заходів ураховувати без ПДВ.

Примітки:

(підпис)(посада відповідального виконавця) (прізвище, ім’я, по батькові)

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

Начальник управління з капітального будівництва та ремонтів КП "Водоканал"



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 2022 РОКУ 

 
1. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА 

Комунальне підприємство «Водоканал» є правонаступником майнових 
прав і обов'язків Державного комунального підприємства «Водоканал» та 
засновано на підставі розпорядженням Запорізької міської ради народних 
депутатів від 03 вересня 1993 року № 1375р, і діє згідно із Господарським 
кодексом України, Цивільним кодексом України, законом України «Про 
місцеве самоврядування в України» та іншими чинними нормативно-правовими 
актами. 

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного 
законодавства України та Статуту.  

На підставі розпорядження Запорізького міського голови від 26.09.2019 
№ 276р «Про затвердження змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ», викладених у новій редакції статуту» 
Статут затверджено у новій редакції. Розпорядженнями Запорізького міського 
голови до Статуту вносилися зміни. Внесені зміни стосувались як розширення 
видів діяльності підприємства, так і питань органів управління підприємством 
та порядку розпорядження прибутком. Поряд з тим, що підприємство є 
самостійним господарюючим суб'єктом з правом юридичної особи, внесені 
зміни посилили роль Запорізької міської ради, яка є власником майна (орган 
управління майном – її виконавчий комітет). 

КП «Водоканал» готує воду питної якості на Дніпровських 
водопровідних станціях №1 та №2 (ДВС-1, ДВС-2) і транспортує її споживачам 
міста Запоріжжя, смт. Вільнянськ, смт. Н.Миколаївка і для частини 
Запорізького району (с. Богатирьово, Лежено, Балабине, Кушугум), 
призначенням підприємства є забезпечення населення та промислових 
підприємств якісною питною водою, відведення і перекачка стічних вод на 
очисні споруди каналізації з наступним очищенням та знезараженням. 

Згідно ВИТЯГУ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань підприємству присвоєно код 
ЄДРПОУ № 03327121, надано статус юридичної особи, організаційно-правова 
форма – комунальне підприємство. 

Види діяльності (за КВЕД-2010):  
36.00 Забір, очищення та постачання води (основний);  
85.32 Професійно-технічна освіта;  
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;  
35.11 Виробництво електроенергії;  
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;  
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод. 
Відповідно до Статуту метою діяльності КП "Водоканал" є отримання 

прибутку за рахунок підприємницької діяльності і на цій основі задоволення 

 



соціально-економічних інтересів громади та трудового колективу підприємства. 
У зв'язку із п. 2.2. Статуту предметом діяльності підприємства є : 

− забезпечення безперебійного постачання населенню, підприємствам, 
організаціям міста й області питної води відповідно до існуючого 
Державного стандарту та з переданими в експлуатацію підприємству 
параметрами мереж і споруджень; 

− забезпечення постачання населенню, підприємствам, організаціям міста й 
області технічної води відповідно до існуючого Державного стандарту; 

− надавати послуги з водовідведення та очищення господарсько-побутових 
стоків відповідно до параметрів мереж і споруджень правил прийому 
стічних вод до системи каналізації; 

− визначення перспективи розвитку й удосконалення водопровідно-
каналізаційного господарства міста з метою найбільш повного 
задоволення потреб населення в надані послуг по постачанню води і 
відводу стоків; 

− впровадження в технологічні і виробничі процеси нової техніки, 
сучасного устаткування для підвищення продуктивності праці і зниження 
витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії; 

− здійснення науково-технічних досліджень, експериментальних і 
дослідних розробок по своїх напрямках діяльності; 

− використання досягнень в області науки і техніки з питань 
водопостачання і каналізування для вирішення екологічних проблем; 

− виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю; 
− здійснення проектування, монтажу охоронної сигналізації, систем 

протипожежного водопостачання, протипожежної охорони, оповіщення 
при пожежі; 

− надання транспортних послуг організаціям, підприємствам і громадянам; 
− зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства 

України; 
− виробництво електроенергії; 
− розподіл електричної енергії; 
− інші види діяльності, які відповідають меті діяльності Підприємства і 

здійснюються відповідно до чинного законодавства України. 
Ряд інших видів діяльності, визначених Статутом (з урахуванням 

доповнень), дозволяють підприємству виконувати роботи та надавати послуги, 
які виходять за рамки робіт, що звичайно здійснюються суб'єктами 
водопостачання.  

КП «Водоканал» є первинним водокористувачем, який здійснює забір 
води з річки Дніпро на підставі щорічних дозволів, виданих Державним 
управлінням екології та природних ресурсів в Запорізькій області. 
2. Загальна характеристика системи водопостачання м. Запоріжжя 

КП "Водоканал" готує воду питної якості на Дніпровських водопровідних 
станціях №1 та №2 (ДВС-1, ДВС-2) і транспортує її споживачам міста 
Запоріжжя, смт Вільнянськ, смт Н.Миколаївка і для частини Запорізького 
району (с. Богатирьово, Лежено, Балабине, Кушугум), призначенням 

 



підприємства є забезпечення населення загальною чисельністю близько 
728,5 тисяч осіб та близько 9 тисяч промислових підприємств і організацій 
якісною питною водою, відведення і перекачка стічних вод на очисні споруди 
каналізації з наступним очищенням та знезараженням. 

Сучасна система водопроводу включає дві водопровідні станції 
підготовки питної води ДВС-1 (лівобережжя) та ДВС-2 (правобережжя) 
проектною потужністю 519,2 та 150,0 тис. м3 на добу відповідно, які 
здійснюють забір та первинну обробку води з річки Дніпро. Подачу води до 
споживачів забезпечують 26 водопровідних насосних станцій. 

Водопровідні мережі й водогони мають діаметр від 25 мм до 1400 мм. 
Загальна протяжність розподільчої мережі станом на 01.01.2021 складає 
2 239,6 км, у тому числі зношених і аварійних – 1 287,3 км.  

На водопровідній мережі перебувають 26 насосних станцій підкачки 
води, встановлено 3 307 пожежних гідранта та 12 вуличних водорозбірних 
колонок. 

В Додатку 1 до пояснювальної записки наведена схема водопостачання 
міста Запоріжжя. 

В результаті довготривалого терміну експлуатації обладнання, запірна 
арматура, трубопроводи та інше зносилось, морально та фізично застаріло, 
енергозатратне, а тому потребує модернізації, реконструкції та заміни на нове 
сучасне та енергозберігаюче. 

В першу чергу модернізація та реконструкція має бути направлена на ті 
об’єкти, які забезпечують надійну та стабільну роботу всього підприємства по 
постачанню споживачам якісної питної води. 

3. Загальна характеристика системи водовідведення м. Запоріжжя 
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 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 Протяжність каналізаційних мереж – 979,8 км, у тому числі 
зношених і аварійних – 630,4 км. 

В Додатку 2 до пояснювальної записки наведена схема каналізування 
міста Запоріжжя. 
4. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми 

КП «Водоканал» м. Запоріжжя необхідно виконання заходів з 
реконструкції та модернізації водопровідних та каналізаційних станцій та 
мереж, закупівлі обладнання для обслуговування та виконання ремонтних робіт 
на мережах і спорудах підприємства. Крім цього в першу чергу виконання 
оснащення технологічними приладами обліку води. На даному етапі 
заплановано виконати роботи з заміни 12 приладів технологічного обліку води, 

 



з них 6 комплектів на контактних освітлювачів очисних споруд ДВС-2, 3 
комплекти на водопровідній насосній станції 3-го підйому «Шевченко» та 3 
комплекти на зонах розподілу води цеху №2 пос. Зелений Яр, вул. Глісерна, 
вул. Чубанова.  

На другому етапи заплановано виконати заміну обладнання для 
комплексу з автоматизованої системи технічного обліку води (АСТОВ) та 
автоматизованої системи технічного обліку електроенергії (АСТОЕ), 
об’єднаний системою комп’ютерних програм «Мастер Energy» (АСТОВ, 
АСТОЕ) на очисних спорудах ДВС-2 на виконання заходу заплановано 366,88 
тис. грн. в 2022 році. Впровадження заходу підвищить рівень організації обліку 
енергоресурсів, покращить якість роботи з керування витратами води та 
електроенергії, на очисних спорудах ДВС-2. 

Також, заплановано виконання заходу з оснащення будинковим обліком 
багатоповерхових будинків в кількості 1 417 комплектів, а саме: Ду32мм – 229 
одиниць, Ду40мм – 443 одиниці, Ду50мм – 694 одиниці, Ду65мм – 31 одиниця, 
Ду80мм – 20 одиниць на загальну суму 40 056,20 тис. грн. за рахунок 
виробничих інвестицій з прибутку в 2022 році. На виконання вимог Закону 
України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання» щодо обов’язкового комерційного обліку, що в 
свою чергу забезпечить належний облік споживання послуги водопостачання та 
зменшить загальні втрати підприємства. Запровадження комерційного обліку 
води забезпечить раціональне споживання цих ресурсів. 

Доцільність впровадження заходів з водопостачання та 
водовідведення: 

Дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо виконання 
заходів з охорони водних ресурсів та раціонального використання надр.  

З метою забезпечення населення питною водою відповідно вимогам 
ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною» заплановано виконання робіт з ремонту споруд та 
заміни застарілого обладнання на станціях підготовки питної води та 
водопровідних насосних станціях, що дає змогу значно покращити якість 
питної води. 

Крім цього передбачається: заміна зношеного та морально застарілого 
встаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації; придбання сучасного 
лабораторного устаткування для контролю якості питної води та стічних вод. 

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної 
програми 2022 року складає 6 006.72 тис. грн. на рік, у тому числі  
− ЕЕ по водопостачанню – 4 431.27 тис. грн.,  
− ЕЕ по водовідведенню – 1 575,45 тис. грн.  

Завдяки виконанню заходів по інвестиційній програмі запланована 
економії електроенергії 485,67 тис.кВт/рік або 1 383,84 тис. грн., в тому числі: 
− економії електроенергії 231,02 тис.кВт/рік або 658,25 тис. грн. по заходам 

з водопостачання  
− економії електроенергії 254,65 тис.кВт/рік або 725,59 тис. грн. по заходам 

з водопостачання.  

 



5. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими 
Згідно «Річного інвестиційного плану використання коштів у першому 

році плану розвитку на 2022 рік» до інвестиційної програми заплановано 
виконання заходів на загальну суму 83 939,22 тис. грн. (без ПДВ) з них: 
− здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 63 611,19 тис. грн.  
− амортизаційні відрахування – 23 554,99 тис. грн. 
− виробничі інвестиції з прибутку – 40 056,20 тис. грн. 

− здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 20 328,03 тис. грн.  
− амортизаційні відрахування – 20 328,03 тис. грн. 

До складу інвестиційної програмі 2022 року увійшли наступні заходи:  
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
1. Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження) 
на загальну суму 7 237,39 тис. грн. 

1.1. Реконструкція котельні КП "Водоканал" по вул.Вузлова, 23 в 
м.Запоріжжя (ІІ етап – будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи) 
на виконання заходу заплановано 7 237,69 тис. грн. в 2022 році. Виконання 
заходу дасть ЕЕ в розмірі 1 645.40 тис.грн. 
2. Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів на загальну 
суму 41 425,98 тис. грн. 

2.1. Заміна приладів обліку води контактних освітлювачів очисних споруд 
ДВС-2 по вул. Набережна 39 в м. Запоріжжя, а саме: придбання та 
встановлення ультрозвукових лічильників води з блоком архивації в кількості 6 
комплектів в 2022 році на суму 366,79 тис.грн. Впровадження заходу дозволить 
значно поліпшити якість обліку води. 

2.2. Оснащення вузлами обліку водопровідної насосної станції 3-го підйому 
«Шевченко», а саме: придбання та встановлення лічильників УВР 
одноканальних – 3 комплекти, модемів для передачі даних RAPID AP68 – 3 
одиниці, матеріалів для будівництва 1 камери та 2 на загальну суму 367,31 
тис.грн. Впровадження цього заходу дозволить значно поліпшити якість обліку 
води, контролювати технологічні режими при транспортуванні води по 
водогонах. 

2.3. Оснащення вузлами обліку зон водопостачання цех №2 КП "Водоканал" 
(пос. Зелений яр, вул. Глісерна, вул. Чубанова), а саме: придбання та 
встановлення лічильників УВР-011 з врізними датчиками одноканальний з 
автономним живленням та з функцією дистанційної передачі – 3 комплекти; 
модуль передачі даних – 3 одиниці на загальну суму 268,80 тис.грн. 
Впровадження цього заходу дозволить значно поліпшити якість обліку води, 
контролювати технологічні режими при транспортуванні води по водогонах. 

2.4. Заміна обладнання для комплексу з автоматизованої системи технічного 
обліку води (АСТОВ) та автоматизованої системи технічного обліку 
електроенергії (АСТОЕ), об’єднаний системою комп’ютерних програм «Мастер 
Energy» (АСТОВ, АСТОЕ) на очисних спорудах ДВС-2 на виконання заходу 
заплановано 366,88 тис. грн. Впровадження заходу підвищить рівень організації 

 



обліку енергоресурсів, покращить якість роботи з керування витратами води та 
електроенергії, на очисних спорудах ДВС-2. 

2.5. Оснащення будинковим обліком багатоповерхових будинків в кількості 
1 417 комплектів, а саме: Ду32мм – 229 одиниць, Ду40мм – 443 одиниці, 
Ду50мм – 694 одиниці, Ду65мм – 31 одиниця, Ду80мм – 20 одиниць на загальну 
суму 40 056,20 тис. грн. за рахунок виробничих інвестицій з прибутку в 2022 
році. На виконання вимог Закону України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо 
обов’язкового комерційного обліку, що в свою чергу забезпечить належний 
облік споживання послуги водопостачання та зменшить загальні втрати 
підприємства. Запровадження комерційного обліку води забезпечить 
раціональне споживання цих ресурсів. 

3. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання на загальну суму 5 571,91 тис. грн. 

3.1. Подовження виконання заходу ІП 2021 року з заміни насосних агрегатів 
насосних станцій ІІ підйому по вул.Вузлова, 23, м. Запоріжжя, а саме: 
придбання насосного агрегату в кількості 1 комплект, запірної арматури 
(засувка 600мм – 1 одиниця,  зворотній клапан 600мм – 1 одиниця) в кількості 1 
комплект, виконання БМР, на виконання заходу заплановано 2 748,99 тис.грн. 
Впровадження цього заходу забезпечує безперебійне водопостачання (питною 
водою) мешканців лівобережної частини м. Запорожжя (Заводський, 
Олександрівський, Шевченківський, Вознесенівський, Комунарський та 
частина Запорізького району) близько 500 тис. мешканців. 

3.2.  Заміна системи енергопостачання об’єктів Дніпровської водопровідної 
станції № 1 (ДВС-1) із заміною ввідних та секційних вимикачів РП6кВ 
підстанції 35/6кВ (в тому числі проектні роботи) у кількості 4 комплекти з 
допоміжним обладнанням на загальну суму 952,13 тис.грн. Впровадження 
заходу призведе до підвищення надійності електропостачання об’єктів ДВС-1 
електричною енергією, унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить 
безперебійність роботи обладнання.  

3.3.  Заміна обладнання камер КСО–1–Х з масляними вимикачами на 
обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕЛ–10–20/1000 в РУ–6кВ на 
очисних спорудах ДВС–2 II підйому у кількості 3 комплектів (пристрій ручного 
включення вимикача серії ВВ / TEL –1 одиниця, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 
3 одиниці, реле ПЭ–40 – 6 одиниць) на загальну суму 390,09 тис.грн. 
Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації ввідних 
комірок та секційного вимикача РУ-6кВ очисних споруд ДВС-2, 
унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність 
водопостачання споживачів міста. 

3.4.  Капітальний ремонт камери перемикання із заміною монорельсу (літ.-К, 
інв.№ 10131/5) по вул. Набережній, 39 м. Запоріжжя загальною площею будівлі 
камери–109,6 м² на загальну суму 763,54 тис.грн. Виконання капітального 
ремонту будівлі камери перемикання РЧВ ДВС-2 призведе до надійності 
експлуатації резервуару чистої води №1, забезпечить можливість виконання 

 



ремонту або заміни запірної арматури, розташованої в камері перемикання, а 
також забезпечить можливість безпечного виконання миття та дезінфекції РЧВ. 

3.5.  Придбання лабораторного обладнання для дільниці лабораторного 
контролю питної води у розподільній мережі у кількості 2 одиниці 
(стерилізатор паровий ГК-100-2 – 1 одиниця, спектрофотометр Ulab 102  UV –1 
одиниця) на загальну суму 326,50 тис.грн. Впровадження даного заходу 
необхідне для забезпечення виконання вимог ДСанПіН 2.2.4–171–10 «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» при проведенні 
лабораторного контролю показників якості питної води.  

3.6.  Заміна насосного обладнання ВНС "Скворцово", а саме придбання 
насосної станції Hydro Multi-E 2 CME15-1 (в комплекті з насосом потужністю 
2,2 кВт – 2 одиниці та ПЗЧ) – 1 комплект на загальну суму 230,61 тис. грн. 
Придбання насосної станції забезпечить стабільну роботу ВНС та забезпечить 
безперебійну подачу води споживачам. 

3.7. Заміна контролера на водопровідній насосній станції ВНС «Хортицька» у 
кількості 1 комплект на загальну суму 160,05 грн. Заміна контролера SLC 503 
встановленого на ВНС «Хортицька» на сучасний дозволить підвищити 
надійність функціонування системи диспетчеризації, а також дозволить 
включити під контроль системи сучасні напівпровідникові перетворювачі 
частоти та як наслідок дозволить підвищити надійність та безперебійність  
функціонування системи водоподачі. 
4. Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій на 
загальну суму 264,20 тис. грн. 

4.1. Придбання комп'ютерної та копіровальної техніки, серверного та 
мережевого обладнання, а саме: розробка та введенню в експлуатацію сайту – 1 
комплект, придбання ліцензії антивірус для захисту 76 об’єктів – 1 комплект, 
серверу у комплекті – 1 одиниця, на загальну суму 264,20 грн. Даний захід має 
на меті заміну морально застарілого програмного забезпечення, яке не 
відповідає вимогам сучасності, заміну морально та фізично застарілого 
корпоративного сайту підприємства на оновлений та більш функціональний, 
заміну морально та фізично застарілого, повністю зношеного обладнання, яке 
повністю відпрацювало встановлені терміни та не підлягає ремонту, з огляду на 
відсутність в виробників комплектуючих частин до такого обладнання. 
5. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення на загальну суму 
3 866,06 тис. грн. 

5.1. Придбання випробувально-пошукового обладнання для електротехнічної 
лабораторії цеха з ремонту та технічного обслуговування енергетичного 
устаткування, а саме придбання блоку високовольтних випробувань TS-60/50 
M5 (БВИ) – 1одиниця; блоку пропалу BU 25/8 (БПР) – 1 одиниця на загальну 
суму 132,96 тис. грн. Реалізація заходу дозволить своєчасно, в короткі терміни 
проводити випробування, діагностування та ліквідацію аварійних ситуацій на 
електроустаткуванні, виконувати графіки вимірювань та випробувань в 
підрозділах підприємства, призведе до поліпшення умов праці робітників ЕТЛ 
за рахунок підвищення оперативності виконання робіт. 

 



5.2. Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на спорудах та 
мережах водопостачання ДВС-1, а саме: придбання причепу тракторного 
самосвального – 1 одиницю на загальну суму 241,67 тис. грн. 

5.3. Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на мережах 
водопостачання, а саме: придбання причепу двовісного – 4 одиниці, 
екскаватору JCB 3CX (або аналогічного) – 1 одиницю на загальну суму 
3 491,43 тис. грн. Придбання запропонованої техніки дозволить значно 
економити паливно-мастильні матеріали, витрати на запасні частини, 
мінімізація позапланових ремонті, швидко та оперативно виконувати роботи по 
заміні аварійних ділянок трубопроводів оновити морально та фізично 
застарілий автотранспортний парк підприємства. 
6. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища на загальну суму 2 345,30 тис. грн. 

6.1. Дообладнання оголовків сифонно-самопливних трубопроводів 
водозабору ДВС-2 рибозахисними пристроями (в тому числі проєктні роботи) 
на загальну суму 2 345,30 тис. грн., в тому числі проєктні роботи 82,0 тис. грн. 
Впровадження заходу забезпечить експлуатацію водозабірних споруд ДВС-2 
ефективним рибозахисним обладнанням, призведе до збереження та збільшення 
чисельності водних біоресурсів у природному середовищі. 
7. Інші заходи на загальну суму 2 900,05 тис. грн. 

7.1. Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних 
робіт на мережах та спорудах водопостачання, а саме: придбання мотопомпи 
100 м3/год – 6 одиниць, мотопомпа 50 м3/год – 7 одиниць, бензинового 
генератору зварювального ENDRESS ESE 804 SDBS-DS – 4 одиниці, бензопили 
– 3 од., відбійника BOSCH GCH-11E – 4 од., гідромаслостанція з комплектом 
устаткування (відбійний молоток, шламовий насос, кутова шліфт машина, 
трамбовка для ущільнення ґрунту, перфоратор) – 1 од., апарату для стикового 
зварювання поліетиленових труб ду 20-160мм – 4 од., різак кабельний РКГ – 
100 (дистанційного проколювача кабелю) – 1 од., будівельні риштовання типу 
«Вишка тура ВСП 1,2×2,0(м) 13+1» – 1 од., зварювальний апарат 
трансформаторного типу «ПАТОН» СТШ-400СГД АС ММА/TIG – 1 од. на 
загальну суму 2 354,96 тис. грн. Впровадження заходу дозволить: оптимізувати 
робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; скоротити час ліквідації 
витоків; заощадити паливно-мастильні матеріали; знизити матеріальні витрати 
на ремонт мереж водопроводу; знизити показники по втратам води за рахунок 
зниження кількості витоків з мереж. Економія по заходу за рік, після реалізації 
заходу в повному об’ємі складе: 1 032,0 тис. грн. Термін окупності заходу 
складе 27 місяців. 

7.2. Посилення технічної охорони Дніпровської водопровідної станції 
№ 2 (ДВС-2) шляхом обладнання території системами охоронного 
відеоспостереження та охоронної сигналізації на загальну суму 545,09 тис. грн. 
Згідно Постанови № 975 КМУ від 21 листопада 2018р. «Про заходи щодо 
вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності», ДВС-2 
підлягає обов’язковій охороні особовим складом Управління поліції охорони 
(УПО) Запорізької області. При обладнанні території системою 

 



відеоспостереження та охоронною сигналізацією, замість введення додаткових 
постів економія складе: 1 753,62 тис. грн. В подальшому додаткові витрати 
будуть відсутні. Розрахунковий термін окупності: 4 місяці. 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
1. Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження) 
на загальну суму 2 619,22 тис. грн. 

1.1. Заміна повітродувки з електродвигуном 250кВт та перетворювачем 
частоти 315кВт на ЦОС-1, а саме: придбання повітродувки 250кВ – 1 одиниці; 
перетворювача частоти 315 кВт – 1 одиниці, на виконання заходу заплановано 
2 619,22 тис. грн. в 2022 році. Виконання заходу дасть ЕЕ в розмірі 
725,59 тис.грн., 254,65 кВт*годин на рік. Термін окупності 43 місяці. Реалізація 
заходу передбачає заміну існуючого фізично зношеного обладнання на нове з 
рівноцінними характеристиками. 
2. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення на загальну суму 
7 426,06 тис. грн. 

2.1. Оновлення автомобільного парку ЦМК для обслуговування мереж 
водовідведення, а саме: придбання причепу двовісного – 2 одиниці, 
комплектація аварійних автомобілів гідропромивочними установками – 1 
комплект, вантажно-пасажирського Renault MASTER  (або аналогічний) – 2 
одиниці, на виконання заходу заплановано 3 122,97 тис. грн. в 2022 році. 
Виконання заходу дасть ЕЕ в розмірі 849,86 тис.грн. Термін окупності 44 
місяці. Придбання запропонованої техніки дозволить значно економити 
паливно-мастильні матеріали, витрати на запасні частини, мінімізує 
позапланові ремонти, швидко та оперативно виконувати роботи по заміні 
аварійних ділянок трубопроводів оновити морально та фізично застарілий 
автотранспортний парк підприємства. 

2.2. Оновлення автомобільного парку РБЦ для обслуговування споруд та 
мереж водовідведення, а саме: придбання причепу двовісного – 2 одиниці, 
аварійного автомобілю KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) – 1 
одиницю, на виконання заходу заплановано 2 297,27 тис. грн. в 2022 році. 
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. 

2.3. Оновлення автомобільного парку для обслуговування центральних 
очисних споруд № 2 (ЦОС-2), а саме: придбання самоскиду 
вантажопідйомністю 10 тон – 1 одиницю, поливомийної машини ПМ-02 (або 
аналогічна) – 1 одиницю, на виконання заходу заплановано 2 005,82 тис. грн. в 
2022 році. 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. 
3. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища на загальну суму 2 734,79 тис. грн. 

3.1. Придбання обладнання горизонтально направленого проколу для 
безтраншейного прокладання трубопроводу діаметром до 355 мм для РБЦ – 1 
комплект, на виконання заходу заплановано 821,66 тис. грн. в 2022 році. 
Використання обладнання для горизонтально-направленого проколу УПКТ–
30ВУ (або аналог) з системою локації дозволить: зменшити час, необхідний для 
здійснення всього процесу прокладки трубопроводу; скорочення кількості 
робочих місць, необхідних для проведення земляних робіт; знизити нанесення 
шкоди навколишньому середовищу; заощадити паливно-мастильні матеріали; 
поліпшення загального рівня безпеки для робочого персоналу. Крім цього 
придбання даного обладнання дасть змогу використовувати передові технології 
та сучасні матеріали при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт. 

3.2. Реконструкція та розширення центральних очисних споруд 
каналізації правобережної частини (ЦОС-2) м. Запоріжжя (коригування), 
подовження виконання заходу ІП 2021 року, на виконання заходу заплановано 
263,13 тис. грн. в 2022 році. Реконструкція блоку біологічної очистки 
забезпечить доведення якості стічних вод до нормативів ГДС (гранично 
допустимих скидів), а також поліпшить екологічну обстановку в регіоні. 
Реконструкція блоку біологічної очистки – екологічний захід, націлений на 
підвищення ефективності очищення стічних вод, запобігання евтрифікації 
водойм. 

3.3. Заміна системи вентиляції з застосуванням адаптивної системи 
видалення неприємних запахів у будівлі ґрат на Центральних очисних спорудах 
№2 КП «Водоканал» (І етап – розробка проєктно-кошторисної документації з 
отриманням Експертного звіту та ІІ етап – монтажні, пусконалагоджувальні 
роботи) на виконання заходу заплановано 1 650,0 тис. грн. в 2022 році. 
Впровадження з дозволить скоротити викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, та як наслідок мінімізує вплив ЦОС-2 на мешканців, що 
проживають у санітарно-захисній зоні ЦОС-2, покращить загальний вплив на 
навколишнє природне середовище. 
4. Інші заходи на загальну суму 7 547,96 тис. грн. 

4.1. Заміна погружних мішалок Центральних каналізаційних очисних споруд 
№1 лівого берегу (ЦОС-1), а саме придбання погружних мішалок в басейни 
денітрифікації, розмір лопаті – 2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. – 3 
комплекти, погружних мішалок в аеротенки № 1, 2, розмір лопаті – 1 600 мм, 
потужність – 1,25 квт/год. – 2 комплекти, на виконання заходу заплановано 
1 918,27 тис. грн. в 2022 році. 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. 

 



4.2. Заміна насосних агрегатів Центральних каналізаційних очисних споруд 
№1 лівого берегу (ЦОС-1), а саме: придбання погружного насосного агрегату 
на піскожировловлювачах – 4 комплекти, дренажного насосного агрегату на 
горизонтальних відстійниках – 1 комплект; насосного агрегату надлишкового 
мулу в насосній станції №56 – 1 комплект, на виконання заходу заплановано 
2 172,83 тис. грн. в 2022 році. 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 тощо). 

4.3. Заміна електрообладнання РУ-6 кВ ЦМО на Центральних очисних 
спорудах лівого берегу №1 (ЦОС-1)  у кількості 3 комплектів (вакуумний 
вимикач ВВ-ТЕL-10-20 кВ з блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х) 
пульт HU/TEL-05 – 3 комплекти, пристрій ручного включення вакуумного 
вимикача ВВ/ТЕL – 1 комплект, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 3 одиниці, реле 
ПЭ-40 – 6 одиниць) на загальну суму 379,38 тис.грн. Впровадження заходу 
призведе до підвищення надійності експлуатації ввідних комірок та секційного 
вимикача РУ-6кВ очисних споруд ЦОС-1, унеможливить аварійні ситуації та 
забезпечить безперебійність водовідведення споживачів міста. 

4.4. Заміна електрообладнання РУ-10 кВ на Центральних очисних спорудах 
правого берегу №2 ЦОС-2 у кількості 3 комплектів (вакуумний вимикач BB-
TEL-10кВ-20ка 630А з блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт 
РU –TEL-05 1 шт; PR/TEL та TKA (типовим комплектом адаптації) для комірки 
КМ-1Ф-10-20 УЗ – 3 комплекти, пристрій ручного включення вакуумного 
вимикача ВВ/ТЕL – 1 комплект, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 3 одиниці, реле 
ПЭ-40 – 6 одиниць) на загальну суму 395,52 тис.грн. Впровадження заходу 
призведе до підвищення надійності експлуатації ввідних комірок та секційного 
вимикача РУ-6кВ очисних споруд ЦОС-2, унеможливить  аварійні ситуації та 
забезпечить безперебійність водовідведення споживачів міста. 

4.5. Заміна силового електрообладнання РУ6кВ на каналізаційній насосній 
станції № 1 КП «Водоканал» у кількості 1 комплект (вакуумний вимикач BB-
TEL-10кВ-20ка 630А з блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт 
РU –TEL-05 2 шт; PR/TEL та TKA (типовим комплектом адаптації) для комірки 
КСО-2 – 3 комплект; пристрій ручного включення вакуумного вимикача 
ВВ/ТЕL – 1 одиниця, пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 1 одиниця, реле ПЕ-40 – 2 
одиниці) на загальну суму 134,46 тис.грн. Впровадження заходу призведе до 
підвищення надійності експлуатації високовольтного обладнання комірки КСО-
2 № 6 РУ–6 кВ насосного агрегату № 2 КНС-1 унеможливлення аварійних 
ситуацій та забезпечить безперебійність водовідведення з максимальним 
енергозаощадженням для підприємства. 

4.6. Заміна силового електрообладнання РУ6кВ на каналізаційній насосній 
станції № 24 КП «Водоканал» у кількості 1 комплект (комплектний 
розподільчий пристрій, що складається з шести модернізованих камер КСО-
305В з комутаційним модулем (вакуумним вимикачем) BB/TEL-10-20/630 та з 

 



комплектом монтажного матеріалу – 1 комплект) на загальну суму 
1 191,27 тис.грн. Впровадження заходу призведе до підвищення надійності 
експлуатації високовольтного обладнання КНС-24, унеможливлення аварійних 
ситуацій та забезпечить безперебійність водовідведення з максимальним 
енергозаощадженням для підприємства. 

4.7. Придбання лабораторного обладнання для центральної лабораторії 
стічних вод у кількості 4 одиниці (бідистилятор БЭ-4 (Лівам) (або аналог) – 1 
одиниця, шафа сушильна СП -150 – 1 одиниця, спектрофотометр ULAB 102 
(або аналог) – 1 одиниця, спектрофотометр  DR3900 у комплекті з 
термоблоком, тест-наборами на загальний азот і фосфор – 1 одиниця) на 
загальну суму 415,34 тис.грн. 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.  

4.8. Придбання обладнання для для виконання ремонтно-відновлювальних 
робіт на спорудах та мережах водовідведення, а саме: придбання заглушки 
пневматична  Д=300-600мм – 1 одиницю, багаторозмірної заглушки 2,5 BAR, 
DN 500-1000 мм – 1 одиницю, Гідравлічна шламова помпа SP55 Максимальна 
продуктивність – 330 м3/год – 1 одиницю, на загальну суму 689,62 тис. грн. 
Впровадження заходу дозволить: оптимізувати робочі процеси при ліквідації 
аварійних ситуацій; скоротити час ліквідації витоків; заощадити паливно-
мастильні матеріали; знизити матеріальні витрати на ремонт мереж 
водовідведення.  

4.9. Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 
будівлі (літера У)  ЦОС-1 КП "Водоканал" (в тому числі проектні роботи) на 
загальну суму 107,48 тис. грн. 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 заходу 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 
26.04.2019. 

4.10. Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу 
в будівлі центрального складу (літера В)   КП "Водоканал", що розтащована по 
вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи) на загальну суму 
69,19 тис. грн. 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 заходу 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 26.04.2019. 

4.11. Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу 
в адміністративній будівлі (літера Г) КП "Водоканал", що розташована по 
вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи) на загальну суму 
74,60 тис. грн. 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 заходу 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 26.04.2019. 
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Додаток 2 до Пояснювальної записки 
Схема каналізування міста Запоріжжя 

 

 

 



витрати, 
ураховані у 
плановому 

тарифі, тис.грн.

структура 
планового 

тарифу, 
грн/куб.м.

очікуване 
зниження витрат 
після реалізації 

програми, 
тис.грн.

розрахункові 
витрати після 

реалізації 
інвестиційної 

програми, 
тис.грн.

структура 
розрахункового 

тарифу після 
реалізації 

програми, грн/куб.м

очікуване 
зниження  тарифу 

після реалізації 
інвестиційної 

програми, 
грн/куб.м

витрати, 
ураховані у 
плановому 

тарифі, тис.грн.

структура 
планового 

тарифу, 
грн/куб.м.

очікуване 
зниження витрат 
після реалізації 

програми, 
тис.грн.

розрахункові 
витрати після 

реалізації 
інвестиційної 

програми, 
тис.грн.

структура 
розрахункового 

тарифу після 
реалізації 
програми, 
грн/куб.м

очікуване 
зниження  тарифу 

після реалізації 
інвестиційної 

програми, 
грн/куб.м

А Б 1 2 3 4=1-3 5 6=2-5 7 8 9 10=7-9 11 12=8-11
1 Виробнича собівартість, усього, у т. ч. 546 427.285 10.4167 4 431.27 541 996.015 10.3322 0.084 297 473.703 6.6437 1 575.45 295 898.253 6.6085 0.035

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч. 162 557.932 3.0989 658.25 161 899.682 3.0863 0.013 71 335.443 1.5932 725.59 70 609.853 1.5770 0.016
1.1.1 покупна вода 0.00 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.000 0.00 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.000
1.1.2 електроенергія 105 471.660 2.0106 658.25 104 813.410 1.9981 0.013 61 015.254 1.3627 725.59 60 289.664 1.3465 0.016
1.1.3 інші матеріальні витрати 57 086.272 1.0882 0.00 57 086.272 1.0882 0.000 10 320.189 0.2305 0.00 10 320.189 0.2305 0.000
1.2 Прямі витрати на оплату праці 94 809.300 1.8074 0.00 94 809.300 1.8074 0.000 74 672.100 1.6677 0.00 74 672.100 1.6677 0.000
1.3 Інші прямі витрати, у т. ч. 53 516.530 1.0202 0.00 53 516.530 1.0202 0.000 33 116.983 0.7396 0.00 33 116.983 0.7396 0.000

1.3.1. відрахування на соціальні заходи 20 858.046 0.3976 0.00 20 858.046 0.3976 0.000 16 427.862 0.3669 0.00 16 427.862 0.3669 0.000

1.3.2.
амортизація основних засобів виробничого 
призначення 16 555.269 0.3156 0.00 16 555.269 0.3156 0.000 16 594.215 0.3706 0.00 16 594.215 0.3706 0.000

1.3.3. інші прямі витрати 16 103.215 0.3070 0.00 16 103.215 0.3070 0.000 94.906 0.0021 0.00 94.906 0.0021 0.000

1.4. Загальновиробничі витрати 235 543.524 4.4902 3 773.02 231 770.504 4.4183 0.072 118 349.176 2.6432 849.86 117 499.316 2.6242 0.019

2 Адміністративні витрати 26 258.501 0.5006 0.00 26 258.501 0.5006 0.000 13 576.102 0.3032 0.00 13 576.102 0.3032 0.000

3 Витрати на збут 26 734.196 0.5096 0.00 26 734.196 0.5096 0.000 14 586.225 0.3258 0.00 14 586.225 0.3258 0.000

4 Інші операційні витрати 898.680 0.0171 0.00 898.680 0.0171 0.000 489.240 0.0109 0.00 489.240 0.0109 0.000

5 Фінансові витрати 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.000

6 Усього витрати повної собівартості 600 318.662 11.4440 4 431.27 595 887.392 11.3595 0.084 326 125.270 7.2836 1 575.45 324 549.820 7.2484 0.035

7 Розрахунковий прибуток 14 167.520 0.2701 104.58 14 062.943 0.2681 0.002 7 696.556 0.1719 37.18 7 659.375 0.1711 0.001
Розрахунковий прибуток 12 006.373 0.2289 88.625 11 917.748 0.2272 0.002 6 522.505 0.1457 31.509 6 490.996 0.1450 0.001
Податок на прибуток 2 161.147 0.0412 15.953 2 145.195 0.0409 0.000 1 174.051 0.0262 5.672 1 168.379 0.0261 0.000

8 Сума компенсації/вилучення -1 002.313 -0.0191 0.00 -1 002.313 -0.0191 0.000 -4 069.491 -0.0909 0.00 -4 069.491 -0.0909 0.000

9
Вартість водопостачання/водовідведення за 
відповідними тарифами 613 483.869 11.69 4 535.85 608 948.022 11.61 0.09 329 752.335 7.36 1 612.63 328 139.704 7.33 0.04

10 Обсяг реалізації послуг, тис.куб.м/рік

з водопостачання на 0.084 грн/куб.м
з водовідведення на 0.035 грн/куб.м

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Показник

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження та затвердження  інвестиційних програм субє'ктів господарювання у 
сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких 
здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг 

Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Аналіз впливу

52 457.06 44 775.15

результатів реалізації Річного інвестиційного плану використання коштів у першому році плану розвитку на 2022-2026 роки на структуру тарифів з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення

Реалізація інвестиційної програми може призвести до зниження собівартості:

Генеральний директор А.А.Шаповал

№ з/п



Додаток 7

№ 
з/п

Одиниця 
виміру

Загальний 
показник

1 3 4
1 од. 10
2 осіб 728 476 ©
3 осіб 641 115 ©
4 осіб 641 059 ©
5 осіб 56 ©
6 осіб 0
7 осіб 0
8 од. 0
9 % 0
10 од. 318 829
11 од. 310 833
12 од. 381
13 од. 7 615
14 % 88.0
15 % 100.0
16 % 0.0
17 од. 280 881
18 од. 272 885
19 од. 381
20 од. 7 615
21 % 88.0
22 % 88.0
23 % 100.0
24 % 100.0
25 км 2 239.585
26 км 466.683
27 км 1 481.128
28 км 291.774
29 од./км 142.4
30 км 1 287.304
31 км 262.571
32 км 770.572
33 км 254.161
34 % 57
35 % 56
36 % 52
37 % 87
38 осіб 1 565.0
39 осіб 1 484.0
40 осіб/1000 од. 4.7
41 осіб/1 км 0.7
42 тис. м³/рік 88 911.3
43 тис. м³/добу 243.59
44 тис. м³/рік 22.0
45 тис. м³/рік 87 491.0
46 тис. м³/добу 239.7
47 тис. м³/рік 77 637.0
48 тис. м³/добу 212.7
49 тис. м³/рік 48 930.3
50 тис. м³/рік 22 877.70
51 тис. м³/рік 12 574.0
52 тис. м³/рік 9 854.0
53 тис. м³/рік 2 720.0
54 % 14.1

станом на 31 грудня 2020 року

2

водоводів

з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)
інших (рядок 20/рядок 13х100)

бюджетних установ
інших

Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:
населення (рядок 18/рядок 11х100)

водоводів

бюджетних установ
інших

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:

Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:
населення

Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)

водоводів (рядок 31/рядок 26х100)

вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової мережі

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:
внутрішньоквартальної та дворової мережі

Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

вуличної мережі

Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:

яке використовує водорозбірні колонки

населення

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (*)
Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства
Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:

безпосередньо підключеного до мереж

Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)
Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог
Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками

Обсяг поданої води в мережу за рік
Середньодобова подача води в мережу
Обсяг реалізованої води всім споживачам за рік, у тому числі:

населенню

вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)
внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)
Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання
Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)

витрати на технологічні потреби у мережі

Обсяг піднятої води за рік
Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому
Обсяг закупленої води зі сторони за рік
Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік
Середньодобове очищення води на очисних спорудах 

Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), у тому числі:
витрати на технологічні потреби до мережі

Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів 
господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення 

Комунальне підприємство «Водоканал», м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата підприємства)

І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання



55 тис. м³/рік 27 429.0
56 тис. м³/рік 1 442.3
57 тис. м³/рік 25 986.7
58 % 33.5
59 тис. м³/км 11.6
60 л/добу 331.8
61 л/добу 97.5
62 од. 19
63 тис. м³ 82 257
64 тис. м³ 63 217
65 % 77
66 од. 3
67 од. 0
68 од. 0
69 од. 0
70 од. 3
71 од. 29
72 тис. кВт*год 11 281
73 кВт*год/м³ 0.127
74 од. 2
75 тис. кВт*год 5 476
76 кВт*год/м³ 0.063
77 од. 22
78 од. 125
79 од. 89
80 тис. кВт*год 18 909
81 кВт*год/м³ 0.244
82 од. 77
83 од. 0
84 % 100.0
85 од. 5
86 од. 2
87 од. 3
88 од. 0
89 од. 0
90 од. 1
91 од. 7
92 од. 138
93 тис. м³/добу 555
94 тис. м³/добу 866.4
95 тис. м³/добу 466.1
96 % 38
97 % 28
98 % 51
99 аварії 3 643

100 аварії/км 1.63
101 тис. кВт*год 35 667.0
102 тис. грн 77 593
103 кВт*год/м³ 0.401
104 тис. грн 482 749
105 грн/м³ 9.9
106 тис. грн 213 399
107 % 44.2
108 % 16.1
109 тис. грн 0.00
110 % 0.0
111 тис. грн 18 731
112 тис. грн 8 169
113 % 4
№ 
з/п

Одиниця 
виміру

1 од. 10
2 осіб 728 476 ©
3 осіб 520 818 ©
4 осіб 517 218 ©
5 осіб 3 600 ©
6 од. 257 386
7 од. 249 877
8 од. 379

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства
Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:

безпосередньо підключених до мереж
яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків

Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:
населення
бюджетних установ

обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)
Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)
Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)
Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)

Кількість підземних водозаборів, з них:

Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води 
Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання

Витрати електричної енергії на підйом води

Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)

Обсяг втрат води, усього (рядок 56+рядок 57), у тому числі:
обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)

Водоспоживання 1 людиною на день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)

кількість свердловин
Кількість окремих свердловин

Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів

Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води 

Кількість резервуарів чистої води, башт, колон
Розрахунковий об’єм запасів питної води
Наявний об’єм запасів питної води
Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)
Кількість поверхневих водозаборів

Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100)

Кількість насосних станцій підкачування води
Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання 
Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін
Витрати електричної енергії на перекачування води
Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води в мережу
Кількість приладів технологічного обліку
Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати

Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44))
Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік

Витрати електричної енергії на очищення води

Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:
рідкого хлору
гіпохлориду
ультрафіолету

Установлена виробнича потужність водопроводу
Установлена загальна потужність водозаборів

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін
Кількість лабораторій
Кількість майстерень
Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

Витрати електричної енергії на водопостачання за рік
Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік

Установлена виробнича потужність очисних споруд
Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)

Кількість аварій на мережі водопостачання за рік
Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)

ІІ. Найменування та характеристика  об'єктів водовідведення

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (**)

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)

Амортизація за рік
Використано коштів за рахунок амортизації за рік
Співвідношення амортизації (рядок 111/рядок 104х100)

Загальний 
показник

Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)
Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік
Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)

Витрати на оплату праці за рік
Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)



9 од. 7 130
10 % 72
11 % 99
12 % 1
13 од. 0
14 % 0
15 км 979.8
16 км 213.204
17 км 130.930
18 км 177.806
19 км 457.827
20 од./км 262.7
21 км 630.363
22 км 160.467
23 км 54.239
24 км 148.529
25 км 267.128
26 % 64
27 % 75
28 % 41
29 % 84
30 % 58
31 осіб 1 001
32 осіб 1 011
33 ос./1000 од. 3.9
34 осіб/1 км 1.0
35 тис.м³/рік 42 601
36 тис.м³/рік 158
37 тис.м³/добу 116.72
38 тис.м³/рік 44 840
39 тис.м³/рік 44 840
40 тис.м³/рік 0.0
41 тис.м³/добу 122.96
42 тис.м³/рік -2 239
43 % -5
44 тис.м³/рік -2 239
45 % -5
46 тис.м³/рік 0.0
47 % 0.00
48 тис.м³/рік 42 364
49 тис.м³/рік 21 815.4
50 од. 11 182
51 од./км 11.4
52 аварії/рік 0.0
53 аварії/км 0.000
54 л/добу 223.5
55 л/добу 235.2
56 од. 47
57 од. 3
58 од. 244
59 од. 29
60 од. 2
61 од. 1
62 од. 1
63 од. 0
64 од. 0
65 од. 1
66 од. 8
67 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів од. 102
68 тис.м³/добу 495.4
69 тис.м³/добу 948.1
70 тис.м³/добу 390.7
71 % 23.5
72 % 31.4
73 тис.кВт*год 21 812
74 загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод тис.кВт*год 13 378
75

кВт*год/м³ 61.3

інших
Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)
з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)

Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод
Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)
Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:

головних колекторів
напірних трубопроводів
вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової мережі

Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)
Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

головних колекторів
напірних трубопроводів
вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової мережі

головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)
напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:

вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)
внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)

Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом
Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення
Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)
Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)

Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)
Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)
Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)
Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)

Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:
прийнято від інших систем водовідведення

Середньодобове перекачування стічних вод
Пропущено через очисні споруди за рік, усього, у тому числі:

з повним біологічним очищенням
з доочищенням

Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах 

Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік

Обсяг реалізованих послуг з водовідведення всім споживачам за рік, у тому числі:
населенню

Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік

Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)

Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15)

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)
Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)
Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)

Кількість аварій у мережі водовідведення за рік

Кількість насосних станцій перекачування стічних вод
Кількість очисних споруд водовідведення
Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення
Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін
Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням:

рідкого хлору
гіпохлориду

Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)
Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)

питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 
74/рядок 73х100)

Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:

ультрафіолету
Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін
Кількість лабораторій
Кількість майстерень

Установлена потужність водовідведення
Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення
Установлена потужність очисних споруд водовідведення



76 загальні витрати електричної енергії на перекачування води тис.кВт*год 8 434
77 кВт*год/м³ 38.7

78 тис.грн 47 488
79 кВт*год/м³ 0.51
80 тис.грн 278 904.0
81 грн./м³ 6.6
82 тис.грн 136 555.0
83 % 49.0
84 % 17.0
85 тис.грн 18 974.0
86 тис.грн 11 262.0
87 % 3.90

Примітки:
од.
од.
од.

од.

од.
од.

*
1 м. Запоріжжя
2 смт Балабіне
3 с.м.т.Кушугум 
4 с.м.т.Малоекатерінівка
5 c. Нижня Хортиця
6 c. Бабурка
7 c. Володимирівське
8 с.Сонячне
9 ст. Ростуща
10 ст. Дніпробуд-II

© Середньостатичні дані

__________
(підпис)

__________
     (підпис)

__________
(підпис)

Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)

Кількість населення у зоні відповідальності підприємства (рядки 002, 202)

Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)

    вказуються статистичні дані

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)

Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)

Кількість багатоповерхових будинків

питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 м³ стічних вод (рядок 
76/рядок 73х100)

Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)
Витрати на електричну енергію за рік

Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік

Витрати на оплату праці за рік
Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)
Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)
Амортизація за рік
Використано коштів за рахунок амортизації за рік
Співвідношення амортизації (рядок 111/рядок 104х100)

2  - установлена виробнича потужність очисних споруд вказана без урахування фільтруючих споруд, які потребують 
реконструкції.  Потужність приведена з урахуванням власних потреб водопровідних станцій

1 - об'єм технологічних потреб вказан з урахуванням господарсько-побутових потреб водопровідних станцій.

3- стічні води скинуті без очищення від КНС (стоки на споруди не потрапили) 

Генеральний директор КП "Водоканал" А.А.Шаповал

Директор з експлуатації та виробництва 
КП "Водоканал" К.М.Шарков 

(посадова особа ліцензіата) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Примітки до таблиці Довідково: КП "Водоканал" не здійснює облік квартир у багатоповерхових будинках та не 
володіє інформацією щодо кількості підключень до внутрішньобудинкових мереж у розрізі населених пунктів, у 
яких ліцензіат надає послуги. 

Кількість абонентів водопостачання (рядки 010-013)-  вказується кількість особових рахунків
Кількість абонентів з обліковим споживанням (рядки 017-021)-  вказується кількість особових рахунків
Кількість підключень до мережі водовідведення (рядки 206-209) - вказується кількість особових рахунків

(посада відповідального виконавця) (прізвище, ім’я, по батькові)

Директор фінансовий КП "Водоканал" Г.В.Вахненко
(прізвище, ім’я, по батькові)

Назва населених пунктів, яким надаються послуги:







Додаток 8

(найменування ліцензіата)

№ з/п Об'єкт системи Трубопровід, D
Марка лічильника, 

кількість каналів

Дата випуску 

(повірки)
Призначення

1 2 3 4 5 6

1 ДВС-1 (І-підйом) 1200/7 УВР-011 2017 (05.2021) облік води з поверхневого джерела

2 ДВС-1 (І-підйом) 1200/8 УВР-011 2017 (05.2021) облік води з поверхневого джерела

3 ДВС-1 (І-підйом) 1400/1 УВР-011 2017 (05.2021) облік води з поверхневого джерела

4 ДВС-1 (І-підйом) 1400/2 УВР-011 2017 (05.2021) облік води з поверхневого джерела

5, 6 ДВС-2 (І-підйом) 1200/1, 1200/2 УВР-011 2- канала 2017 (08.2017) облік води з поверхневого джерела

7 ДВС-1 (ІІ-підйом) 800/3 УВР-011 2017 (10.2017) облік води на виході 

8 ДВС-1 (ІІ-підйом) 1400 УВР-011 2017 (10.2017) облік води на виході 

9 ДВС-1 (ІІ-підйом) 1000 УВР-011 2018 (06.2018) облік води на виході 

10 ДВС-1 (ІІ-підйом) 800/2 УВР-011 2018 (06.2018) облік води на виході 

11 ДВС-1 (ІІ-підйом) 800/1 УВР-011 2018 (06.2018) облік води на виході 

12 ДВС-1 (ІІ-підйом) 700/2 УВР-011 2018 (06.2018) облік води на виході 

13 ДВС-1 (ІІ-подъем) 600 УВР-011 2017 (10.2017) облік води на виході 

14 ДВС-1 (ІІ-підйом) 700/1 УВР-011 2017 (10.2017) облік води на виході 

15 ДВС-1 (ІІ-підйом) 1200 УВР-011 2017 (12.2017) облік води на виході 

16 с.Матвіївка, вул.Лесі Українки, 85 1200 УВР-011 2019 (04.2019) облік розподілу води між цехами

17, 18 н.ст.П-Кичкас 1200, 800 УВР-011 2- канала 2018 (06.2018) облік води на виході 

19 Зап.Ліве.вул.Іркутска, 5 600 УВР-011 2016 (10.2020) облік розподілу води між цехами

20 Зап.Ліве.вул.Шамотна, 26 800 УВР-011 2016 (08.2020) облік розподілу води між цехами

21 Зап.Ліве.вул.Радиальна, 1 1000 УВР-011 2017 (05.2021) облік розподілу води між цехами

22 ул.Перемоги, 92 1000/1200 УВР-011 2003 (10.2017) облік розподілу води між цехами

23, 25 н.ст.Леваневська 1000/1, 1000/4 УВР-011 2- канала 2014 (06.2020) облік води на вході (1000/1), на виході 

(1000/4)

24, 26 н.ст.Леваневська 1000/2, 1000 УВР-011 2- канала 2019 (07.2019) облік води на виході 

27, 28 н.ст.Шевченко 800/1, 800/2 УВР-011 2- канала 2019 (07.2019) облік води на виході 

29 н.ст.Шевченко 800/3 УВР-011 2016 (12.2020) облік води на виході 

30 вул.Заполярна, 44 1200 УВР-011 2019 (04.2019) облік розподілу води між цехами

31 н.ст.Балабино вхід 300 УВР-011 2016 (08.2020) облік води на вході 

32 ДнепроГЕС 700 УВР-011 2020 (05.2020) облік розподілу води між цехами

33 вул.Юност, 59а 700 УВР-011 2012 (11.2020) облік розподілу води між цехами

34, 35 вул.Юност, 26 400(к), 400(ш) УВР-011 2- канала 2019 (07.2019) облік розподілу води між цехами

36 ДВС-2 (ІІ-підйом) 1200 УВР-011 2017(09.2017) облік води на виході 

37 ДВС-2 (ІІ-підйом) 1000 УВР-011 2017(09.2017) облік води на виході 

38 ДВС-2 (ІІ-підйом) 1400 УВР-011 2017(09.2017) облік води на виході 

30, 40 н.ст.Хортицька 1200/4, 800/2 УВР-011 2- канала 2016 (12.2020) облік води на вході 

41, 42 н.ст.Хортицька 1000/6, 1000/7 УВР-011 2- канала 2016 (12.2020) облік води на виході 

43 КНС-18 100 УВР-011 2017 (10.2017) облік розподілу води між цехами

44 вул.Першотравнева, 26 600 УВР-011 2016 (06.2020) облік розподілу води між цехами

45 НС Балабино на п.Кушугум 300 УВР-011 2013 (03.2019) облік розподілу води між цехами

46 вул.Горна 1000 УВР-011 2016 (10.2020) облік розподілу води між цехами

47 ЦОС-1 300 Січ-Узв 2005 (06.2020) облік розподілу води між ЦОС-1 та ц.№2

48 вул.Моторобудівників 400 УВР-011 2016 (12.2020) облік розподілу води між цехами

49 вул. Центральна, 24 300 УВР-011 А1.1 2020 (07.2020) облік розподілу води в межах цеху

50 вул.Технікумівська 200 УВР-011 А1.1 2020 (07.2020) облік розподілу води в межах цеху

51 вул. Олександра Вишнівського, 3 250 УВР-011 А1.1 2020 (07.2020) облік розподілу води в межах цеху

52 вул. Механічна 200 УВР-011 А1.1 2020 (07.2020) облік розподілу води в межах цеху

53 вул. Парашутна, 47 150 УВР-011 А1.1 2020 (07.2020) облік розподілу води в межах цеху

54 вул. Очаківська 300 УВР-011 А1.1 2020 (07.2020) облік розподілу води в межах цеху

55 вул.Владивостоцька 200 УВР-011 А1.1 2020 (07.2020) облік розподілу води в межах цеху

56 вул. Памірська, 95 200 УВР-011 А1.1 2020 (07.2020) облік розподілу води в межах цеху

57 вул.Тимурівська, 20 300 УВР-011 А1.1 2020 (07.2020) облік розподілу води в межах цеху

58, 59 н.ст Інтурист 100/1, 100/2 УВР-011 2- канала 2020 (04.2020) облік розподілу води в межах цеху

60, 61 н.ст ЦТП-4 150, 200 УВР-011 2- канала 2020 (04.2020) облік розподілу води в межах цеху

1 КНС - 1 1400 УВР-011 2003 (11.2017) облік стічних вод

2 КНС - 2 1000 УВР-011 2003 (10.2017) облік стічних вод

3 КНС - 3 300 УВР-011 2014 (10.2020) облік стічних вод

4 КНС - 5 80 Січ-Узв 2010 (11.2020) облік стічних вод

5 КНС - 6 2х600 УВР-0112 канала 2013 (09.2017) облік стічних вод

6 КНС - 7 600 УВР-011 2003 (10.2017) облік стічних вод

7 КНС - 9 600 УВР-011 2004 (04.2021) облік стічних вод

8 КНС - 10 80 Січ-Узв 2010 (11.2020) облік стічних вод

9 КНС - 15 200 УВР-011 2014 (08.2020) облік стічних вод

10 КНС - 16 150 Січ-Узв 2008 (12.2019) облік стічних вод

11 КНС - 17 140 УВР-011 2014 (07.2020) облік стічних вод

12 КНС - 22 2х500 УВР-0112 канала 2003 (06.2019) облік стічних вод

13 КНС - 23 600 УВР-011 2003 (06.2019) облік стічних вод

14 КНС - 24 600 УВР-011 2003 (06.2019) облік стічних вод

КП "Водоканал" (м.Запоріжжя) станом на 01 червня 2021 року

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Реєстр

лічильників технологічного обліку в системах централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  



№ з/п Об'єкт системи Трубопровід, D
Марка лічильника, 

кількість каналів

Дата випуску 

(повірки)
Призначення

1 2 3 4 5 6

15 КНС - 29 2х600 УВР-0112 канала 2013 (09.2017) облік стічних вод

16 КНС - 30 2х500 УВР-0112 канала 2004 (10.2017) облік стічних вод

17 КНС - 36 100 Січ-Узв 2012 (12.2019) облік стічних вод

18 КНС - 37 2х80 Січ-Узв2 канала 2008 (12.2019) облік стічних вод

19 КНС - 43 2х200 УВР-0112 канала 2011 (02.2021) облік стічних вод

20 ЦОС-1 изм.лоток ЭХО-Р-02 2017 (09.2020) облік стічних вод (вхід) 

21 ЦОС-2 изм.лоток ЭХО-Р-02 2007(08.2018) облік стічних вод (вхід) 

22 ЦОС-1 изм.лоток UFM-535 2007(08.2017) облік очищених вод (вихід) 

23 КНС - 14 200 УВР-011 2016 (05.2021) облік стічних вод

24 КНС - 25 400 УВР-011 2017 (05.2021) облік стічних вод

25 КНС - 32 300 УВР-011 2017 (05.2021) облік стічних вод

26 КНС - 39 400 УВР-011 2017 (05.2021) облік стічних вод

27 КНС - 8 400 УВР-011 2007 (10.2017) облік стічних вод

28 КНС - 4 400, 500 УВР-0112 канала 2016 (04.2020) облік стічних вод

29 КНС - 11 100, 100 УВР-0112 канала 2019 (07.2019) облік стічних вод

30 КНС - 12 150 УВР-011 2019 (03.2019) облік стічних вод

31 КНС - 31 100 УВР-011 2019 (04.20219) облік стічних вод

32 КНС - 40 150 УВР-011 2019 (04.20219) облік стічних вод

33 КНС - 41 150, 150 УВР-0112 канала 2019 (07.20219) облік стічних вод

34 КНС - 34 150 УВР-011 2020 (05.2020) облік стічних вод

35 КНС - 35 150 УВР-011 2020 (05.2020) облік стічних вод

36 КНС - 44 150 УВР-011 2020 (04.2020) облік стічних вод

37 КНС - 45 150 УВР-011 2007 (12.2020) облік стічних вод

38 КНС - 21 150, 150  "УВР-011"2 канала 2021 (04.2021) облік стічних вод

39 КНС - 28 100, 100  "УВР-011"2 канала 2021 (04.2021) облік стічних вод

Генеральний директор  _______________ А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 

Начальник ЦЛАВ  _______________ В.В.Рюмін
(посада відповідального виконавця) (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 



 
 
 
 
 

Опис заходів  
 

Інвестиційної програми 
комунального підприємства 

«Водоканал» 
(м. Запоріжжя)  

на 2022  рік 
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1.1.1 Реконструкція котельні КП "Водоканал" по вул.Вузлова, 23 в 
м. Запоріжжя 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 

Котельня по вул. Вузлова, 23 розташована на території Дніпровської 
водопровідної станції № 1 (ДВС-1), та призначена для виробництва теплової 
енергії для опалення будівель та споруд виробничого майданчика ДВС-1.  

В котельні установлено два водогрійних котла ТВГ-4Р (1 робочий, 1 
резервний) теплопродуктивністю 4,3 Гкал/год кожний, які працюють на 
газоподібному паливі – природному газі. 

Котли ТВГ-4Р в експлуатації понад 38 років, при розрахунковому строку 
експлуатації – 20 років. 

Теплове навантаження на опалення будівель та споруд виробничого 
майданчика ДВС-1 становить 1,612 Гкал/год. 

За результатами комплексних еколого-теплотехнічних випробувань 
водогрійних котлів ТВГ – 4Р ст. №1, №2 встановлено: 

- максимально допустима теплопродуктивність котла № 1 – 1,77 Гкал/год, 
котла № 2 – 2,8 Гкал/год; 

- величина ККД котлоагрегату № 1 на максимально-досягнутих 
навантаженнях становить – 83,5 %, котлоагрегату № 2 – 92,2 %.  

У зв’язку тим, що ККД котлів ТВГ-4Р дуже низький, а також враховуючи 
те, що котли ТВГ-4Р з подовими щілинними пальниками мають ряд недоліків, в 
тому числі: підвищену витрату повітря на горіння, що потребує додаткової 
витрати палива на його нагрівання, а також схильність котлів до переходу в 
режим роботи з неповним хімічним спалюванням, рекомендовано, виконати 
заміну котлів ТВГ-4Р з встановленням на їх місце сучасних котлів з 
ефективним спалюванням газу, працюючих в автоматичному режимі в 
залежності від температури зовнішнього повітря, з ККД не нижче 94%, що 
дасть можливість більш економічно використовувати паливо та суттєво знизити 
шкідливі викиди забруднюючих речовин в атмосферу. 

З метою зниження витрат палива на виробництво теплової енергії для 
опалення будівель та споруд ДВС-1 та зниження шкідливих викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу, на технічній раді підприємства від 13 
липня 2018 року, протокол № 13, прийнято рішення про проведення 
реконструкції котельні по вул. Вузлова, 23 з заміною двох морально застарілих 
котлів ТВГ-4Р з ККД 83,5% – 92,2 % теплопродуктивністю 4,3 Гкал/год. на два 
сучасних водогрійних котла «Vitoplex 100 SX1» фірми «Viessman», з 
високоефективним спалюванням палива з ККД 94 % потужністю 1,23 МВт 
кожний, які демонтуються в приміщенні котельні Центральних очисних споруд 
№1 Лівого берега (ЦОС-1), що виведена з експлуатації. 

Термін експлуатації водогрійних котлів «Vitoplex 100 SX1» – 9 років, 
граничний строк експлуатації – 20 років. 

За результатами експертного обстеження котлів від 31.08.2018 року, 
загальний технічний стан котлів «Vitoplex 100 SX1» справний, працездатний. 
Котли можуть бути допущені до експлуатації з технологічними параметрами 
заводу-виготовлювача. 
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Крім того, передбачається виведення з експлуатації енергоємного 
допоміжного устаткування котельні, а саме:  
- мережного насосу 4К6С- потужністю 55 кВт – 1 од.;  
- мережного насосу К 100-65-250 потужністю 45 кВт – 1 од.;  
- димососів ДН-10 потужністю 18,5 кВт – 2 од.;  
- вентиляторів Ц 4-70 №6 потужністю 7,5 – 2 од.;  
- рециркуляційного насосу НКУ-90 потужністю 22 кВт – 1 од.;  
- підживлювального насосу КС 12-50 потужністю 11 кВт – 1 шт. з заміною 
енергоємного устаткування на сучасне високоефективне устаткування. 

У зв’язку з тим, що котли «Vitoplex 100 SX1», які передбачається 
установити в котельні ДВС-1 в результаті реконструкції, працюють в 
автоматичному режимі, без постійної присутності персоналу, планується 
скорочення чисельності обслуговуючого персоналу котельні. 
 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. 

В 2020 році, на замовлення КП «Водоканал», за договором №0376/20 від 
13.03.2020 ТОВ «Арєс Інжиніринг» виготовило проектно-кошторисну 
документацію (РП) по об’єкту: «Реконструкція котельні КП «Водоканал» по 
вул. Вузлова, 23 в м. Запоріжжя», яка отримала ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ 
(позитивний) щодо розгляду проектно-кошторисної документації від 04.01.2021 
№ 201215-1/А (Додаток 1.1.1.Б) 

Для реалізації заходу з реконструкції котельні згідно РП підприємству 
необхідно заключити договір зі спеціалізованою підрядною організацією, яка 
має дозвіл на виконання даного виду робіт та дозвіл Держпраці, отриманий 
відповідно до «Порядку отримання дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки», виконати роботи з монтажу та налагоджування обладнання 
котельні. 
 Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 

Робочий проект «Реконструкція котельні КП «Водоканал» по 
вул. Вузлова, 23 в м. Запоріжжя» включає в себе розділ «Оцінка впливів на 
навколишнє середовище». (Додаток 1.1.1.А) 
 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єктів від 
небезпечних природних чи техногенних факторів. 

До початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних 
комунікацій, будуть розроблені та погоджені з ДВС-1 заходи по безпечним  
умовам  праці. 
 Основні положення з організації будівництва 

Загальна схема організації реконструкції містить в собі наступні періоди: 
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організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний 
період та введення об’єкту в експлуатацію. 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 
праці. 

За попередніми розрахунками, в результаті реконструкції котельні ДВС-1: 
1. споживання природного газу на виробництво теплової енергії буде 
знижено на 51,282 тис.м3/рік на суму 458,50 тис. грн.,  
2. витрати електроенергії на допоміжне устаткування котельні зменшаться на 
231 024 кВт год./рік на суму 658,26 тис. грн.,  
3. витрати на оплату праці, за рахунок скорочення чисельності 
обслуговуючого персоналу зменшаться на 528,64 тис. грн./рік.  

Всього підприємство зможе отримати економію коштів 
1 645,40 тис. грн./рік.  

Крім того, буде знижено вміст оксидів азоту та окису вуглецю, що 
викидаються  в повітря з димовими газами. 
 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. 

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. 
 Проектні терміни будівництва або придбання. 

Термін реалізації заходу – протягом 2020 року – І етап, виготовлення 
проектно-кошторисної документації. 

Проведення реконструкції котельні – протягом 2022 року. 
 Техніко-економічні показники та обґрунтування ефективності інвестицій: 

Теплове навантаження на опалення будівель та споруд виробничого 
майданчика по вул. Вузлова, 23 становить 1,612 Гкал/год. 

У зв’язку зі значним підвищенням температури зовнішнього повітря 
протягом останніх років, котельня працює в режимі виробництва теплової 
енергії не більше 1 Гкал/год. ККД котла ТВГ-4Р -  83,5 % (фактичний). 

Витрата газу на виробництво 1 Гкал/год. теплової енергії при роботі на 
котлі ТВГ-4Р складає: V = Q/ (q*ККД/100), де  
V – витрата газу на виробництво теплової енергії, м3/год.; 
Q – кількість теплової енергії, кВт (1 Гкал/год. = 1 163 кВт); 
q - теплота згоряння газу нижча, кВт*год/м3 (за паспортом газу – 
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9,68 кВт*год/м3); 
V = 1 163 / (9,68 *83,5/100) = 1 163 / 8,0828 = 143,9 м3/год. 

ККД котла Vitoplex 100 SX1 - 94% (за паспортом).   
Витрата газу на виробництво 1 Гкал/год теплової енергії при роботі на 

котлі Vitoplex 100 SX1 складе: V = Q/ (q*ККД/100), де: 
V – витрата газу на виробництво теплової енергії, м3/год.; 
Q – кількість теплової енергії, кВт (1 Гкал/год. = 1 163 кВт); 
q - теплота сгоряння газу нижча, кВт*год. /м3 (за паспортом газу – 
9,68 кВт*год/м3); 

V = 1 163 / (9,68 *94/100) = 1 163 / 9,0992 = 127,81 м3/год. 
Річні витрати газу при роботі на котлі ТВГ-4Р: 
143,9 м3/год.* 24 * 166 * 0,8 = 458 638 м3, де:  

24 години – тривалість роботи котла на добу; 
166 – тривалість опалювального сезону, діб (фактична); 
0,8 – коефіцієнт завантаження котла. 

Річні витрати газу при роботі на котлі Vitoplex 100 SX1: 
127,81 м3/год.* 24 * 166 * 0,8 = 407 356 м3 

Економія газу після встановлення котла «Vitoplex 100SX1» складе: 
458 638 – 407 356 = 51 282 м3 / 1000,0 = 51,282 тис. м3, або в гривневому 

еквіваленті 51,282 * 8,94067 тис. грн. = 458,50 тис. грн., де  
8,94067 тис. грн. – ціна за 1 тис.м3 газу з урахуванням транспортування 
(замовленої потужності) та розподілу.  

1. Проектом на реконструкцію котельні передбачається виведення із 
експлуатації (демонтаж) енергоємного допоміжного устаткування  котельні з 
заміною його на нове сучасне  енергозберігаюче устаткування, а саме: 
 

Найменування 
Кількість, 

шт 

Потужність 
одиниці 

устаткування., 
кВт 

Години  
роботи в 

опалювальний 
період 

Коеф. 
викорис

тання 

Споживання  
ел.енергії, 
кВт*год 

Вартість 
1кВт*год        

на 01.01.2021 
Економія, грн 

Допоміжне устаткування котельні, що демонтується 
Мережевий насос 4КС6С 1 55,0 3 264 0,85 152 592,0 

 
Мережевий  насос К100-65-250  1 

45,0 
(резерв) 

- - -   
  

Димосос ДН-10 2* 18,5 3 264 0,85 51 326,4     
Вентилятор Ц4-70 2* 7,5 3 264 0,85 20 808,0     
Рециркуляційний насос НКУ90 1 22,0 3 264 0,85 61 036,8     
Підживлювальний насос КС 12-50 1 11,0 3 264 0,85 30 518,4 

 
ВСЬОГО 

 
114,0    316 281,6 

  
Допоміжне устаткування котельні, що встановлюється 

Циркуляційний насос ТР 100-480/2 
2* 

(1+1) 
30,0 3 264 0,85 83 232,00   

  
Рециркуляційний насос  UPS 50-
60/2  

2* 0,36 3 264 0,85 998,78 
 

Підживлюючи насос CR 1-5, CR 
3-5 

2* 0,37 3 264 0,85 1026,53 
 

ВСЬОГО  30,73  
 85 257,31  

ВСЬОГО економія (демонтовано - встановлено)  231 024,29 2.84932** 658 262,13 

* постійно в роботі одна одиниця устаткування. 
** 2,84932– тариф за 1 кВт*год.  електроенергії. 

Таким чином, економія від заміни допоміжного устаткування котельні 
складе 231,02 тис.кВт/год або 658,26 тис. грн. 
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2. У зв’язку з тим, що котли Vitoplex 100 SX1 працюють в автоматичному 
режимі (без постійної присутності персоналу), очікується економія за рахунок 
скорочення обслуговуючого персоналу: 

Місячний фонд оплати праці (далі – ФОП) працівників котельні згідно 
існуючого штатного розкладу на 01.01.2021 р. 

Найменування професії Кількість, 
чол. 

Розряд Місячний фонд в 
опалювальний період, грн. 

Майстер 1,00  15 467,62 
Оператор котельні 4,00 3 34 998,05 
Оператор котельні 1,00 3 7 317,34 
Апаратник хімводоочищення 4,00 2 31 501,90 
Апаратник хімводоочищення 1,00 2 6 586,36 
Слюсар з обслуговування теплових мереж 0,25 5 2 347,82 
Слюсар з експлуатації та ремонту газового 
устаткування 

1,50 5 14 086.92 

 12,75  112 306,01 
Річні витрати на оплату праці працівників котельні згідно існуючого 

штатного розкладу (до заміни котлів) 

Найменування професії 
Кількість, 

од. 

Місячний ФОП на 
посадовий оклад, на 

1тарифну  ставку, грн 

Тривалість, 
міс. 

Всього, грн. 

Опалювальний період 

Майстер 1,00 15 467,62 5,0 77 338,10 
Оператор котельні 4,00 8 749,51 5,0 174 990,20 
Оператор котельні 1,00 7 317,34 5,0 36 586,70 
Апаратник хімводоочищения 4,00 7 875,48 5,0 157 509,60 
Апаратник хімводоочищения 1,00 6 586,36 5,0 32 931,80 
Слюсар з обслуговування теплових мереж 0,25 9 391,28 5,0 11 739,10 
Слюсар з експлуатації та ремонту газового 
устаткування 

1,50 9 391,28 5,0 70 434,60 

Всього: 12,75 
  

561 530,10 
Підготовка до опалювального періоду 

Майстер 1,00 15 467,62 1,0 15 467,62 
Оператор котельні 5,00 7 317,34 1,0 36 586,70 
Апаратник хімводоочищения 5,00 6 586,36 1,0 32 931,80 
Слюсар з обслуговування теплових мереж 0,25 9 391,28 1,0 2 347,82 
Слюсар з експлуатації та ремонту газового 
устаткування 

1,50 9 391,28                                             1,0 14 086,92 

Всього: 12,75 
  

101 420,86 
Міжопалювальний період 

Майстер 1,00 15 467,62 6,0 92 805,72 
Оператор котельні 1,00 7 317,34 6,0 43 904,04 
Апаратчик хімводоочищения 1,00 6 586,36 6,0 39 518,16 

Слюсар з обслуговування теплових мереж 0,25 9 391,28                                             6,0 14 086,92 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового 
устаткування 

1,50 9 391,28                                       6,0 84 521,52 

Всього: 4,75 
  

274 836,36 

Разом:       937 787,32
При введенні в дію котлів Vitoplex 100 SX1, які працюють в 

автоматичному режимі (без постійної присутності персоналу), передбачається  
скорочення штатного розкладу котельні, а саме:  
- оператори котельні – 4,75 од.;  
- апаратики хімводоочищення – 5 од.  
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Крім того, відбудеться скорочення 1 одиниці штатного розкладу – 
завідуюча господарства господарської дільниці ДВС-1 з покладанням його 
обов’язків на майстра дільниці котельної та теплових мереж з річним ФОП: 

12 місяців х 10 307,78 грн. (місячний ФОП на посадовий оклад, на 1 
тарифну ставку) = 123 693,36 грн. 

Річні витрати на оплату праці працівників котельні при введенні в дію 
котлів Vitoplex 100 SX1, які будуть встановлені в котельні, в результаті 
реконструкції 

Найменування професії 
Кількість, 

од. 

Місячний ФОП на 
посадовий оклад, на 1 
тарифну ставку, грн 

Тривалість, 
міс. 

Всього, грн. 

Опалювальний  період 
Майстер 1,00 15 467,62 5,0 77 338,10 
Оператор котельні 0,25 7 317,34 5,0 9 146,68 
Слюсар з обслуговування теплових мереж 1,00 9 391,28 5,0 46 956,40 
Слюсар з  експлуатації  та ремонту  
газового устаткування 

2,00 9 391,28                                             5,0 93 912,80

Всього: 4,25 
  

227 353,98
Міжопалювальний період 

Майстер 1,00 15 467,62 7,0 108 273,34
Слюсар з обслуговування теплових мереж 1,00 9 391,28                                             7,0 65 738,96
Слюсар з  експлуатації  та ремонту  
газового устаткування 

2,00 9 391,28                                       7,0 131 477,92

Всього: 4,00 
  

305 490,22
Разом:       532 844,20

Економія ФОП складе: (937 787,32 + 123 693,36 – 532 844,20)/1 000,0 =  
528,64 тис. грн. 
Сумарна економія складе, грн. 

Економія 
витрат газу, 

тис.грн. 

Економія електричної енергії при 
заміні допоміжного устаткування  

котельні, грн. 
Економія ФОП, 

тис.грн. 

ВСЬОГО 
економія, 
тис.грн. 

тис.кВт/год тис.грн. 
458,50 231,02 658,26 528,64 1 645,40 

Загальна вартість заходу становить 9 177,630 тис. грн. з ПДВ. або 
7 648,025 тис. грн. без ПДВ, в тому числі вартість проектних робіт та 
проведення експертизи складає (386,564+23,768)=410,332 тис. грн. без ПДВ 
(проектні роботи та експертиза виконані). 

Таким чином, до інвестиційної програми 2022 року включено кошти на 
виконання заходу в розмірі 7 648,025 – 410,332 = 7 237,693 тис. грн. згідно 
титулу будови (Додаток 1.1.1.Є) 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми 
Всього ЕЕ 1 645,40 тис.грн. 
Вартість заходу 7 237,69 тис.грн. 
Термін окупності: 7 237,69 / 1 645,40 * 12 = 53 місяців 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з виготовлення проектно-
кошторисної документації:  Реконструкція котельні  КП «Водоканал» по 
вул. Вузлова, 23 м. Запоріжжя  подано на стор. ____________.  
Зведений кошторис робіт на 3 арк.  
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Додаток 1.1.1.А 
Витяг з робочого проекту 
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Додаток 1.1.1.Б 
Кваліфікаційний сертифікат проектувальника 

 

 



105 

Додаток 1.1.1.В 
Кошторисна документація 
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Додаток 1.1.1.Г 
Експертний звіт 
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Додаток 1.1.1.Д 
Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації 
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Додаток 1.1.1.Є 
Титул будови 

 

 
 
 



1.2.1 Заміна приладів обліку води контактних освітлювачів очисних споруд 
ДВС-2 по вул. Набережна 39 в м. Запоріжжя 

 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 

Очисні споруди ДВС-2, що розташовані на правому березі р. Дніпро в 
районі Великого Лугу, були збудовані та введені в експлуатацію в 1970 році для 
забезпечення питною водою населення, підприємств, котельних, шкіл, лікарень 
та інших державних та приватних установ, які розташовані в правобережній 
частини міста та прилеглих районах. 

В комплекс очисних споруд ДВС-2 входять: 
1. водозабірні споруди поєднані з насосною станцією 1-го підйому; 
2. фільтрувальні споруди - контактні освітлювачі (КО); 
3. передочисні споруди – горизонтальні відстійники, реагентне господарство; 
4. резервуари чистої води; 
5. хлордозаторна; 
6. амонізаторна; 
7. лабораторія; 
8. насосна станція другого підйому; 
9. вузол теплозабезпечення. 

На очисних спорудах ДВС-2 експлуатується 16 контактних освітлювачів 
(далі по тексту КО) з підтримуючим шаром. Загальна площа фільтрації КО 
складає 992 м2, площа фільтрації кожного КО складає 62 м2. Загальна 
продуктивність контактних освітлювачів складає 131 тис. м³/добу, при 
швидкості фільтрування не більше за 5,5 м/год. Швидкість фільтрування є 
одним з головних критеріїв роботи контактних освітлювачів що визначається 
діленням обсягу води, який надходить до КО на площу фільтрації КО. Обсяги 
води, що надходять до кожного контактного освітлювача обліковуються 
витратомірами марки «КСД-2» з дифманометром ДМ-3583, які були 
встановлені в 1992 році, тобто експлуатуються понад 29 років. За довгі роки 
експлуатації 3 прилади обліку води  вийшли з ладу, 2 не відповідають вимогам 
та класу точності. Витратоміри «КСД-2» з дифманометрами ДМ-3583 морально 
застаріли, фізично зношені, строк експлуатації приладів згідно паспорта 10 
років (Додаток 1.2.1.Д). Відновлення витратомірів «КСД-2» з дифманометрами 
ДМ-3583 недоцільно та неможливе через відсутність запчастин. 

Згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 швидкість фільтрації повинна знаходитись 
в межах 5,0 – 5,5 м/год.  

Для забезпечення контролю за обсягами фільтрації води КО, регулювання 
обсягів надходження води до КО і як наслідок забезпечення заданої швидкості 
фільтрації КО, необхідно провести модернізацію всіх 16 приладів обліку 
фільтрації води КО на очисних спорудах ДВС-2 в три етапи.  

На першому етапі пропонується: 
- впровадження вузлів технічного обліку фільтрації води контактних 
освітлювачів очисних споруд ДВС-2 на базі перепаду тиску в кількості 6 
одиниць замість фізично зношених та морально застарілих приладів обліку 
води «КСД-2» з дифманометром ДМ-3583; 



- придбання та встановлення шафи контролера в зборі для забезпечення 
роботи в режимі реального часу систем збору, обробки, відображення та 
архівації інформації від 16 контактних освітлювачів; 
- підключення встановленого обладнання в існуючу на підприємстві 
систему АСУТП SCADA System 2000 для збору, обробки, відображення і 
архівації інформації від 6 контактних освітлювачів; 

На другому етапі пропонується: 
- впровадження вузлів технічного обліку фільтрації води контактних 
освітлювачів очисних споруд ДВС-2 на базі перепаду тиску в кількості 5 
одиниць замість фізично зношених та морально застарілих приладів обліку 
води «КСД-2» з дифманометром ДМ-3583; 
- підключення встановленого обладнання в існуючу на підприємстві 
систему АСУТП SCADA System 2000 для збору, обробки, відображення і 
архівації інформації про обсяги фільтрації води від 11 КО. 

На третьому етапі пропонується: 
- впровадження вузлів технічного обліку фільтрації води контактних 
освітлювачів очисних споруд ДВС-2 на базі перепаду тиску в кількості 5 
одиниць замість фізично зношених та морально застарілих приладів обліку 
води «КСД-2» з дифманометром ДМ-3583; 
- підключення встановленого обладнання в існуючу на підприємстві 
систему АСУТП SCADA System 2000 для збору, обробки, відображення і 
архівації інформації про обсяги фільтрації води від 16 КО; 
- інтеграції приладів обліку фільтрації води КО в автоматизовану систему 
технічного обліку води (АСТОВ) на очисних спорудах ДВС-2. 

Наразі пропонується реалізація першого етапу модернізації приладів 
обліку води.  

Для реалізації заходу необхідно: 
- придбати та встановити вузли технологічного обліку фільтрації води 
контактних освітлювачів на базі перепаду тиску у комплекті (Перетворювач 
перепаду тиску PR-28/0…16 kPa/PD/C/VM-3/A/1/U (Aplisens); Трьох-
вентильний блок (Aplisens); Прилад індикації ITM-110 (4…20 мА) з 
програмним забезпеченням розрахунку витрат води) в кількості 6 одиниць; 
- придбати та встановити шафу контролера в зборі для забезпечення роботи 
в режимі реального часу систем збору, обробки, відображення та архівації 
інформації з 16 КО; 
- підключити встановлене обладнання в існуючу на підприємстві систему 
АСУТП SCADA System 2000 для можливості збору, обробки, відображення і 
архівації інформації від 6 КО. 
 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її 
збуту 

Зміна проектної потужності існуючої Дніпровської водопровідної станції 
№ 2 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 заходу підприємству необхідно: 
- придбати та встановити вузли технологічного обліку фільтрації води 
контактних освітлювачів на базі перепаду тиску у комплекті (Перетворювач 
перепаду тиску PR-28/0…16 kPa/PD/C/VM-3/A/1/U (Aplisens); Трьох-
вентильний блок (Aplisens); Прилад індикації ITM-110 (4…20 мА) з 
програмним забезпеченням розрахунку витрат води) в кількості 6 одиниць; 
- придбати та встановити шафу контролера в зборі для забезпечення роботи 
в режимі реального часу систем збору, обробки, відображення та архівації 
інформації з 16 КО; 
- підключити встановлене обладнання в існуючу на підприємстві систему 
АСУТП SCADA System 2000 для збору, обробки, відображення і архівації 
інформації від 6 КО. 

Енергоресурсами, 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) 

Вплив на навколишнє середовище не передбачається. 
 Схема зведеного плану інженерних мереж 

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

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті відповідно до проекту. 
 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Цим заходом передбачено: 
- придбати та встановити вузли технологічного обліку фільтрації води 
контактних освітлювачів на базі перепаду тиску у комплекті (Перетворювач 
перепаду тиску PR-28/0…16 kPa/PD/C/VM-3/A/1/U (Aplisens); Трьох-
вентильний блок (Aplisens); Прилад індикації ITM-110 (4…20 мА) з 
програмним забезпеченням розрахунку витрат води) в кількості 6 одиниць; 
- придбати та встановити шафу контролера в зборі для забезпечення роботи 
в режимі реального часу систем збору, обробки, відображення та архівації 
інформації з 16 КО; 
- підключити встановлене обладнання в існуючу на підприємстві систему 
АСУТП SCADA System 2000 для збору, обробки, відображення і архівації 
інформації з 6 КО.  
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 
праці. 

Впровадження заходу не покращить показники енергоефективності, а 
надасть можливість забезпечення заданої швидкості фільтрації КО, контролю 
обсягів фільтрації води КО в режимі реального часу, відображення, обробки та 
архівації накопичених даних про обсяги фільтрації води КО та подальшої 



інтеграції приладів обліку фільтрації води КО в автоматизовану систему 
технічного обліку води (АСТОВ) на очисних спорудах ДВС-2. 
 Заходи щодо технічного захисту інформації 

Передбачені наявним програмним забезпеченням. 
 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 

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 небезпеки 
Не потрібні (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. 

Впровадження заходу надасть можливість забезпечення швидкості 
фільтрації КО у відповідності до вимог ДБН В.2.5-74:2013, контролю обсягів 
фільтрації води КО в режимі реального часу, відображення, обробки та 
архівації накопичених даних про обсяги фільтрації води КО та подальшої 
інтеграції приладів обліку фільтрації води КО в автоматизовану систему 
технічного обліку води (АСТОВ) на очисних спорудах ДВС-2. 
 Терміни реалізації заходу 

Перший етап: впровадження вузлів технічного обліку фільтрації води 
контактних освітлювачів очисних споруд ДВС-2 на базі перепаду тиску в 
кількості 6 одиниць – ІІ – ІІІ квартали 2022 року; 

Другий етап: впровадження вузлів технічного обліку фільтрації води 
контактних освітлювачів очисних споруд ДВС-2 на базі перепаду тиску в 
кількості 5 одиниць – ІІ – ІІІ квартали 2023 року; 

Третій етап: впровадження вузлів технічного обліку фільтрації води 
контактних освітлювачів очисних споруд ДВС-2 на базі перепаду тиску в 
кількості 5 одиниць – ІІ – ІІІ квартали 2024 року; 
 Техніко-економічні показники. 

Вартість виконання першого етапу заходу в 2022 році становить 
366,79 тис. грн. без ПДВ. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходу: 
Економічний ефект від впровадження заходу не передбачається. 
Впровадження заходу надасть можливість забезпечення швидкості 

фільтрації КО у відповідності до вимог ДБН В.2.5-74:2013, контролю обсягів 
фільтрації води КО в режимі реального часу, відображення, обробки та 
архівації накопичених даних про обсяги фільтрації води КО та подальшої 



інтеграції приладів обліку фільтрації води КО в автоматизовану систему 
технічного обліку води (АСТОВ) на очисних спорудах ДВС-2. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу із заміни приладів обліку 

води контактних освітлювачів очисних споруд ДВС-2 по вул. Набережна, 
39 в м. Запоріжжя подано на стор. _______________. 
Вартість сформована на основі моніторингу ринкових цін та наданих 

комерційних пропозицій (Додаток 1.2.1.А. – Додаток 1.2.1.Г). 
 



Специфікація обладнання на 2022 рік 
 

№ 
з/п Найменування Кількість, 

од. 

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

ПДВ) 

Обґрунтування вартості з ПДВ без ПДВ 

1.  вузол технологічного 
обліку фільтрації води 

контактних освітлювачів 
на базі перепаду тиску у 
комплекті (Перетворювач 

перепаду тиску PR-28/0…16 
kPa/PD/C/VM-3/A/1/U 

(Aplisens); Трьох-вентильний 
блок (Aplisens); Прилад 

індикації ITM-110 (4…20 
мА) з програмним 

забезпеченням розрахунку 
витрат води) 

6 – 43 840,0 263 040,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«НВП ВОДОМІР» 

виділена позиція 1 на 
стор.)_____ 

2.  Шафа контролера у складі: 
шафа   600*800*300 мм IР54; 
контролер  MicroLogix 1400; 

модуль вводу аналогових 
сигналів    RIO-AI8 Мікрол; 

маршрутизатор Mikrotik 
RB951; блок гальванічної 

розв’язки MOXA A53 DB-9 з 
блоком живлення; блок 

живлення  MEAN WELL 
MDR60-24; блок 

безперебійного живлення 
APС SUA 750XLI; 

автоматичний двополюсний 
вимикач NOARK C10; 
розетка двополюсна з 

заземленням; світильник для 
шафи; проміжні реле; клемні 

колодки, провід КІФ 1х2 з 
перерізом жил не менш ніж 
0,6 мм (або еквівалент) 450м 

1 – 103 750,0 103 750,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Техснабкомплект 

сервіс» виділена позиція 
1 на стор.)_____ 

 Всього 7   366 790,0  
 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.2.1. – 
366,79 тис. грн. 
 



Додаток 1.2.1.А 
Комерційна пропозиція № 1  

щодо вузла технологічного обліку фільтрації води контактних 
освітлювачів на базі перепаду тиску у комплекті  

 

 
 



Додаток 1.2.1.Б 
Комерційна пропозиція № 2 

щодо вузла технологічного обліку фільтрації води контактних 
освітлювачів на базі перепаду тиску у комплекті  

 



Додаток 1.2.1.В 
Комерційна пропозиція № 1 

щодо шафи контролера 
 

 
 
 
 



Додаток 1.2.1.Г 
Комерційна пропозиція № 2 

щодо шафи контролера 
 

 
 



Додаток 1.2.1.Д 
Паспорт на існуюче обладнання 

 

 
 

 



1.2.2 Оснащення вузлами обліку водопровідної насосної станції 3-го 
підйому «Шевченко»  

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів. 
Водопровідна насосна станція «Шевченко» (далі – ВНС) забезпечує 

питною водою мешканців Шевченківського, Олександрівського та 
Комунарівського районів міста Запоріжжя (близько 350 тис. мешканців). 

На насосній станції 3-го підйому «Шевченко» на 3 вводах відсутній облік 
води, що поступає на насосну станцію. Для забезпечення достовірного обліку 
води необхідно встановити три витратоміра «УВР-011А2.1/Н-К» з передачею 
даних. 

Запропоновані витратомір «УВР-011А2.1/Н-К» є сучасним вітчизняним 
ультразвуковим прилад обліку, мають високі технічні та експлуатаційні 
характеристики. Електроспоживання до 6 Вт. Використання витратоміра 
забезпечить достовірний облік води, дотримання технологічних режимів при 
транспортуванні та подачі води користувачам. Технічне обслуговування 
витратоміра не потребує зупинки водоводів та припинення подачі води. Добре 
зарекомендував себе на об’єктах підприємства як надійний та зручний в 
експлуатації.  

Даним заходом передбачається придбати та встановити на ВНС 
«Шевченко» (Цех № 3) одноканальні витратоміри «УВР-011А2.1/Н-К» з 
модулем передачі даних – 3 комплекти. 

Для виконання вказаних робіт підприємство має персонал відповідної 
кваліфікації та промислові приміщення.  
 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 

асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту 
Запропоновані витратоміри мають високі експлуатаційні та технічні 

характеристики,  
 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 

виробничого персоналу  
Нові чи додаткові робочі місця не потрібні. 

 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: 

1. Матеріали для будівництва 2 одиниць колодязю; 
2. Матеріали для будівництва 1 одиниці камери; 
3. Придбати та встановити одноканальні витратоміри «УВР-011А2.1/Н-К» з 

модулем передачі даних – 3 комплекти. 
 Дані інженерних вишукувань 

Інженерні вишукування не потрібні 
 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

 



Вплив на навколишнє середовище виключений  
 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 

небезпечних природних чи техногенних факторів 
Не потрібні 

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 
Для реалізації даного проекту підприємству необхідно: 

1. Матеріали для будівництва 2 одиниць колодязю; 
2. Матеріали для будівництва 1 одиниці камери; 
3. Придбати та встановити одноканальні витратоміри «УВР-011А2.1/Н-К» з 

модулем передачі даних – 3 комплекти. 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці 
Технічні характеристики витратомірів ідентичні, 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.  
 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 

Не потрібні 
 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту  (цивільної оборони) 
Не потрібні 

 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 
Устаткування не є об’єктом підвищеної небезпеки. 

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

знаходиться під охороною. 
 Техніко-економічні показники 

Основні елементи витратоміра : 
- блок електронний потужністю до 6Вт з вбудованим модулем токового 

виходу; 
- датчики ультразвукові - 2шт; 
- кабель сигнальний – 100м; 
- елементи кріплення – 4шт; 
- документація – 1шт. 
- Загальна вага до 2кг. 
 



Загальна вартість заходу становить 367,31 тис. грн. без ПДВ, в тому 
числі: 
- матеріали для будівництва 1 одиниці камери – 82,95 тис.грн. згідно 

підсумкової відомості ресурсів (Додаток 1.2.2.Д); 
- матеріали для будівництва 2 одиниць колодязю – 47,38 тис.грн. х 2 од. = 

94,76 тис.грн. згідно підсумкової відомості ресурсів (Додаток 1.2.2.Е); 
- одноканальний витратомір «УВР-011А2.1/Н-К» – 50,75 тис. грн. за 1 од. х 

3 од. = 152,25 тис. грн. згідно комерційної пропозиції (Додаток 1.2.2.А); 
- модуль передачі даних – 12,45 тис. грн. за 1 од. х 3 од. = 37,35 тис. грн. 

згідно комерційної пропозиції (Додаток 1.2.2.В); 
 Терміни реалізації заходу 

ІІ – ІІІ квартали 2022 року; 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходу: 
Економічний ефект від впровадження заходу не передбачається. 
Впровадження цього заходу дозволить значно поліпшити якість обліку 

води, контролювати технологічні режими при транспортуванні води по 
водогонах. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з оснащення вузлами обліку 

водопровідної насосної станції 3-го підйому «Шевченко» подано на стор. 
_______________. 
Вартість сформована на основі моніторингу ринкових цін та наданих 

комерційних пропозицій (Додаток 1.2.2.А. – Додаток 1.2.2.Г). 
 
 
 

 



Специфікація обладнання 
 

№ 
з/п 

Найменування Кількість, 
од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1.  Лічильник УВР– 
011А2.1/Н-К 

3 – 50º750 152º250 Обрана комерційна 
пропозиція від ПРАТ 

«Енергооблік» 
виділена позиція 1 на 

стор.)_____ 
2.  Модем для передачі 

даних 
3 14 940,0 12 450,0 37 350,0 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 
«Водсервіс-Харків» 

виділена позиція 3 на 
стор.)_____ 

3.  Матеріали для 
будівництва 

колодязю 

2 – 47 380.14 94 760,28 Підсумкова відомість 
ресурсів 

4.  Матеріали для 
будівництва камери 

1 – 82 946,74  82 946,74  Підсумкова відомість 
ресурсів 

 Всього    367 307,02  
 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.2.2. – 
367,31 тис. грн. 

 

 



Додаток 1.2.2.А 
Комерційна пропозиція № 1 щодо витратоміру  

 

 

 



Додаток 1.2.2.Б 
Комерційна пропозиція № 2 щодо витратоміру  

 

 

 



Додаток 1.2.2.В 
Комерційна пропозиція № 1 щодо модулю з передачі даних  

 

 

 



Додаток 1.2.2.Г 
Комерційна пропозиція № 2 щодо модулю з передачі даних 

 

 

 



Додаток 1.2.2.Д 
Зведений кошторис та Підсумкова відомість ресурсів на улаштування 

камери 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



Додаток 1.2.2.Е 
Зведений кошторис та Підсумкова відомість ресурсів на улаштування 

колодязю 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 



Додаток 1.2.2.Є 
Сертифікат проектувальника 

 

 

 



1.2.3 Оснащення вузлами обліку зон водопостачання цеху № 2 
КП "Водоканал" (пос. Зелений яр, вул. Глісерна, вул. Чубанова) 

 
 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів 
Для визначення незапланованих втрат води на водопровідних мережах і 

приведення їх до норми необхідно встановити витратоміри УВР-011 з врізними 
датчиками одноканальні з автономним живленням та дистанційною передачею 
даних (далі – УВР-011) 

Запропоновані витратомір УВР-011 є сучасним вітчизняним 
ультразвуковим прилад обліку, мають високі технічні та експлуатаційні 
характеристики. Електроспоживання до 6 Вт. Використання витратоміра 
забезпечить достовірний облік води, дотримання технологічних режимів при 
транспортуванні та подачі води користувачам. Технічне обслуговування 
витратоміра не потребує зупинки водоводів та припинення подачі води. Добре 
зарекомендував себе на об’єктах підприємства як надійний та зручний в 
експлуатації.  

Даним заходом передбачається придбати та встановити одноканальні 
витратоміри УВР-011 з модулем передачі даних – 3 комплекти на наступних 
зонах: 

 
№ Найменування зони Ду 

водовода 
Тип прибору Кількість 

(шт.) 
1.  вул. Вишнева-

вул. Першотравнева 
(Зелений Яр) 

200 мм 
витратомір УВР-011 з врізними датчиками 
одноканальний з автономним живленням та з 
функцією дистанційної передачі  

1 

2.  
вул.Глісєрна 200 мм 

витратомір УВР-011 з врізними датчиками 
одноканальний з автономним живленням та з 
функцією дистанційної передачі  

1 

3.  
вул.Чубанова (Хвиля)  200 мм 

витратомір УВР-011 з врізними датчиками 
одноканальний з автономним живленням та з 
функцією дистанційної передачі  

1 

Для виконання вказаних робіт підприємство має персонал відповідної 
кваліфікації та промислові приміщення.  
 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 

асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту 
Запропоновані витратоміри мають високі експлуатаційні та технічні 

характеристики,  
 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 

виробничого персоналу  
Нові чи додаткові робочі місця не потрібні. 

 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 та 

встановити одноканальні витратоміри УВР-011 з модулем передачі даних – 3 
комплекти. 



 Дані інженерних вишукувань 
Інженерні вишукування не потрібні 

 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 
Вплив на навколишнє середовище виключений  

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

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 
Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати та 

встановити одноканальні витратоміри УВР-011 з модулем передачі даних – 3 
комплекти. 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці 
Технічні характеристики витратомірів ідентичні, 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.  
 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 

Не потрібні 
 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту  (цивільної оборони) 
Не потрібні 

 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 
Устаткування не є об’єктом підвищеної небезпеки. 

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

знаходиться під охороною. 
 Техніко-економічні показники 

Основні елементи витратоміра : 
- блок електронний потужністю до 6Вт з вбудованим модулем токового 

виходу; 
- датчики ультразвукові - 2шт; 
- кабель сигнальний – 100м; 
- елементи кріплення – 4шт; 
- документація – 1шт. 
- Загальна вага до 2кг. 



Загальна вартість заходу становить 268,8 тис. грн. без ПДВ, в тому 
числі: 
- витратомір УВР-011 з врізними датчиками одноканальний з автономним 

живленням та з функцією дистанційної передачі – 77,15 тис. грн. за 1 
одиницю х 3 од. = 231,45 тис. грн. згідно комерційної пропозиції (Додаток 
1.2.3.А); 

- модуль передачі даних – 12,45 тис. грн. за 1 од. х 3 од. = 37,35 тис. грн. 
згідно комерційної пропозиції (Додаток 1.2.3.В); 

 Терміни реалізації заходу 
ІІ – ІІІ квартали 2022 року; 

1) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу: 
Економічний ефект від впровадження заходу не передбачається. 
Впровадження цього заходу дозволить значно поліпшити якість обліку 

води, контролювати технологічні режими при транспортуванні води по 
водогонах. 
2) Обґрунтування вартості запланованого заходу з оснащення вузлами обліку 

зон водопостачання цеху № 2 КП "Водоканал" (пос. Зелений яр, 
вул. Глісерна, вул. Чубанова) подано на стор. _______________. 
Вартість сформована на основі моніторингу ринкових цін та наданих 

комерційних пропозицій (Додаток 1.2.3.А. – Додаток 1.2.3.Г). 
 
 
 



Специфікація обладнання 
 

№ 
з/п 

Найменування Кількість, 
од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1.  витратомір УВР-
011 з врізними 

датчиками 
одноканальний з 

автономним 
живленням та з 

функцією 
дистанційної 

передачі 

3 – 77 150,0 231 450,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ БК 
«УКРТЕХНОСФЕРА» 

виділена позиція 1 на 
стор.)_____ 

2.  Модем для 
передачі даних 

3 – 12 450,0 37 350,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Водсервіс-Харків» 

виділена позиція 3 на 
стор.)_____ 

 Всього    268 800,0  
 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.2.3. – 
268,8 тис. грн. 

 



Додаток 1.2.3.А 
Комерційна пропозиція № 1 щодо витратоміру  

 

 



Додаток 1.2.3.Б 
Комерційна пропозиція № 2 щодо витратоміру  

 

 



Додаток 1.2.3.В 
Комерційна пропозиція № 1 щодо модулю з передачі даних  

 

 
 



Додаток 1.2.3.Г 
Комерційна пропозиція № 2 щодо модулю з передачі даних 

 

 



1.2.4 Заміна обладнання для комплексу з автоматизованої системи 
технічного обліку води (АСТОВ) та автоматизованої системи технічного 

обліку електроенергії (АСТОЕ), об’єднаний системою комп’ютерних 
програм «Мастер Energy» (АСТОВ, АСТОЕ) на очисних спорудах ДВС-2 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 

Ключовими елементами процесу водопідготовки/водородачі 
підприємствам та населенню м. Запоріжжя виступають технологічні споруди 
двох станцій: ДВС-1 та ДВС-2.   

Нерівномірне споживання води промисловими і побутовими споживачами, 
як протягом доби так і протягом року значно ускладнюють технологічний 
процес водопідготовки та водоподачі. Ефективне керування цим технологічним 
процесом можливе лише на основі ґрунтовного аналізу достовірних даних про 
об’єми води та витрати електроенергії.  

Єдиним сучасним механізмом збору та представлення таки даних 
виступають автоматизовані системи технічного обліку які мають в своєму 
складі сервер системи, інформаційну мережу з комутаційним 
обладнанням,електронні витратоміри та електронні лічильники електроенергії.  

Для цих цілей починаючи з 2010 року на ДВС-1 була впроваджена, та 
активно використовується автоматизована система технічного обліку води 
(АСТОВ) та електроенергії (АСТОЕ) з використанням програмного 
забезпечення «Мастер Energy», також в якості первинних приладів були 
встановлені лічильники електроенергії і витратоміри на всіх технологічних 
ланках станції. Інтерфейс автоматизованих робочих місць користувачів 
(технологічного персоналу) цих систем дозволяє контролювати об’єми 
спожитої електроенергії, об’єми підготовленої води, проводити аналіз 
ефективності роботи споруд по технологічним ланкам (приклад наведено на 
ілюстраціях №№ 1 – 4). 

Ілюстрація №1. Принципіальна схема технічного обліку подачі та рівнів 
води на всіх ланках блоку № 1 ДВС-1 
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Ілюстрація №2. Моніторинг щодобового підйому води НА № 6 насосної 
станції першого підйому блоку № 1  

 
Ілюстрація №3. Моніторинг щодобового споживання електричної енергії 

НА № 6 насосної станції першого підйому блоку № 1 
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Ілюстрація №4. Моніторинг миттєвих показників рівнів та обсягів води в 
резервуарах чистої води № 1 – 4. 

 
На ДВС-2 в 2010 році були розгорнуті тільки основні компоненти 

автоматизованої системи технічного обліку води (АСТОВ) та автоматизованої 
системи технічного обліку електроенергії (АСТОЕ) з використанням 
програмного забезпечення «Мастер Energy». 

До виконання робіт по впровадженню автоматичної системи технічного 
обліку енергоресурсів, на очисних спорудах ДВС-2 вівся облік води та 
електроенергії в контрольних точках споруд згідно нижче приведеної таблиці 
№1: 

ТАБЛИЦЯ №1. 
№ 
з/п Призначення приладу Кількість 

приладів 
1.  Облік піднятої води (насосна станція 1 підйому) 2 
2.  Облік витрати води, що надходить на відстійники передочисних споруд (2 

відстійника) 
2 

3.  Облік витрати води контактних освітлювачів 16 
4.  Облік поданої води в мережу (насосна станція 2-го підйому) 3 
5.  Облік електроенергії витраченої очисними спорудами ДВС-2 2 
6.  Облік електроенергії витраченої насосною станцією 1-го підйому 2 
7.  Облік електроенергії витраченої дільницею попереднього очищення води 2 
8.  Облік електроенергії ТП-15 1 

Для підвищення рівня організації обліку ресурсів та з метою покращення 
якості роботи з керування витратами води та електроенергії, на очисних 
спорудах ДВС-2 з 2017 року силами підприємства виконана частина робіт по 
впровадженню автоматичної системи технічного обліку енергоресурсів, а саме: 
встановлені витратоміри води УВР-011 в кількості 13 одиниць (в тому числі 3 
одиниці двоканальні) для вимірювання витрат води у відповідних контрольних 
точках споруд згідно нижче приведеної таблиці №2: 
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ТАБЛИЦЯ №2. 
№ 
з/п Призначення приладу Кількість 

приладів Марка водоміра/ витратоміра 

1.  Облік піднятої води (насосна станція 1 підйому) 1 УВР-011 (двоканальний) 
2.  Облік витрати води, що надходить на відстійники 

передочисних споруд (2 відстійника) 
2 УВР-011 (двоканальний) 

3.  Облік витрати води, що надходить на контактні 
освітлювачі (колектор освітленої води) 

1 УВР-011 

4.  Облік поданої води в мережу (НС 2-ого підйому) 3 УВР-011 
5.  Облік витрати води на миття відстійників 

передочисних споруд (прилад рахує сумарну 
витрату води на миття відстійників) 

1 УВР-011 

6.  Облік витрати води на миття контактних 
освітлювачів. 

1 УВР-011 

7.  Облік витрат води, що надходить в РЧВ №1,2 1 УВР-011 (двоканальний) 
8.  Облік витрати води, що виходить із РЧВ №1,2 2 УВР-011 
9.  Облік витрати води на приготування розчину 

хлорної води (прилад рахує сумарну витрату води 
на приготування розчину, охолодження 
підшипників та господарсько-побутові потреби 
НС 1-го підйому) 

1 УВР-011 

Станом на сьогодні технічна застарілість сервера і компонентів 
інформаційної мережі унеможливлює повноцінну обробку даних з витратомірів 
в системі АСТОВ, а відсутність електронних лічильники електроенергії 
унеможливлює контроль витрат електроенергії по технологічним ланкам.  

Для подальшого вдосконалення енергоефективності підприємства та 
можливості оперативно контролювати витрати води і електроенергії, а також 
здійснювати керування витратами енергоресурсів, на ДВС-2 необхідно 
впровадити сучасний комплекс з автоматизованої системи технічного обліку 
води (АСТОВ) та автоматизованої системи технічного обліку електроенергії 
(АСТОЕ), об’єднаний системою комп’ютерних програм «Мастер Energy» 
(АСТОВ, АСТОЕ), що буде автоматично виводити на ПК обсяги витрат води і 
електроенергії по технологічному ланцюжку очисних споруд, обчислювати 
питомі витрати електроенергії і будувати статистичні графіки. 

Також недостатня кількість приладів обліку електроенергії та застарілі 
типи існуючих приладів обліку електроенергії не дозволяють повноцінно 
реалізувати  технічний облік енергоресурсів. 

Реалізація заходу можлива після придбання приладів обліку 
електроенергії, які можуть бути інтегровані в систему технічного обліку 
енергоресурсів та встановлення їх в контрольних точках споруд згідно 
приведеної нижче таблиці №3: 

ТАБЛИЦЯ №3 
№ 
з/п Об’єкт споживання електроенергії 

Необхідна кількість 
встановлення 
лічильників 

Насосна станція 1-го підйому (РУ-6 кВ) 
1.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 1 1 
2.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 2 1 
3.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 3 1 
4.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 4 1 
5.  Облік електроенергії спожитої ППЧ (яч № 13) 1 

Дільниця попереднього очищення води 
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6.  Мала котельня (котел ЭКО-105) 1 
7.  Велика котельня (котел КЕВ-100-№1) 1 
8.  Велика котельня (котел КЕВ-100-№2) 1 

Насосна станція 2-го підйому (РУ-6 кВ) 
9.  Облік електроенергії на перший підйом фідер № 8 1 
10.  Облік електроенергії на перший підйом фідер № 9 1 
11.  Облік електроенергії на передочисні споруди фідер № 8 1 
12.  Облік електроенергії на передочисні споруди фідер № 9 1 
13.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 6 1 
14.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 7 1 
15.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 8 1 
16.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 9 1 
17.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 10 1 
18.  Облік електроенергії спожитої ТП -15  1 
19.  Загальний облік спожитої електроенергії ТСН № 1 1 
20.  Загальний облік спожитої електроенергії ТСН № 2 1 

Насосна станція 2-го підйому (РУ-0,4 кВ) 
21.  Облік електроенергії спожитої котлом № 1 1 
22.  Облік електроенергії спожитої котлом № 2 1 
23.  Облік електроенергії спожитої новою хлораторною кабель № 1 1 
24.  Облік електроенергії спожитої новою хлораторною кабель № 2 1 
25.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 1 1 
26.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 2 1 
27.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 3 1 
28.  Облік електроенергії спожитої агрегатом № 5 1 

Придбання та встановлення сучасних лічильників електроенергії, заміна 
застарілого сервера на сучасний та модернізація інформаційної мережі шляхом 
встановлення сучасного обладнання підвищить надійність функціонування 
систем АСТОВ, АСТОЕ і дасть змогу повноцінно отримувати та опрацьовувати 
дані з вищеозначених витратомірів та  електронних лічильники електроенергії. 

В результаті такі заходи дозволять отримувати динамічні дані для 
аналітики енерговитрат в розрахунку на 1м3 води по кожній ланці 
технологічного процесу та оцінювати енергоефективність різних режимів 
роботи технологічного обладнання, заходів по його технічному 
переоснащенню.  
 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її 
збуту. 

Дніпровська водопровідна станція №2 (ДВС-2) розташована на правому 
березі р. Дніпро в районі Великого Лугу, була збудована та введена в 
експлуатацію в 1970 році для забезпечення питною водою населення, 
підприємств, котельних, шкіл, лікарень та інших державних та приватних 
установ, які розташовані в правобережній частини міста та прилеглих районах. 
Проектна потужність станції 90,0 тис. м3 води в сутки. 

В технологічний комплекс  ДВС-2 входять: 
1) водозабірні споруди поєднані з насосною станцією 1-го підйому; 
2) контактні освітлювачі; 
3) горизонтальні відстійники, реагентне господарство; 
4) резервуари чистої води; 
5) хлордозаторна; 
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6) амонізаторна; 
7) лабораторія; 
8) насосна станція другого підйому; 
9) вузол теплозабезпечення. 

Заміна проектної потужності в порівнянні з існуючою не передбачається. 
 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу. 

В створенні нових а 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 заходу необхідно придбати: 
№ 
з/п 

Найменування  Одиниця 
вимірювання 

Кількість  Ціна за 
одиницю, грн. 

без ПДВ 

Вартість, 
грн. без 

ПДВ 
комплект матеріалів КВПіА для включення витратомірів в систему АСТОВ 

1.  Кабель інтерфейсний КІФ 2*2*0,6 м 650 50,0 32 500,0 
2.  Труба поліетиленова ПЕ d 25 м 300 16,2 4 860,0 
3.  Труба гофрована з закладою d 16 м 220 5,0 1 100,0 
4.  Кабельні стяжки уп 3 55 165,0 
5.  Площадки монтажні уп 6 182 1 092,0 
6.  Дріт сталевий кг 10 48 480,0 

 ВСЬОГО    40 197,0 
комплект обладнання та матеріалів для включення лічильників електроенергії в 

систему АСТОЕ 
1.  Лічильник  електроенергії  CE303 U AR 

S31 543 JAYVZ шт 11 3 614,6 39 760,6 

2.  Лічильник  електроенергії CE303-U AR 
S31 503-JAYVZ шт 17 3 614,6 61 448,2 

3.  Трансформатори струму Т-0,66м 
класом точності 0,5s шт 20 889,85 17 797,0 

4.  Шафа металева для монтажу 
електрообладнання 600*400*200 шт 6 1 000,0 6 000,0 

5.  Кабель інтерфейсний КІФ 2*2*0,6 м 300 50,0 15 000 
6.  Труба гофрована з закладою d 16 м 300 5,0 1 500,0 
7.  Провід монтажний ПВ3*0,75 м 150 3,0 450,0 
8.  Провід монтажний ПВ3*1,0 м 300 3,5 1 050,0 
9.  Провід монтажний ПВ3*1,5 м 600 4,5 2 700,0 
10.  Перемикач « I-0-II» стандарт ручка шт 4 50 200,0 

 ВСЬОГО    145 905,8 
матеріали та обладнання для впровадження системи «Мастер Energy» АСТОВ, 

АСТОЕ 
1.  Пристрій захисту від імпульсних 

перевантажень DTR */**/1500 шт 12 1 000,0 12 000,0 

2.  Комутатор TP-Link 16-ти портовий шт 1 600.0 600.0 
3.  Комутатор TP-Link 8 – ми портовий шт 2 400.0 800.0 
4.  Перетворювач MOXA NPort 5130 шт 10 4 300.0 43 000 
5.  Медіа конвертор D-Link T шт 3 2 700.0 8 100 
6.  Медіа конвертор D-Link R шт 3 2 700.0 8 100 
7.  Бухта кабеля UTP шт 1 800,0 800,0 
8.  Сервер в комплекті: Платформа: шт 1 107 365.0 107 365.0 
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Supermicro SYS-5029C-HR 19" 2U, 
Процесор: Intel Xeon W-2223G 
4x3.6GHz, Turbo Boost^3.90GHz-
1шт,Пам'ять: 32GB DDR4-2666 ECC 
Unbuffered Supermicro certified for 
Intel C242/C246 chipsets     
M391A4G43MB1-CTD 2шт, 
Вінчестер SSD 256GB – 2шт, 
Вінчестер HDD: 10000GB 3.5" 
SATA 7200rpm -3шт Контролер LSI 
3008-8i HBA 8 ports SAS 12Gb/s – 
1шт, UPS Eaton 9SX 2000i Rack 2U 
On-Line -1шт 

 ВСЬОГО    180 765.0 
Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, трудовими ресурсами 

необхідними для реалізації даного заходу підприємство забезпечене. 
 Дані інженерних вишукувань 

Реалізація заходу не потребує інженерних вишукань (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. 

Не потрібні  
 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Не потрібні  
 Основні положення з організації будівництва 

Загальна схема реалізації заходу містить в собі наступні періоди:  
Організаційно-комерційної підготовки, придбання та перевірка 

обладнання, період технічної підготовки, введення обладнання в експлуатацію 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 
праці. 

Обладнання що планується до встановлення має аналогічні характеристики 
енергоспоживання та має більш високу надійність. 
 Заходи щодо технічного захисту інформації. 

Передбачені наявним програмним забезпеченням. 
 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. 

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) 
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 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. 

Цим заходом передбачено впровадити на очисних спорудах ДВС-2 
сучасний комплекс з автоматизованої системи технічного обліку води (АСТОВ) 
та автоматизованої системи технічного обліку електроенергії (АСТОЕ), 
об’єднаний системою комп’ютерних програм «Мастер Energy» (АСТОВ, 
АСТОЕ), що буде автоматично виводити на ПК обсяги витрат води і 
електроенергії по технологічному ланцюжку очисних споруд, обчислювати 
питомі витрати електроенергії і будувати статистичні графіки. 
 Проектні терміни будівництва або придбання. 

Термін реалізації заходу – II – IV квартал 2022 року. 
 Техніко-економічні показники 

Впровадження заходу підвищить рівень організації обліку енергоресурсів, 
покращить якість роботи з керування витратами води та електроенергії, на 
очисних спорудах ДВС-2. 

Вартість виконання заходу становить 366,88 тис. грн. без ПДВ. 
2) Обґрунтування терміну окупності та економічного ефекту від 
впровадження заходу. 

Економічний ефект від впровадження заходу не передбачається. 
Впровадження заходу підвищить рівень організації обліку енергоресурсів, 
покращить якість роботи з керування витратами води та електроенергії, на 
очисних спорудах ДВС-2. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з заміни обладнання для 
комплексу з автоматизованої системи технічного обліку води (АСТОВ) та 
автоматизованої системи технічного обліку електроенергії (АСТОЕ), 
об’єднаний системою комп’ютерних програм «Мастер Energy» (АСТОВ, 
АСТОЕ) на очисних спорудах ДВС-2 стор. _____ – _____ 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 
додаються. 
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Специфікація обладнання  
 

№ 
з/п 

Найменування Кіль- 
кість, 

од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1.  Сервер в комплекті: 
Платформа: Supermicro SYS-
5029C-HR 19" 2U, Процесор: 
Intel Xeon W-2223G 4x3.6GHz, 

Turbo Boost^3.90GHz-1шт, 
Пам'ять: 32GB DDR4-2666 ECC 

Unbuffered Supermicro certified for 
Intel C242/C246 chipsets 

M391A4G43MB1-CTD 2шт, 
Вінчестер SSD 256GB – 2шт, 
Вінчестер HDD: 10000GB 3.5" 

SATA 7200rpm -3шт Контролер 
LSI 3008-8i HBA 8 ports SAS 

12Gb/s – 1шт, UPS Eaton 9SX 
2000i Rack 2U On-Line -1шт 

1 – 107 365.0 107 365.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«МІКРОТРОН» виділена 
позиція 1 на стор._____ 

2.  Пристрій захисту від 
імпульсних перевантажень DTR 

*/**/1500 

12 – 1 000,0 12 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«МІКРОТРОН» виділена 
позиція 2 на стор._____ 

3.  Комутатор TP-Link 16-ти 
портовий 

1 – 600.0 600.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«МІКРОТРОН» виділена 
позиція 3 на стор._____ 

4.  Комутатор TP-Link 8-ми 
портовий 

2 – 400.0 800.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«МІКРОТРОН» виділена 
позиція 4 на стор._____ 

5.  Перетворювач MOXA NPort 
5130 

10 – 4 300.0 43 000 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«МІКРОТРОН» виділена 
позиція 5 на стор._____ 

6.  Медіа конвертор D-Link T 3 – 2 700.0 8 100 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«МІКРОТРОН» виділена 
позиція 6 на стор._____ 

7.  Медіа конвертор D-Link R 3 – 2 700.0 8 100 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«МІКРОТРОН» виділена 
позиція 7 на стор._____ 

8.  Бухта кабеля UTP 1 – 800.0 800.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«МІКРОТРОН» виділена 
позиція 8 на стор._____ 

9.  Лічильник  електроенергії  CE303 
U AR S31 543 JAYVZ 

11 4 337,52 3 614.6 39 760.6 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Харківенерго» виділена 
позиція 1 на стор._____ 

10.  Лічильник  електроенергії 
CE303-U AR S31 503-JAYVZ 

17 4 337,52 3 614.6 61 448.2 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Харківенерго» виділена 
позиція 2 на стор._____ 

11.  Трансформатори струму Т-0,66м 
класом точності 0,5s 

20 1 067,82 889.85 17 797.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Харківенерго» виділена 
позиція 3 на стор._____ 

12.  Шафа металева для монтажу 
електрообладнання 600*400*200 

6 – 1 000.0 6 000.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Будконтинентсервіс»  
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виділена позиція 1 на 
стор._______ 

13.  Кабель інтерфейсний КІФ 
2*2*0,6 

950 – 50.0 47 500.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Будконтинентсервіс» 
виділена позиція 2 на 
стор._______ 

14.  Труба поліетиленова ПЕ d 25 300 – 16.2 4 860.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Будконтинентсервіс» 
виділена позиція 3 на 
стор._______ 

15.  Труба гофрована з закладою 
d16 

520 – 5.0 2 600.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Будконтинентсервіс» 
виділена позиція 4 на 
стор._______ 

16.  Кабельні стяжки 3 – 55 165.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Будконтинентсервіс» 
виділена позиція 5 на 
стор._______ 

17.  Площадки монтажні 6 – 182 1 092.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Будконтинентсервіс» 
виділена позиція 6 на 
стор._______ 

18.  Дріт сталевий 10 – 48 480.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Будконтинентсервіс» 
виділена позиція 7 на 
стор._______ 

19.  Провід монтажний ПВ3*0,75 150 – 3.0 450.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Будконтинентсервіс» 
виділена позиція 8 на 
стор._______ 

20.  Провід монтажний ПВ3*1,0 300 – 3.5 1 050.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Будконтинентсервіс» 
виділена позиція 9 на 
стор._______ 

21.  Провід монтажний ПВ3*1,5 600 – 4.5 2 700.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Будконтинентсервіс» 
виділена позиція 10 на 
стор._______ 

22.  Перемикач « I-0-II» стандарт 
ручка 

4 – 50 200.0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Будконтинентсервіс» 
виділена позиція 11 на 
стор._______ 

 Всього    366 867.8  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.2.4. – 
366,88 тис. грн. 
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Додаток 1.2.4.А 
Комерційна пропозиція № 1 щодо матеріалів та обладнання для 

впровадження системи «Мастер Energy» АСТОВ, АСТОЕ 
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Додаток 1.2.4.Б 
Комерційна пропозиція № 2 щодо матеріалів та обладнання для 

впровадження системи «Мастер Energy» АСТОВ, АСТОЕ 
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Додаток 1.2.4.В Комерційна пропозиція № 1  
щодо комплекту матеріалів КВПіА для включення витратомірів в систему 

АСТОВ та для включення лічильників електроенергії в систему АСТО 
 

 

166 



Додаток 1.2.4.Г Комерційна пропозиція № 2  
щодо комплекту матеріалів КВПіА для включення витратомірів в систему 

АСТОВ та для включення лічильників електроенергії в систему АСТО 
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Додаток 1.2.4.Д Комерційна пропозиція № 1  
щодо електролічильників та трансформатору 
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Додаток 1.2.4.Є Комерційна пропозиція № 2  
щодо електролічильників та трансформатору 
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1.2.5 Оснащення будинковим обліком багатоповерхових будинків 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів. 

На виконання вимог Закону України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо оснащення 
оператором зовнішніх інженерних мереж вузлами комерційного обліку 
будівель, що на день набрання чинності Закону були приєднані до зовнішніх 
інженерних мереж підприємство планує встановити в 2022 році 1 417 
комплектів вузлів комерційного обліку (далі – ВКО) з дистанційною передачею 
даних.  

Даним заходом передбачається придбати та встановити ВКО з модулем 
передачі даних у підвалі житлового будинку – 1 417 комплектів, а саме: 
1. діаметром 32 мм (в комплекті) – 229 комплекти; 
2. діаметром 40 мм (в комплекті) – 443 комплекти; 
3. діаметром 50 мм (в комплекті)  – 694 комплекти; 
4. діаметром 65 мм (в комплекті)  – 31 комплекти; 
5. діаметром 80 мм (в комплекті)  – 20 комплекти. 
на вводах в будинки житлового фонду м. Запоріжжя, відповідно до типового 
проєкту (Додаток 1.2.5.А). До комплекту ВКО входить наступне обладнання: 
водомір, запірна арматура, фільтри сітчасті відповідного діаметру, модуль 
передачі даних та інше. 

Для виконання вказаних робіт підприємство проведе процедуру закупівлі 
по вибору Підрядників.  
 Обґрунтування проєктної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її 
збуту 

Запропоновані ВКО мають істотно більш високі експлуатаційні та технічні 
характеристики.  
 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу  

Нові чи 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 проєкту підприємству необхідно встановити 1 417 
комплектів ВКО у підвалах житлових будинків. 
 Дані інженерних вишукувань 

Інженерні вишукування не потрібні. 
 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

Вплив на навколишнє середовище не передбачається.  
 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 
небезпечних природних чи техногенних факторів 

 



Не потрібні 
 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Даним заходом передбачається придбати та встановити ВКО з модулем 
передачі даних у підвалі житлового будинку – 1 417 комплектів, а саме: 
1. діаметром 32 мм (в комплекті) – 229 комплекти; 
2. діаметром 40 мм (в комплекті) – 443 комплекти; 
3. діаметром 50 мм (в комплекті)  – 694 комплекти; 
4. діаметром 65 мм (в комплекті)  – 31 комплекти; 
5. діаметром 80 мм (в комплекті)  – 20 комплекти. 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 
праці 

Технічні характеристики витратомірів ідентичні, клас точності С, 
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.  
 Заходи щодо технічного захисту інформації 

Даний проєкт не потребує захисту технічної інформації. 
 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Реалізація заходу проводиться на існуючих об’єктах де вирішені всі 
питання санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва 

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

Не потрібні 
 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 

ВКО не є об’єктом підвищеної небезпеки. 
 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення). 

Місце встановлення ВКО недоступне для маломобільних груп населення. 
 Обґрунтування ефективності інвестицій. 

На виконання вимог Закону України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо оснащення 
оператором зовнішніх інженерних мереж вузлами комерційного обліку 
будівель, що на день набрання чинності Закону були приєднані до зовнішніх 
інженерних мереж підприємство планує встановити в 2022 році 1 417 
комплектів вузлів комерційного обліку (далі – ВКО) з дистанційною передачею 
даних.  
 Техніко-економічні показники 

ВКО Ду 32 мм – Загальна вартість робіт згідно Зведеного кошторисного 
розрахунку становить 30,179 тис. грн. разом з ПДВ, або 25,149 тис. грн. без 

 



ПДВ. Вартість проєктних робіт становить – 1,541 тис. грн. без ПДВ. таким 
чином, вартість включена до ІП 2022 становить 25,149 – 1,541 = 23,61 тис. грн. 

ВКО Ду 40 мм – Загальна вартість робіт згідно Зведеного кошторисного 
розрахунку становить 31,040 тис. грн. разом з ПДВ, або 25,867 тис. грн. без 
ПДВ. Вартість проєктних робіт становить – 1,622 тис. грн. без ПДВ. таким 
чином, вартість включена до ІП 2022 становить 25,867 – 1,622 = 24,25 тис. грн. 

ВКО Ду 50 мм – Загальна вартість робіт згідно Зведеного кошторисного 
розрахунку становить 40,897 тис. грн. разом з ПДВ, або 34,081 тис. грн. без 
ПДВ. Вартість проєктних робіт становить – 2,391 тис. грн. без ПДВ. таким 
чином, вартість включена до ІП 2022 становить 34,081 – 2,391 = 31,69 тис. грн. 

ВКО Ду 65мм – Загальна вартість робіт згідно Зведеного кошторисного 
розрахунку становить 41,442 тис. грн. разом з ПДВ, або 34,535 тис. грн. без 
ПДВ. Вартість проєктних робіт становить – 2,433 тис. грн. без ПДВ. таким 
чином, вартість включена до ІП 2022 становить 34,535 – 2,433 = 32,102 тис. 
грн. 

ВКО Ду 80 мм – Загальна вартість робіт згідно Зведеного кошторисного 
розрахунку становить 59,425 тис. грн. разом з ПДВ, або 49,521 тис. грн. без 
ПДВ. Вартість проєктних робіт становить – 3,581 тис. грн. без ПДВ. таким 
чином, вартість включена до ІП 2022 становить 49,521 – 3,581 = 45,94 тис. грн. 

Загальна вартість заходу (1 417 комплектів ВКО) становить 40 056,20 тис. 
грн. включено до ІП 2022 року за рахунок виробничих інвестицій з прибутку. 
 Висновки та пропозиції 

Впровадження цього заходу дозволить значно поліпшити якість обліку 
води. На виконання вимог Закону України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми 

Не передбачається.  
На виконання вимог Закону України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII 

«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо 
обов’язкового комерційного обліку, що в свою чергу забезпечить належний 
облік споживання послуги водопостачання та зменшить загальні втрати 
підприємства. Запровадження комерційного обліку води забезпечить 
раціональне споживання цих ресурсів. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з оснащення будинковим 
обліком багатоповерхових будинків подано на стор.____ – ______. 

Вартість сформована на основі типового проєкту та кошторисів (Додаток 
1.2.5.Б – Додаток 1.2.5.Е). 

 



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.  Вузол комерційного 

обліку 32 мм 
229 

комплект 
– 23 610,0 

 
5 406 690,0 Вартість згідно 

кошторису Додаток 
1.2.5.Б 

2.  Вузол комерційного 
обліку 40 мм 

443 
комплект 

– 24 250,0 10 742 750,0 Вартість згідно 
кошторису Додаток 

1.2.5.В 
3.  Вузол комерційного 

обліку 50 мм 
694 

комплект 
– 31 690,0 21 992 860,0 Вартість згідно 

кошторису Додаток 
1.2.5.Г 

4.  Вузол комерційного 
обліку 65 мм 

31 
комплект 

– 32 102,0 995 162,0 Вартість згідно 
кошторису Додаток 

1.2.5.Д 
5.  Вузол комерційного 

обліку 80 мм 
20 

комплект 
– 45 940,0 918 800,0 Вартість згідно 

кошторису Додаток 
1.2.5.Е 

 Всього 1 417,0   40 056 262,0  
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.2.5. – 
40 056,2 тис. грн. 

 



Додаток 1.2.5.А 
Типовий проєкт встановлення вузла комерційного обліку 

 

 

 



Додаток 1.2.5.Б 
Кошторисна документація на встановлення комерційного вузла обліку 

Ду32мм на вводі у багатоповерховий будинок 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



Додаток 1.2.5.В  
Кошторисна документація на встановлення комерційного вузла обліку 

Ду40мм на вводі у багатоповерховий будинок 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



Додаток 1.2.5.Г  
Кошторисна документація на встановлення комерційного вузла обліку 

Ду50мм на вводі у багатоповерховий будинок 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



Додаток 1.2.5.Д  
Кошторисна документація на встановлення комерційного вузла обліку 

Ду65мм на вводі у багатоповерховий будинок 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 

 



Додаток 1.2.5.Е  
Кошторисна документація на встановлення комерційного вузла обліку 

Ду80мм на вводі у багатоповерховий будинок 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



Додаток 1.2.5.Є  
Кваліфікаційний сертифікат 

 

 

 



1.4.1 Заміна насосних агрегатів насосних станцій ІІ підйому по 
вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя  

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 

 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 

Дніпровська водопровідна станція №1 (ДВС-1) знаходиться в 
м. Запоріжжя, вул. Вузлова 23. Побудована та ведена в експлуатацію в 1937 
році. Призначення даної станції – переробка та подача питної води на 
лівобережну частину м. Запоріжжя. За добу ДВС-1 подає на місто близько 
230 тис. м³ води, готує воду питної якості і транспортує її споживачам міста 
Запоріжжя.  

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

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

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

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

З насосної станції 2-го підйому блоку № 1 вода подається насосними 
агрегатами з загального колектору насосної станції в водопровідну мережу 
лівобережній частині міста по шести водоводах:  
1. ∅1400(1) мм в напрямку – Насосна станція «Павло-Кічкас»; 
2. ∅700(2)мм, ∅800(1)мм, ∅800(2)мм в напрямку – Насосна станція 
«Шевченко» 
3. ∅1000мм в напрямку – Насосна станція «Леваневська». 

Подача води з  колектору насосної станції 2-го підйому блоку № 1 у всіх 
напрямках здійснюється насосними агрегатами : 
№ 1 тип SDBH300/350 ,Q =1100 м3/год, h=75м з електродвигуном Р=318кВт; 
№ 3 тип SDBH300/350 , Q =1100 м3/год, h=75м з електродвигуном Р=318 кВт; 
№ 5 тип 20НДС  , Q =2500 м3/год, h=45м з електродвигуном  Р=400кВт 
№ 6  тип 20НДС, Q =3200 м3/год, h=75м з електродвигуном  Р=800кВт, 
№ 7 тип  20НДС, Q =3200 м3/год, h=75м з електродвигуном  Р=800кВт, 
№ 8 тип  20НДС , Q =3200 м3/год, h=75м з електродвигуном  Р=800кВт  

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

Для подачі води в напрямку насосна станція «м. Вільнянськ»  
експлуатуються насосні агрегати: 



№ 1 тип Д1250/125, Q =1250 м3/год, h=125м з електродвигуном  Р=500кВт; 
№ 2 тип 20Д6М Q =2000 м3/год, h=100м з електродвигуном  Р=800кВт 
№ 3 тип  20Д6М Q =2000 м3/год, h=100м з електродвигуном  Р=800кВт. 

Для подачі води в напрямку лівобережної частини м. Запоріжжя  
експлуатуються насосні агрегати: 
№ 4 тип 20НДС, Q =3200 м3/год, h=75м з електродвигуном  Р=800кВт,  
№ 5 тип 20НДС, Q =2500 м3/год, h=45м з електродвигуном  Р=400кВт. 
№ 8 тип SDBH300/350 Q =1500 м3/год, h=75м з електродвигуном Р=308кВт; 
№ 9 тип SDBH300/350  Q =1500 м3/год, h=75м з електродвигуном Р=308 кВт; 

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

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

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

3) на насосній станції 2-го підйому блоку № 1 – відключені існуючі водоводи 
∅ 600 мм, ∅ 700(1) мм від водоводу ∅ 1400 мм напрямок  НС «П.Кічкас» 
у зв’язку з аварійним станом (експлуатуються з 1936 року) і відновлена 
перемичка ∅ 1000 мм між водоводами ∅ 1000 мм і ∅ 1400 мм напрямок 
НС «П.Кічкас»). 
Для підвищення надійності роботи обладнання насосних  станцій 2-го 

підйому ДВС-1 та забезпечення безперебійної подачі води в напрямку – 
насосна станція «м. Вільнянськ»  і в цілому в інших напрямках міста Запоріжжя 
з різними геодезичними відмітками передбачається: 

1. В насосній станції 2-го підйому блоку № 1  
- замінити насосні агрегат № 7 та №8 типу 20НДС з двигунами потужністю 

800 кВт на насосні агрегати типу ДНV 300-435 РА(2) (Q=1600 м3/год, 
h=45м, n=1485об/хв.) з низьковольтними електродвигунами потужністю 
250 кВт (0,4 кВ) та установкою додаткового керуючого пристрою 0,4кВ 
для можливості керування двигунами за допомогою ПЗЧ (почергово)   та 
прямого пуску; 

- установити на напірній лінії  засувку типу JAFAR з обрезиненим клином та 
електричним приводом АUMA  DN = 600мм РN=10     -2 од. 

- установити на напірній лінії  зворотний клапан типу JAFAR DN = 600мм 
РN=10 – 2 од.; 

2.В насосній станції 2-го підйому блоку № 2 : 
 2.1.Замінити насосні агрегат № 2 та №3 типу 20Д6 з двигунами потужністю 
800 кВт на насосні агрегати типу типу ДНV 200-520 РА (Q=1000м3/год, h=97м, 
п =1490 об/хв.) з низьковольтними електродвигунами потужністю 355кВт та 
установити додатково керуючий пристрій 0,4кВ для можливості керування 
двигунами за допомогою ПЗЧ(почергово)  та прямого пуску; 

- установити на напірній лінії  засувку типу JAFAR з обрезиненим клином та 
електричним приводом АUMA  DN = 600мм РN=10 -2 од. 

- установити на напірній лінії  зворотний клапан типу JAFAR DN = 600мм 
РN=10 – 2 од.; 



2.2. Замінити насосні агрегати № 4 та №6 типу  20НДС з двигунами потужністю 
800 кВт на насосні агрегати типу ДНV 300-435PB (Q=2120 м3/год, h=45м, 
n=1488 об/хв.) з низьковольтними електродвигунами потужністю 355кВт та 
установити додатково керуючий пристрій 0,4кВ для можливості керування 
двигунами за допомогою ПЗЧ(почергово)  та прямого пуску; 

-  - установити на напірній лінії  засувку типу JAFAR з обрезиненим клином 
та електричним приводом АUMA  DN = 600мм РN=10 -2 од. 

- установити на напірній лінії  зворотний клапан типу JAFAR DN = 600мм 
РN=10 – 2 од.; 

 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 виконати роботи з 

монтажу та налагоджування обладнання, відповідно розробленого проєкту.  
Виконання робіт з монтажу та налагоджування обладнання, відповідно 

розробленого проєкту буде виконуватися підрядним способом. 
 Дані інженерних вишукувань 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 
 Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 

Впливу на навколишнє середовище не передбачається. 
 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єктів від 

небезпечних природних чи техногенних факторів. 
Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті 

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

згідно проекту. 

Насосна станція другого підйому блок №1 

№ 
НА  

обладнання, що встановлено обладнання, що встановлюється 
Марка наявність 

ПЗЧ, 
так/ні 

Q, 
м3/год 

Н, 
м 

N, 
кВт 

n, 
об/х

в 

Марка 
НПЧ 

Q, 
м3/год 

Н, 
м 

N, 
кВ
т 

n, 
об/х

в н/а електродви
гун н/а електродви

гун 
1 SDBH 

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

3 SDBH 
300/350 

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

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

(промив) 
БАМСО-14-

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

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

435PB (2) 
Резервний 

(2022р) 

IE2. 355M4. 
B3.S1. IC411. 

обмотка 
3xРТС150 

 
 

VLT 6000 
400 кВт 

1600 45 250 1485 



 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. 
Реалізація даного заходу націлена на підвищення надійності роботи 

обладнання насосних станцій 2-х підйомів ДВС-1 та забезпечення 
безперебійної подачі води в напрямку – насосна станція «м. Вільнянськ» і в 
цілому в інших напрямках міста Запоріжжя з різними геодезичними відмітками 
передбачається. 
 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) 

8 20 НДС А 13-59-6 А ні  3 200 75 800 1000 ДНV  300-
435PB (2) 
Робочий 
(2021р) 

IE2. 355M4. 
B3.S1. IC411. 

обмотка 
3xРТС150 

(2021р) 1600 45 250 1485 

Насосна станція 2-го підйому блок 2 

№ 
НА  

обладнання, що встановлено обладнання, що встановлюється 
Марка наявність 

ПЗЧ, 
так/ні 

Q, 
м3/год 

Н, 
м 

N, 
кВт 

n, 
об/хв 

Марка 
НПЧ 

Q, 
м3/г
од 

Н, м N, 
кВт 

n, 
об/хв н/а Електро 

двигун н/а Електро 
двигун 

1 Д-
1250/125 

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

2 20Д6М СД-13-52-6 ні 2000 100 800 1000 ДНV  
200-520 
Робочий 
(2021р) 

IE2. 355LY4. 
B3.S1. IC411. 

обмотка 
3xРТС150 

 
 

VLT 6000 
400 кВт 
(2021р) 

1000 97 355 1490 

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

Резервний 
(2023р) 

IE2. 355LY4. 
B3.S1. IC411. 

обмотка 
3xРТС150 

1000 97 355 1490 

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

робочий 
(2021р) 

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

обмотка 
РТС150 

 
 

VLT 6000 
400 кВт 
(2021р) 

2120 45 355 1488 

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

резервний 
(2024р) 

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

обмотка 
РТС150 

2120 45 355 1488 

5 20 НДС А 13-42-8 У4 ні 2500 45 400 750 – – – – – – – 
8 SDBH 

300/350 
ASVA-TM001 так 1500 75 308 1478 – – – – – – – 

9 SDBH 
300/350 

ASVA-TM001 так 1500 75 308 1478 – – – – – – – 

1п Д2000/21 4АМН3115М
6У3 

ні 2000 21 160 975 – – – – – – – 

2п Д2000/21 4АМН3115М
6У3 

ні 2000 21 160 975 – – – – – – – 

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



На існуючому об’єкті вирішені питання щодо реалізації інженерно-
технічних заходів цивільного захисту. 
 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної безпеки. 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 
 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 

об’єктів виробничого призначення). 
Територія об’єкта недоступна для маломобільних груп населення, 

знаходиться під охороною. Об’єкт виробничого призначення.  
 Обґрунтування ефективності інвестицій. 

Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 
насосних агрегатів, унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить 
безперебійність водопостачання споживачів міста. 

Витрати на виконання заходу «Заміна насосних агрегатів насосних станцій 
ІІ підйому по вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя» в 2022 році (придбання 1 насосного 
агрегату) становлять 2 748,99 тис. грн. без ПДВ. 
 Проектні терміни будівництва. 

Термін реалізації заходу – протягом 2021 – 2024 років. 
В 2021 році планується виконати І етап – виготовлення проектно-

кошторисної документації та частково ІІ етап – монтаж та 
пусконалагоджування 3 насосних агрегатів, а саме: 
1 пусковий комплекс (черга)  включає: 
Насосна станція другого підйому блок №1 
- заміна насосного агрегату № 8 блоку№1 – 1 од.; 
- шафи НПЧ  для насосів №7 и №8 блоку №1 – 1 од.; 
- установити на напірній лінії засувку типу JAFAR з обрезиненим клином та 
електричним приводом АUMA  DN = 600мм РN=10 – 1 од.  
- установити на напірній лінії зворотний клапан типу JAFAR DN = 600мм – 
1 од. 
Насосна станція 2-го підйому блок 2 
- заміна насосного агрегату № 2 блоку№2 – 1 од.; 
- шафи НПЧ  для насосів №2 и №3 блоку №2 – 1 од.; 
- заміна насосного агрегату № 4 блоку№2 – 1 од.; 
- шафи НПЧ  для насосів №4 и №6 блоку №2 – 1 од.; 
- установити на напірній лінії засувку типу JAFAR з обрезиненим клином та 
електричним приводом АUMA  DN = 600мм РN=10 – 2 од.  
- установити на напірній лінії зворотний клапан типу JAFAR DN = 600мм – 
2 од. 

В 2022 році планується виконати, частково ІІ етап – монтаж та 
пусконалагоджування 1насосного агрегату, а саме: 

В насосній станції 2-го підйому блоку № 1  
- замінити насосний агрегат № 7 типу 20НДС з двигуном потужністю 800 
кВт на насосний агрегат типу ДНV 300-435 РА(2) (Q=1600 м3/год, h=45м, 
n=1485об/хв.) з низьковольтним електродвигуном потужністю 250 кВт (0,4 кВ) 
та установка додаткового керуючого пристрою 0,4кВ для можливості 
керування двигуном за допомогою ПЗЧ та прямого пуску; 
- установити на напірній лінії  засувку типу JAFAR з обрезиненим клином та 
електричним приводом АUMA  DN = 600мм РN=10  



- установити на напірній лінії зворотний клапан типу JAFAR DN = 600мм 
РN=10; 

В 2023 році планується виконати, частково ІІ етап – монтаж та 
пусконалагоджування 1насосного агрегату, а саме: 

В насосній станції 2-го підйому блоку № 2  
- замінити насосний агрегат № 3 типу 20Д6М з двигуном потужністю 800 
кВт на насосний агрегат типу ДНV 200-520 РА (Q=1000м3/год, h=97м, п =1490 
об/хв.) з низьковольтним електродвигуном потужністю 355кВт  та установка 
додаткового керуючого пристрою 0,4кВ для можливості керування двигуном за 
допомогою ПЗЧ та прямого пуску; 
- установити на напірній лінії  засувку типу JAFAR з обрезиненим клином та 
електричним приводом АUMA  DN = 600мм РN=10  
- установити на напірній лінії  зворотний клапан типу JAFAR DN = 600мм 
РN=10; 

В 2024 році планується виконати, частково ІІ етап – монтаж та 
пусконалагоджування 1насосного агрегату, а саме: 

В насосній станції 2-го підйому блоку № 2  
- замінити насосний агрегат № 6 20НДС з двигуном потужністю 800 кВт на 
насосний агрегат типу ДНV 300-435PB (Q=2120 м3/год, h=45м, n=1488 об/хв.) з 
низьковольтним електродвигуном потужністю 355кВт (0,4 кВ); 
- установити на напірній лінії  засувку типу JAFAR з обрезиненим клином та 
електричним приводом АUMA  DN = 600мм РN=10  
- установити на напірній лінії  зворотний клапан типу JAFAR DN = 600мм 
РN=10; 

 Техніко-економічні показники. 
Приймаємо вартість заходу  
2022 рік – 2 748,99 тис. грн. без ПДВ. 
2023 рік – 2 686,30 тис. грн. без ПДВ. 
2024 рік – 2 780,17 тис. грн. без ПДВ. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 
Економічний ефект від впровадження заходу не передбачається.  
Для забезпечення безперебійного водопостачання (питною водою) 

мешканців лівобережної частини м. Запорожжя (Заводський, Олександрівський, 
Шевченківський, Вознесенівський, Комунарський та частина Запорізького 
району) близько 500 тис. мешканців. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу із Заміни насосних 

агрегатів насосних станцій ІІ підйому по вул. Вузлова 23, м .Запоріжжя (в 
тому числі монтажні  роботи) подано на стор. ____. 
Вартість заходу сформована на основі моніторингу ринкових цін та 

підтверджується комерційними пропозиціями (Додаток 1.4.1.А – Додаток 
1.4.1.Б). 

 



Специфікація виконання заходу в 2022 році 
 

№ 
з/п Найменування Кількість, 

од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1 
 

Заміна насосного 
агрегату №7 насосної 
станції ІІ підйому ДВС-1, 
в тому числі:  

1  2 748 990,49 2 748 990,49 Обрана 
пропозиція ТОВ 

"ГІДРОТЕХ 
ІНЖИНІРІНГ» 

виділена позиція  
на стор.______ 

1.1 насосний агрегат типу 
ДНV 300-435 РА(2) 
(Q=1600 м3/год, 
h=45м, n=1485об/хв.) 

1  1 919 279,69 1 919 279,69  

1.2 Будівельно-монтажні 
роботи 

  300 000,0 300 000,0  

1.3 Запірна арматура 
(засувку типу JAFAR з 
обрезиненим клином та 
електричним приводом 
АUMA  DN = 600мм РN=10 
– 1 од.; зворотний клапан 
типу JAFAR DN = 600мм 
РN=10 – 1 од.) 

2  529 710,80 529 710,80  

 Всього    2 748 990,49  
 

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання в 2022 році для заходу 
1.4.1 – 2 748,99 тис. грн. 
 
 



Додаток 1.4.1.А – Комерційна пропозиція №1 
 

 
 
 
 



 
 

Орієнтовна вартість будівельно-монтажних робіт та обладнання на 2022 
рік становить:  

Курс НБУ станом на 29.04.2021  1 Є = 33,526 грн. 
300,0 + (15,8+57,2475) * 33,526 = 2 748,99 тис.грн. 

 



 

 



Додаток 1.4.1.Б – Комерційна пропозиція №2 
 

 



1.4.2.  Проектування заміни системи енергопостачання об’єктів 
Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) та заміна ввідних та 

секційних вимикачів РП6кВ підстанції 35/6кВ . 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 

Дніпровська водопровідна станція № 1 (ДВС-1) знаходиться в 
м. Запоріжжя, вул. Вузлова 23. Побудована та ведена в експлуатацію в 1937 
році. Призначення даної станції – переробка та подача питної води на 
лівобережну частину м. Запоріжжя. За добу ДВС-1 подає у місто близько 
230 тис.м³ води, готує воду питної якості і транспортує її споживачам міста 
Запоріжжя.  

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

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

На ДВС-1 для отримання питної води застосовуються традиційні методи 
очищення: хлорування, коагулювання, відстоювання, фільтрування. Для 
знезараження води та забезпечення необхідної концентрації хлору перед 
подачею в розподільчу водопровідну мережу міста на станціях водопідготовки 
проводиться хлорування води. Якість води в джерелі по ланкам очистки та 
питної води цілодобово контролюються лабораторіями ДВС-1. 

Підстанція 35/6 кВ розташована на території Дніпровської водопровідної 
станції №1 (ДВС-1) здійснює енергопостачання 6 кВ усіх споруд ДВС-1, та 
субабонентів Ф24 і Ф29 ПАТ «Запоріжжяобленерго».  

Розподільча підстанції (далі – РП 6 кВ) складається з трьох секцій, а саме: 
– секція №1 – 7 комірок КСО-ІХ,  
– секція № 2 – 8 комірок КСО-ІХ, 
– секція №3 – 12 комірок КРУ-2Е-10 з викатними візками КВ3-6 та 3 
комірки КСО-272.  

Секція №1:  
– комірка №2 ТВП25кВа 6/0,4кВ – 1 шт,  
– комірка №4 ввід Т61 ВМПЕ-10 (1000А) – 1 шт,  
– комірки №6, 12, 14 відхідних ліній ВМГ-133 (600А) – 3 шт,  
– комірка №10 ТН 6-66 6/0,1кВ – 1 шт,  
– комірка№8 ТС40кВа 6/0,4кВ – 1шт. 

Секція№2:  
– комірка №16 ТВП25кВа 6/0,4кВ – 1шт,  
– комірка №15 ввідТ62 ВМПЕ-10(1000А) – 1шт,  
– комірка №9 секційний вимикач С61 ВМПЕ-10 (1000А) – 1шт, 
– комірки №1, 5, 11, 13 відхідні ліній ВМГ-133 (600А) – 4 шт,  
– комірка №7 ТН 6-66 6/0,1кВ – 1шт,  
– комірка №3 високовольтні розрядники – 1шт. 

Секція№3 (комірки типу КРУ-2Е-10) : 



– комірка №19 ТВП25кВа 6/0,4кВ – 1шт;  
– комірка №20 ввідТ63 ВМПЕ-10(1000А) – 1шт;  
– комірка №15 секційний вимикач С62 ВВ-TEL-10-10-1000 (1000А) – 1шт;  
– комірка №16 секційний роз’єднувач – 1шт;  
– комірки №17,18,21,22,25 відхідних ліній ВМПЕ-10 (630А) – 5шт,  
– комірки №24,26 відхідних ліній ВВ-TEL-10-10-630 (630А) – 2шт,  
– комірка №23 ТН 6-66 6/0,1кВ – 1 шт. 
– комірки №27, 28, 29 відхідних ліній ВМПЕ-10 (630А) – 3шт. (комірки типу 
КСО-272). 

У даний час, наявне основне електричне обладнання секції №1, 2, 3 
РП 6 кВ підстанції фізично зношене, придбання запасних частин неможливе. 

Високовольтні комірки КСО-ІХ, КРУ-2Е та КСО-272 це металева шафа з 
комутаційними апаратами – масляними вимикачами ВМГ-133 та ВМПЕ-10 з 
маслонаповненими камерами дугогасіння, які призначені для вмикання та 
вимикання електричних навантажень великої потужності з напругою живлення 
6кВ та для захисту їх від нештатних режимів роботи таких, як: 
− коротке замикання на землю; 
− перекіс фазних струмів; 
− обрив фази. 

Високовольтне обладнання секції №1, 2, 3 РП 6 кВ підстанції комірки 
КСО-ІХ, КРУ-2 та КСО 272 з масляними вимикачами ВМГ-133 та ВМПЕ-10 
має ресурс 36 000 годин напрацювання на відмову у номінальному режимі 
роботи (на підставі даних заводу виробника).  

Обладнання секції №1, 2 експлуатується з 1967 року, що складає близько 
437 040 годин напрацювання, що свідчить про недоцільність капітального 
ремонту при умові 13-кратного перебільшення нормативу напрацювання на 
відмову.  

Обладнання секції №3 експлуатується з 1983 року, що складає близько 
332 880 годин напрацювання, що свідчить про недоцільність капітального 
ремонту при умові 9-кратного перебільшення нормативу напрацювання на 
відмову.  

Старі електромеханічні реле які працюють в системі захисту та аварійного 
включення резерву електропостачання вищевказаних комірок, також 
відпрацювали свій ресурс, та мають механічний знос вузлів що впливає на 
надійності роботи. 

Технічний стан обладнання періодично приводить до аварійних ситуацій.  
Будова вакуумного вимикача забезпечують надійну та довготривалу 

роботу за рахунок використання безповітряного простору в середині камери 
гасіння та скорочення кількості механічних вузлів та елементів. 

Сучасні мікропроцесорні прилади релейного захисту пристосовані для 
виконання функцій релейного захисту автоматики, управління та сигналізації 
завдяки чому підвищується надійність роботи обладнання, а також зменшується 
кількість реле в системі захисту та аварійного включення резерву 
електропостачання.  

Для покращення даної ситуації необхідно розробити згідно до технічного 
завдання (Додаток 1.4.2.А) та реалізувати проект з заміни системи 
енергопостачання об’єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) із 
заміною ввідних та секційних вимикачів РП6кВ підстанції 35/6кВ». 



Проектом передбачається технічне переоснащення системи 
енергопостачання розподільчої підстанції 6кВ Дніпровської водопровідної 
станції № 1 за системою ретрофіт з заміною масляних вимикачів ВМГ-133 та 
ВМПЕ-10 на вакуумні вимикачі ВВ/ТЕЛ-10-20 U-10 кВ з номінальним струмом 
відключення 20 кА у комірках секцій №1, 2, 3, а також провести заміну 
приладів релейного захисту та аварійного включення резерву 
електропостачання. 

Необхідно провести повну заміну релейного захисту та схеми АВР, 
погодивши її з диференціальним захистом силових трансформаторів 35/6кВ 
10000кВА, які належать до електропостачальнії організації 
ПАТ «Запоріжжяобленерго». 

Проектом необхідно передбачити влаштування системи захисту, 
керування, та збору даних ПС із цифрової системи захисту для проведення 
аналізу якості електропостачання та навантажень із збереженням їх у базі 
даних. 

Проектом необхідно передбачити заміну трансформатору власних потреб 
на секції III ПС ДВС-1 та виключити його електроспоживання від мереж ПАТ 
«Запоріжжяобленерго». 

Проектом необхідно передбачити переведення оперативних кіл секції III 
РУ-6кВ ПС ДВС-1 з постійного на змінний струм. 
 Обґрунтування проектної потужності об’єкта.. 

Зміна дозволеної потужності існуючих споживачів не передбачається. 
 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу. 

Нові або додаткові робочі місця не створюються 
 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з 
обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 

Для реалізації даного заходу підприємству необхідно розробити проект. 
Для виконання заміни масляних вимикачів на вакуумні необхідно придбати 
матеріали та обладнання: 
1. Вакуумні вимикачі BB-TEL-10кВ 20ка 1000А з блоком живлення та 
керування СМ16-02 (220-х); пульти PU/TEL-05 – 2шт; PR/TEL з можливістю 
дистанційного керування та типовим комплектом адаптації (далі – ТКА) для 
комірки КСО-ІХ – 14 комплектів; 
2. Вакуумний вимикач BB-TEL 10кВ-20ка 1000А з блоком живлення та 
керування СМ16-02 (220-х); пульт PU/TEL-05 – 2шт; PR/TEL з можливістю 
дистанційного керування та ТКА для комірки КРУ-2Е 6кВ – 6 комплектів; 
3. Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ/TEL – 2 шт; 
4. Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 20 шт; 
5. Реле ПЭ-40 – 40 шт; 

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: 
1. Розробити проект; 
2. Замінити масляні вимикачами ВМГ-133 та ВМПЕ-10 на вакуумні вимикачі 
BB-TEL 10кВ-20ка 1000А з блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х); 
пультом PU/TEL-05 2шт; PR/TEL з можливістю дистанційного керування та 
ТКА: 

2.1  для комірок КСО-ІХ (комірка №4,6,12,14 секція №1, комірка 
№1,3,5,11,13,15 секція №2, комірка №27,28,29 секція №2 вводів №1, 2, 3 та 
комірка №9 секція №2 «секційний вимикач») в кількості 14 комплектів;  

2.2 та комірок КРУ-2Е 6кВ (комірка №17,18,20,21,22,25  секція№3 вводу №3) 
в кількості 6 комплектів; 

3. Придбати та встановити: пристрій ручного включення вимикача серії 
ВВ/TEL (для вмикання вакуумних вимикачів при відсутності оперативного 
струму) – 2 шт.  
4. Придбати та встановити: пристрої захисту РЗЛ-05 (В2) в кількості 20 
одиниць; 
5. Придбати та встановити: реле ПЕ-40 в кількості 40 одиниць; 
 Основні положення з організації будівництва. 

Будівництво не потрібне. 
 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 електропостачання 
об’єктів ДВС-1 електричною енергією, унеможливлення аварійних ситуацій та 
забезпечить безперебійність водопостачання споживачів міста. 
 Заходи щодо технічного захисту інформації. 

Даний проект не потребує захисту технічної інформації. 
 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Роботи проводяться на існуючих спорудах, 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 небезпеки. 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 
 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 



об’єктів виробничого призначення). 
Територія об’єкта не передбачається для доступу маломобільних груп 

населення. Об’єкт виробничого призначення. 
 Обґрунтування ефективності інвестицій. 

Впровадження заходу призведе до підвищення надійності 
електропостачання об’єктів ДВС-1 електричною енергією, унеможливлення 
аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність водопостачання споживачів 
міста. 

Витрати на виконання заходу «Проектування заміни системи 
енергопостачання об’єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) 
та заміна ввідних та секційних вимикачів РП6кВ підстанції 35/6кВ.» 
становлять 3 002,210 тис. грн. без ПДВ; в тому числі проектні роботи 
417,29 тис. грн. без ПДВ. 
 Проектні терміни будівництва. 

Термін реалізації заходу – протягом 2022-2026 років. 
2022: 
І етап – виготовлення проектно-кошторисної документації – протягом І – 

ІІ кварталів 2022 року – 417,29 тис. грн. . 
ІІ етап – придбання, монтаж та пусконалагоджування обладнання комірок 

№4 секції I, комірок №9, 15 секції II, комірки 20 секції III згідно проекту – 
протягом ІІІ – ІV кварталів 2022 року – 534,84 тис. грн. 

2023 
ІІІ етап – придбання, монтаж та пусконалагоджування обладнання 

комірок №6,12,14 секції I, комірок 27,28,29 секції III згідно проекту – протягом 
І – ІV кварталів 2023 року – 756,18 тис. грн. 

2024 
ІV етап – придбання, монтаж та пусконалагоджування обладнання 

комірок 1,3,5,11,13 секції II згідно проекту – протягом І – ІV кварталів 2024 
року – 630,15 тис. грн. 

2025 
V етап – придбання, монтаж та пусконалагоджування обладнання комірок 

17,18,21,22,25 секції III згідно проекту – протягом І – ІV кварталів 2025 року – 
663,75 тис. грн. 

Техніко-економічні показники. 
Загальна вартість заходу – 3 002,210 тис. грн. без ПДВ; в тому числі: 
2022 рік – 952,13 тис.грн., в тому числі проектні роботи 417,29 тис. грн. без 

ПДВ.,  
2023 рік – 756,18 тис.грн.; 
2024 рік – 630,15 тис.грн.; 
2025 рік – 663,75 тис.грн. 

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

Окупність заходу не передбачається.  
Впровадження заходу призведе до підвищення надійності 

електропостачання об’єктів ДВС-1 електричною енергією, унеможливлення 
аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність  
3) Обґрунтування вартості запланованого з Заміни системи 



енергопостачання об’єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) із 
заміною ввідних та секційних вимикачів РП6кВ підстанції 35/6кВ (в тому числі 
проектні роботи) подано на стор. ____. 

Вартість заходу сформована на основі моніторингу ринкових цін та 
підтверджується комерційними пропозиціями (Додаток 1.4.2.Б. – Додаток 
1.4.2.Є). 



Специфікація виконання заходу 

№ 
з/п Найменування Кількість, 

од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1 
 

Проектування заміни системи 
енергопостачання об’єктів 
Дніпровської водопровідної 
станції № 1 (ДВС-1) та заміною 
ввідних та секційних вимикачів 
РП 6 кВ підстанції 35/6кВ, 
в тому числі: 

    

 

1.1 проєктні роботи 1 — 417 290,0 417 290,00 
Обрана пропозиція 

ТОВ "ГІПРОПРОМ» 
на стор.______ 

1.2 Вакуумний вимикач BB-TEL для 
комірки КСО-ІХ 14 — 96 390,0 1 349 460,00 

Обрана пропозиція 
ТОВ «ЕЛЕКТРА» 
виділена позиція 1 

на стор.______ 

1.3 Вакуумний вимикач BB-TEL для 
комірки КРУ-2Е 6кВ 6 — 103 110,0 618 660,00 

Обрана пропозиція 
ТОВ «ЕЛЕКТРА» 
виділена позиція 3 

на стор.______ 

1.4 Пристрій ручного включення 
вимикача серії ВВ/TEL 2 — 12 000,0 24 000,0 

Обрана пропозиція 
ТОВ «ЕЛЕКТРА» 
виділена позиція 5 

на стор.______ 

1.5 Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) 20 — 28 250,0 565 000,00 
 

Обрана пропозиція 
ТОВ 

«УКРВЕСТПРОМ» 
виділена позиція 1 

на стор.______ 

1.6 Реле ПЭ-40 40 — 695,0 27 800,00 

Обрана пропозиція 
ТОВ 

«УКРВЕСТПРОМ» 
виділена позиція 3 

на стор.______ 
 Всього    3 002 210,00  

 
Приймаємо загальну вартість заходу 1.4.2 – 3 002,21 тис. грн., в тому числі 
Інвестиційна програма на 2022 рік – 952,13 тис. грн. 



Додаток 1.4.2.А 
Технічне завдання 

 

 



 
 



 



Додаток 1.4.2.Б – Комерційна пропозиція №1 
щодо виконання проектних робіт 

 

 



Кошторис на проєктні роботи до комерційної пропозиції №1 
 

 



Сертифікат проєктувальника до комерційної пропозиції №1 
 

 
 

 



Додаток 1.4.2.В – Комерційна пропозиція №2 
щодо виконання проектних робіт 

 

 



Кошторис на проєктні роботи до комерційної пропозиції №2 
 

 
 
 
 
 



 
 



 





Сертифікат проєктувальника до комерційної пропозиції №2 
 



Додаток 1.4.2.Г – Комерційна пропозиція №1 
щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 

 

 

 



Додаток 1.4.2.Д – Комерційна пропозиція №2 
щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 

 

 



Додаток 1.4.2.Е – Комерційна пропозиція №1 
щодо пристрою захисту та реле 

 

 



Додаток 1.4.2.Є – Комерційна пропозиція №2 
щодо пристрою захисту та реле 

 

 



Додаток 1.4.2.Ж  
План розташування РП-6кВ 

 

 
 



Додаток 1.4.2.З 
Однолінійна схема електропостачання ДВС-1 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



Додаток 1.4.2.И 
Протокол №6 налагодження та випробування масляного вимикача 

 



Додаток 1.4.1.І 
Протокол №7 налагодження та випробування масляного вимикача 

 

 



Додаток 1.4.1.Ї 
Протокол №8 налагодження та випробування масляного вимикача 

 

 
 



Додаток 1.4.1.Й 
Протокол №9 налагодження та випробування масляного вимикача 

 

 
 
 



 
1.4.3 Заміна устаткування камер КСО-1-Х з масляними вимикачами на 

вакуумні вимикачі ВВ/ТЕL-10-20/1000 в РУ-6кВ на ДВС-2 II підйому  
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу. 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів. 

Дніпровська водопровідна станція №2 ДВС-2, що розташована в 
м. Запоріжжя, вул. Набережна, 29 на правому березі р. Дніпро в районі 
Великого Лугу, була збудована та введена в експлуатацію в 1969 році для 
забезпечення питною водою населення, підприємств, котелень, шкіл, лікарень 
та інших державних та приватних установ, які розташовані у правобережної 
частини міста та прилеглих районах.  

Весь комплекс очисних споруд ДВС-2 складається з:  
− водозабірні споруди поєднані з насосною станцією 1-го підйому; 
− фільтрувальні споруди - контактні освітлювачі; 
− передочисні споруди – горизонтальні відстійники, реагентне господарство; 
− резервуари чистої води; 
− хлордозаторна; 
− амонізаторна; 
− лабораторія; 
− насосна станція другого підйому; 
− вузол теплозабезпечення. 

Насосна станція II підйому призначена для подачі питної води споживачам 
правого берега міста. Проектна потужність насосної станції 110 тис. м3/добу. 

В приміщенні насосної станції розташовані РУ-0,4кВ та РУ-6кВ. 
РУ-6кВ складається з 25 високовольтних комірок. 
Електропостачання РУ-6кВ здійснюється від ПС «Великий Луг» по фідеру 

№8, підключеним до ввідної комірки №15 від секції 2 та фідеру №9 
підключеним к ввідній комірці №10 від секцій №1. Між секціями №1 та №2 
знаходиться високовольтна комірка №13 з секційним вимикачем. 

У даний час існуюче основне електричне устаткування з 
електропостачання очисних споруд ДВС-2 від ПС «Великий Луг» фізично 
зношене, придбання запасних частин неможливе. 

Високовольтні комірки КСО-1-Х – це металева шафа з комутаційним 
апаратом масляним вимикачем ВМГ-133 з маслонаповненими дугогасними 
камерами, який призначений для вмикання та вимикання електроустаткування 
великої потужності та для захисту їх від нештатних режимів роботи таких як: 
− коротке замикання на землю; 
− перекіс фазних струмів; 
− обрив фази. 

Високовольтне устаткування РУ-6кВ НС 2-го підйому КСО-1-Х з 
масляними вимикачами ВМГ-133 має ресурс 36 000 годин напрацювання на 
відмову у номінальному режимі роботи (на підставі даних заводу виробника). 
Експлуатація обладнання з 1971 року, що складає близько 420 000 годин 
напрацювання, свідчить про недоцільність капітального ремонту при умові 
  



 
майже 12-кратного перебільшення нормативу напрацювання на відмову. 
Технічний стан обладнання періодично приводить до аварійних ситуацій. Для 
покращення даної ситуації необхідно передбачити заміну устаткування в 
комірках №10, №13, №15 КСО-1-Х з масляними вимикачами ВМГ-133, на нове 
устаткування з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕL-10-20/1000, U-10 кВ; струмом 
1000 А; номінальним струмом відключення 20 кА в кількості 3 одиниць. 

Технічні характеристики камер КСО після переобладнання повинні 
передбачати можливість подальшого їх застосування для живлення секцій №1 і 
№2 секційним вимикачем РУ-6кВ НСТ-2. 

Розміри приміщення РУ-6кВ в плані складають 18 х 5 м. Режим роботи – 
постійний, цілодобовий. Будова вакуумного вимикача забезпечує надійну та 
довготривалу роботу за рахунок використання безповітряного простору в 
середині камери гасіння та скорочення кількості механічних вузлів та 
елементів.   
 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. 

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. Вакуумні вимикачі BB-TEL-10кВ-20кА 1000А з блоком живлення та 
керування СМ16-02 (220-х); пультом PU/TEL-05 – 2 шт; PR/TEL з можливістю 
дистанційного керування та типовим комплектом адаптації (далі – ТКА) для 
комірки КСО-ІХ – 3 комплекти;  
2. Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ/TEL – 1 одиниця; 
3. Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 3 одиниці; 
4. Реле ПЭ-40 – 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 впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

Вплив на навколишнє середовище не передбачається. 
 Схема генплану та транспорту. 

Схема розташування об’єкту додається (Додаток 1.4.3.Д). 
 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 
небезпечних природних чи техногенних факторів. 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 

  



 
 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 
 Основні положення з організації будівництва. 

Будівництво не потрібне. 
 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 ввідних 
комірок та секційного вимикача РУ-6кВ насосної станції 2-го підйому, 
унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність 
водопостачання споживачів міста. 
 Заходи щодо технічного захисту інформації. 

Даний проект не потребує захисту технічної інформації. 
 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Роботи проводяться на існуючих спорудах, 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 небезпеки. 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 
 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення). 

Територія об’єкта не доступна для маломобільних груп населення. Об’єкт 
виробничого призначення. 
 Обґрунтування ефективності інвестицій. 

Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 
ввідних комірок та секційного вимикача РУ-6кВ насосної станції ІІ підйому, 
унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність 
водопостачання споживачів міста. 
 Проектні терміни будівництва. 

Можливий термін реалізації заходу II – IІІ квартал 2022 р. 
 Техніко-економічні показники. 

Загальна вартість заходу складає 390,09 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 ввідних комірок та секційного вимикача 
РУ-6кВ очисних споруд ДВС-2, унеможливлення аварійних ситуацій та 
забезпечить безперебійність водопостачання споживачів міста. 

  



 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу по заміні системи 
електроживлення ввідних комірок та комірки секційного вимикача РУ-6кВ 
очисних споруд Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2) подано на 
стор. ____. 

Вартість заходу сформована на основі моніторингу ринкових цін та 
підтверджується комерційними пропозиціями (Додаток 1.4.3.А – Додаток 
1.4.3.Г). 

  



 
Специфікація виконання заходу 

 

№ 
з/п Найменування Кількість, 

од. 

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

ПДВ) 

Обґрунтування вартості з ПДВ без ПДВ 

1.  Вакуумний вимикач 
BB-TEL для комірки 

КСО-ІХ 

3 — 96 390,0 289 170,0 Обрана пропозиція ТОВ 
«ЕЛЕКТРА» виділена 

позиція 1 на стор.______ 
2.  Пристрій ручного 

включення вимикача 
серії ВВ/TEL 

1 — 12 000,0 12 000,0 Обрана пропозиція ТОВ 
«ЕЛЕКТРА» виділена 

позиція 5 на стор.______ 
3.  Пристрій захисту РЗЛ-

05 (В2) 
3 — 28 250,0 84 750,0 Обрана пропозиція ТОВ 

«УКРВЕСТПРОМ» виділена 
позиція 1 на стор.______ 

4.  Реле ПЭ-40 6 — 695,0 4 170,0 Обрана пропозиція ТОВ 
«УКРВЕСТПРОМ» виділена 

позиція 3 на стор.______ 
 Всього    390 090,0  

 
Приймаємо загальну вартість заходу 1.4.3 – 390,09 тис. грн. 

  



 
Додаток 1.4.3.А – Комерційна пропозиція №1 

щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 
 

 

  



 

 

  



 
Додаток 1.4.3.Б – Комерційна пропозиція №2 

щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 
 

 

  



 
Додаток 1.4.3.В – Комерційна пропозиція №1 

щодо пристрою захисту та реле 
 

 

  



 
Додаток 1.4.3.Г – Комерційна пропозиція №2 

щодо пристрою захисту та реле 
 

 

  



 
Додаток 1.4.3.Д 

Однолінійна схема електропостачання ДВС-2 
 

 
 

 
  



1.4.4 Капітальний ремонт камери перемикання із заміною монорельсу 
(літ.-К, інв.№ 10131/5) по вул. Набережній, 39, в м. Запоріжжя 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 

Очисні споруди ДВС-2, що розташовані на правому березі р. Дніпро в 
районі Великого Лугу, були збудовані та введені в експлуатацію в 1970 
році для забезпечення питною водою населення, підприємств, котельних, 
шкіл, лікарень та інших державних та приватних установ, які розташовані 
в правобережній частини міста та прилеглих районах. 

В комплекс очисних споруд ДВС-2 входять: 
1. водозабірні споруди поєднані з насосною станцією 1-го підйому; 
2. фільтрувальні споруди - контактні освітлювачі; 
3. передочисні споруди – горизонтальні відстійники, реагентне 
господарство; 
4. резервуари чистої води; 
5. хлордозаторна; 
6. амонізаторна; 
7. лабораторія; 
8. насосна станція другого підйому; 
9. вузол теплозабезпечення. 

Відфільтрована вода по загальному колектору контактних 
освітлювачів самопливом надходить в два резервуари чистої води (далі –
РЧВ).  

РЧВ являють собою підземні залізобетонні ємності прямокутної 
форми, розділені на дві половини, загальною ємністю 8000 м3. Кожен з них  
складається з двох половин по 2000 м3. Розмір одного резервуару в плані 
30 х 35 м, висота 4 м. Кожен резервуар обладнаний системою 
трубопроводів з запірною арматурою, розташованою в камері перемикання 
РЧВ: 
− вхідними; 
− переливними; 
− дренажними; 
− каналізаційними; 
− вихідними,  до  насосних  агрегатів  насосної  станції 2 підйому. 

РЧВ у відповідності до санітарно-технічних заходів один раз на рік 
зупиняються на миття та дезінфекцію. 

Для миття та дезінфекції РЧВ, в камері перемикання РЧВ бригада 
слюсарів-ремонтників виконує необхідні перемикання на трубопроводах з 
засувками Д=800 мм і після спустошення резервуару спускається в РЧВ 
через люк, розташований в камері перемикання. 

В камері перемикання, на трубопроводах встановлено 4 засувки 
Д=800 мм та 3 засувки Д=200 мм. Для можливості виконання ремонту, або 
заміни засувок камера перемикання була обладнана монорельсом з ручною 
талью. 

 



Камера перемикання, що підлягає капітальному ремонту, складної 
форми. Габаритні розміри будівлі в плані складають 12,66 х 9,51 м. Будівля 
одноповерхова з підвальною частиною. Висота приміщень від відмітки 
підлоги першого поверху до низу несучих конструкцій покриття складає 
4,44 м, висота підвальної частини – 6,325 м. 

Зовнішні стіни будівлі виконано із силікатної цегли, товщина кладки -
380 мм та – 250 мм. 

Стіни підвальної частини із монолітного залізобетону товщиною 
500 мм та 600 мм. 

Майданчик обслуговування засувок на відмітці – 4,245 м виконаний у 
вигляді системи сталевих балок, які спираються на зовнішні стіни 
підвальної частини та на сталеві стійки. По балкам укладено сталеві листи 
з ромбічним рифленням товщиною 4 мм. 

Монорельс виконаний із двотавра спеціального призначення №24. 
Кріпиться монорельс до сталевих балок, запроектованих із гарячекатаних 
двотаврів №30, які в свою чергу спираються на повздовжні цегляні стіни 
через опорні подушки з монолітного залізобетону. 

Відповідно технічного висновку про стан конструкцій будівлі камери 
перемикання літ.-К, інв. № 10131/5 у зв’язку з її паспортизацією, яке 
виконане ТОВ «Настрой» – технічний стан конструкцій будівлі може бути 
оцінений як непридатний до нормальної експлуатації (Додаток 1.4.4.А). 

Для забезпечення можливості виконання ремонту або заміни запірної 
арматури, розташованої в камері перемикання, і безпечного виконання 
миття та дезінфекції РЧВ, необхідно виконати капітальний ремонт будівлі 
камери перемикання РЧВ ДВС-2 із заміною монорельсу (літ.-К, 
інв. № 10131/5) по вул. Набережна, 39, в м. Запоріжжя згідно проекту з 
пояснювальною запискою 1236/20-2020-ПЗ та архітектурно-будівельними 
рішеннями до нього 1236/20-2020-АБ, розроблених ПП «Компанія з 
управління архітектурно-будівельними проектами». 
 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 
щодо її збуту 

Зміна проектної потужності існуючої Дніпровської водопровідної 
станції № 2 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 заходу передбачається залучення підрядної організації, 
яка забезпечена матеріалами та трудовими ресурсами. 
 Дані інженерних вишукувань 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті відповідно до  
проекту. 

 



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

 Схема зведеного плану інженерних мереж 
Не потрібна. 

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

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті відповідно до  
проекту. 
 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні 
рішення. 

Заходом передбачено виконати капітальний ремонт будівлі камери 
перемикання РЧВ ДВС-2 із заміною монорельсу (літ.-К, інв.№ 10131/5) по 
вул. Набережна 39 в м. Запоріжжя згідно проекту з пояснювальною 
запискою 1236/20-2020-ПЗ та архітектурно-будівельними рішеннями до 
нього 1236/20-2020-АБ, розроблених ПП «Компанія з управління 
архітектурно-будівельними проектами». 
 Основні положення з організації будівництва 

Будівництво передбачити в одну чергу без виділення пускових 
комплексів.  

Передбачається виконання капітального ремонту будівлі відповідно до 
проекту. 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 

Виконання капітального ремонту будівлі камери перемикання РЧВ 
ДВС-2 із заміною монорельсу не покращить показники 
ерергоефективності, а призведе до надійності експлуатації резервуару 
чистої води №1, забезпечить можливість виконання ремонту або заміни 
запірної арматури, розташованої в камері перемикання, а також 
забезпечить можливість безпечного виконання миття та дезінфекції РЧВ. 
 Заходи щодо технічного захисту інформації 

Ці заходи не потребують 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 небезпеки 

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. 

Виконання капітального ремонту будівлі камери перемикання РЧВ 
ДВС-2 із заміною монорельсу призведе до надійності експлуатації 
резервуару чистої води №1, забезпечить можливість виконання ремонту 
або заміни запірної арматури, розташованої в камері перемикання,  а також 
забезпечить можливість безпечного виконання миття та дезінфекції РЧВ. 
 Проектні терміни будівництва 

ІІ – IV квартал 2022 року 
 Техніко-економічні показники. 

Загальна кошторисна вартість робіт, згідно розробленого проекту та 
Експертного звіту становить – 969,107 тис. грн. з ПДВ. або 816,387 тис. 
грн. без ПДВ, в тому числі вартість проектних робіт та проведення 
експертизи складає (47,448+5,4=52,848) тис. грн. без ПДВ (проектні роботи 
та експертиза виконані).  

Таким чином, до інвестиційної програми на 2022 рік  включено 
вартість виконання заходу по капітальному ремонту будівлі камери 
перемикання РЧВ ДВС-2 із заміною монорельсу: 

816,387 – 52,848 = 763,539 тис. грн. без ПДВ. 
 Висновки та пропозиції. 

Експертний звіт (позитивний) ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» 
(м. Київ) від 03.02.2021 № 01-1101-21/ЕП/КО (Додаток 1.4.4.Г). 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від 
впровадження заходу: 

Економічний ефект від впровадження заходу не передбачається. 
Виконання капітального ремонту будівлі камери перемикання РЧВ 

ДВС-2 із заміною монорельсу призведе до надійності експлуатації 
резервуару чистої води №1, забезпечить можливість виконання ремонту 
або заміни запірної арматури, розташованої в камері перемикання,  а також 
забезпечить можливість безпечного виконання миття та дезінфекції РЧВ. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Капітального 
ремонт камери перемикання із заміною монорельсу (літ.-К, інв.№ 10131/5) 
по вул. Набережній, 39, в м. Запоріжжя подано на стор. __________. 
Зведений кошторис робіт на 3 арк. 

 

 



Додаток 1.4.4.А 
технічний висновок про стан конструкцій будівлі камери 

перемикання літ.-К, інв. № 10131/5 ( 
 

 
 

 



 
 

 



 

 



Додаток 1.4.4.Б 
Ситуаційний план 

 

 

 



 
 

 



Додаток 1.4.4.В  
Кошторисна документація 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



Додаток 1.4.4.Г 
Експертний звіт 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



Додаток 1.4.4.Д 
Сертифікат проектувальника 

 

 

 



Додаток 1.4.4.Е 
Наказ про затвердження 

 

 

 



Додаток 1.4.4.Є 
Титул будови  

 
 

 

 



1.4.5 Придбання лабораторного обладнання для дільниці лабораторного 
контролю питної води у розподільній мережі 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів 

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

Метою заходу є придбання нового сучасного лабораторного обладнання та 
приладів для своєчасного та якісного проведення контролю всіх необхідних 
показників питної води що подається споживачам, а саме: 
1) Стерилізатор паровий ГК-100-2 (або аналог) в бактеріологічний відділ 
замість старого автоклава (дата випуску 1972, термін служби 10 років – 
Додаток 1.4.5.Д). Стерилізатор насилу пройшов технічний огляд, заборонено 
робити на max температурі (тріщина на камері). 
2) Спектрофотометр Ulab 102 UV (або аналог) для щоденного визначення 
показників якості води, замість колориметра-нефелометра фотоелектричного 
ФЄК-56М 1979 року випуску. 

Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, 
трудовими ресурсами, необхідними для реалізації даного заходу, підприємство 
забезпечене.  
 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу 

Нові або додаткові робочі місця не створюються. 
 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

Вплив на навколишнє середовище не очікується. 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 
праці 

Реалізація даного проекту дозволить якісно та швидко виконувати аналізи 
питної води, що подається споживачам. 
 Заходи щодо технічного захисту інформації 

Даний проект не потребує захисту технічної інформації.     
 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Реалізація заходу здійснюється в існуючому приміщенні, в якому вирішені 
усі питання санітарно-побутового обслуговування. 
 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва 

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

 



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

Реалізація заходу здійснюється на існуючому об’єкті.   
 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення). 

Приміщення об’єкту недоступні для маломобільних груп населення, 
оскільки закриті і огороджені, знаходяться під охороною. 
 Обґрунтування ефективності інвестицій. 

Придбання нового сучасного обладнання забезпечить більш якісне та 
швидке виконання лабораторних досліджень якості питної води, дозволить 
виключити можливість накладення адміністративних стягнень з боку 
контролюючих організацій за незабезпечення контролю показників якості 
питної води, згідно нормативів ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для споживання людиною».  
 Проектні терміни будівництва 

Можливі терміни проведення заходу – протягом 2022 року. 
 Техніко-економічні показники 

Місце встановлення дільниця лабораторного контролю питної води у 
розподільній мережі: 

Загальна вартість робіт 326,5 тис. грн. без ПДВ. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми 

Загальна вартість робіт 326,5 тис. грн. без ПДВ. 
Впровадження даного проекту необхідне для забезпечення виконання  

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

В разі невиконання цього заходу лабораторією, з боку контролюючих 
організацій можливі адміністративні стягнення за недотримання вимог  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 при проведенні контролю показників якості питної води. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Придбання 
лабораторного обладнання для дільниці лабораторного контролю питної води 
у розподільній мережі подано на стор._____ – ____. 

Вартість сформована на основі моніторингу ринкових цін та наданих 
комерційних пропозицій (Додаток 1.4.5.А. – Додаток 1.4.5.Г). 

 

 



Специфікація обладнання 
 

№ 
з/п 

Найменування Кількість, 
од. 

Вартість 1 од., грн. Загальна 
вартість, 

грн. 
(без ПДВ) 

Обґрунтування вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1 Стерилізатор 
паровий ГК-100-2 

1 260 000,0 260 000,0 260 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція ПП 

«ВІВОН» виділена   
позиція на стор.______ 

2 Спектрофотометр 
Ulab 102  UV 

1 66 500,0 66 500,0 66 500,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«ЦЗЛ «Міра» 
виділена позиція на 

стор.______ 
 Всього 2   326 500,0  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.4.5. – 
326,5 тис. грн. 

 



Додаток 1.4.5.А – Комерційна пропозиція №1 
Стерилізатор паровий  

 
 



Додаток 1.4.5.Б – – Комерційна пропозиція №2 
Стерилізатор паровий  

 

 

 



 
 



Додаток 1.4.5.В – – Комерційна пропозиція №1 
Спектрофотометр Ulab 102  UV 

 

 
 

 



Додаток 1.4.5.Г – Комерційна пропозиція №2 
Спектрофотометр Ulab 102  UV 

 

 
 
 

 



Додаток 1.4.5.Д 
Паспорт на стерилізатор паровий (викопіровка) 

 

 
 

 



 
 

 



 

 



Додаток 1.4.5.Е 
Паспорт на колориметр (викопіровка) 

 

  
 
 

 

 



1.4.6  Заміна насосного агрегату ВНС "Скворцово" 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів 

Водопровідна насосна станція «Скворцово» (далі – ВНС) розташована в 
Заводському районі м. Запоріжжя, експлуатується з 1997 року. Насосна станція 
забезпечує подачу води на селище (одно-, двохповерхові будинки) обсягом 
65,766 тис.м3/рік. 

У машинному залі ВНС «Скворцово» розташовані два насосних агрегати 
К20/30 Q-30 м3/год, H-30 м. водяного стовпа, N-2,2кВт експлуатується з 1997 
року. 

Таблиця №1. 
№ Інвентарний номер Найменування обладнання* Залишкова вартість, грн. Дата 
1 49671 н/агрегат К20/30 39,74 28.04.21 
2 49672 н/агрегат К-20-30 39,74 28.04.21 

Згідно паспорту насосного агрегату термін служби складає 6 років 
(встановлені насоси працюють вже 3 терміни) (Додаток 1.4.6.В). 

Групою гідравлічних вимірів та досліджень КП «Водоканал» було 
проведено визначення технічних характеристик насосних агрегатів. Визначено, 
що ККД насосних агрегатів становить 17%, що нижче допустимих (для води не 
менше 55%) згідно «Методики розрахунку норм питомого споживання 
паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-
каналізаційного господарства України» (пункт 19 наказу № 449 від 03.09.2012). 

Для реалізації заходу підприємству необхідно придбати та замінити 
морально застаріле та фізично зношене обладнання, а саме: придбати насосну 
станцію Hydro Multi-E 2 CME15-1 (в комплекті з насосом потужністю 2,2 кВт – 
2 од. та ППЧ) – 1 комплект. 
 Обґрунтування проектної потужності об’єкту, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її 
збуту 

Зміна проектної потужності існуючих двох насосних агрегатів 
передбачається. 
 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу 

Не потребує додаткових робочих місць, працює без обслуговуючого 
персоналу . 
 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з 
обґрунтуванням можливості їх використання або одержання 

Для реалізації заходу підприємству необхідно придбати насосну станцію 
Hydro Multi-E 2 CME15-1 (в комплекті з насосом потужністю 2,2 кВт – 2 од. та 
ППЧ) – 1 комплект. 

Допоміжними енергоресурсами, трудовими ресурсами, необхідними для 
реалізації даного заходу підприємство забезпечене. 
 Дані інженерних вишукувань 

 



Реалізація заходу проводиться на існуючих об’єктах. 
 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

Вплив на навколишнє середовище не очікується. 
 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 
небезпечних природних чи техногенних факторів 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 
 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення  

Даним заходом передбачено встановлення на ВНС «Скворцово» насосну 
станцію Hydro Multi-E 2 CME15-1 (в комплекті з насосом потужністю 2,2 кВт – 
2 од. та ППЧ) – 1 комплект 

 
№ 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 н/а електро 

двигун 
н/а електро

двигун 
1 К20/30 АИР100S2 20 30 2.2 3000 Hydro Multi-E 2 

CME15-1 
- 14 25 2.2 2890 

2 К20/30 АИР100S2 20 30 2.2 3000      

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

Очікуване зниження витрати електроенергії за дванадцять місяців роботи 
нової насосної станції Hydro Multi-E 2 CME15-1 (в комплекті з насосом 
потужністю 2,2 кВт – 2 од. та ППЧ) – потужність насоса (для робочої точки – 
1,41 кВт) замість існуючих К20/30 складе:  

В  грошовому виразі: 6021 х 2.84932= 17 155.76 грн/рік (без ПДВ), де 2.84932– 
ціна електроенергії за кВт / год. (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. 
 Заходи щодо технічного захисту інформації 

Даний проект не потребує захисту технічної інформації. 
 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих 

Роботи проводяться на існуючому робочому 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 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’єкта недоступна для маломобільних груп населення, 
знаходиться під охороною. 
 Обґрунтування ефективності інвестицій 

Придбання нових насосних агрегатів забезпечить стабільну роботу 
насосної станції та можливість безперебійної подачі води споживачам. 
 Проектні терміни будівництва (реконструкції) 

Можливий термін реалізації заходу II – IІІ квартал 2022 р. 
 Техніко-економічні показники. 

Загальна вартість заходу складає 230,61 тис.грн без ПДВ. 
Очікуване зниження витрати електроенергії за дванадцять місяців роботи 

нової насосної станції Hydro Multi-E 2 CME15-1 (в комплекті з насосом 
потужністю 2,2 кВт – 2 од. та ППЧ) – 6.02 тис.кВт/год = 17.16 тис.грн 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 

Окупність обладнання не передбачається. Придбання нових насосних 
агрегатів забезпечить стабільну роботу насосної станції та можливість 
безперебійної подачі води споживачам. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу по заміні насосного 
агрегату ВНС "Скворцово" подано на стор. ____. 

Вартість заходу сформована на основі моніторингу ринкових цін та 
підтверджується комерційними пропозиціями (Додаток 1.4.6.А – Додаток 
1.4.6.Б). 

 



Специфікація виконання заходу 
 

№ 
з/п Найменування Кількість, 

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

грн. (без ПДВ) 
Обґрунтування 

вартості з ПДВ без ПДВ 
1.  насосна станція  

Hydro Multi-E 2 
CME15-1 в комплекті 

з насосом 
потужністю 2,2 кВт 

та ПЗЧ 

1 — 230 611,94 230 611,94 Обрана 
пропозиція ТОВ 
«ЮТК» виділена 

позиція 1 на 
стор.______ 

 Всього    230 611,94  
 
Приймаємо загальну вартість заходу 1.4.6 – 230,61 тис. грн. 

 



Додаток 1.4.6.А – Комерційна пропозиція №1 
 
 

 
Курс НБУ станом на 29.04.2021:  1 Євро = 33.526 грн. 

6,8786 тис. Євро * 33,526 = 230,61 тис. грн. 

 



Додаток 1.4.6.Б – Комерційна пропозиція №2 
 

 

 



Додаток 1.4.6.В  
Паспорт на встановлене обладнання (витримка) 

 

 

 
 



Додаток 1.4.6.Г 
Технічний звіт (витримка) 

 

 
 

 



 

  
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



1.4.7  Заміна контролера на водопровідній насосній станції 
ВНС «Хортицька» 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 

Система водоподачі підприємства включає в себе водопровідні мережі 
загальною протяжністю більше ніж 2,0 тисячі кілометрів, водопровідні насосні 
станції (ВНС) першого, другого, третього підйомів, насосні станції підкачки. 
Процес водоподачі має змінний, не прогнозований характер, зі значними 
різницями в об’ємах споживання води абонентами на протязі доби. Топологія 
основних водоводів містить перепади висот закладання до 100 м, забудова 
міста хаотична-одноповерховими та багатоповерховими спорудами.  

Такі особливості зумовлюють необхідність використання в роботі 
системи водоподачі централізованої диспетчеризації та диспетчеризації 
окремих об’єктів системи.  

Технічно, цей процес забезпечується використанням багаторівневої 
системи диспетчеризації SCADA Sis 2000 яка побудована на основі 
промислових контролерів марки SLC 503.  

Контролери SLC 503 встановлені на ВНС і виконують функції кінцевих 
вузлів системи та забезпечують ряд важливих функцій: 
- дистанційне та місцеве програмне керування обладнанням ВНС 
- безперервність ходу технологічного процесу водоподачі з заданими 

параметрами  
- контроль стану технологічного обладнанням ВНС та основних 

технологічних параметрів  
Режим роботи таких контролерів 24 / 7 більшість із них в тому числі 

встановлений на  ВНС «Хортицька» були введені в експлуатацію в 2001 році. 
На даний час контролер встановлений на ВНС «Хортицька» морально та 
фізично застарів, його подальше використання може привести до збільшення 
кількості збоїв системи диспетчеризації в наслідок виходу його з ладу. Це в 
свою чергу може  привести до втрати керованості процесом водоподачі, 
перебоїв у водозабезпеченні значної частини абонентів, збільшення кількості 
поривів водоводів в наслідок не забезпечення необхідного вихідного тиску 
ВНС. Ремонт, в разі виходу з ладу контролера унеможливлює відсутність 
необхідних комплектуючих  в серійному виробництві. Також технічна 
застарілість контролера не дозволяє використання мережевих протоколів 
обміну з уже встановленим сучасним периферійним обладнанням ВНС 
(напівпровідникових перетворювачів частоти, витратомірів та таке інше) 

Заміна контролера SLC 503 встановленого на ВНС «Хортицька» на 
сучасний дозволить підвищити надійність функціонування системи 
диспетчеризації, а також дозволить включити під контроль системи сучасні  
напівпровідникові перетворювачі частоти та як наслідок дозволить підвищити 
надійність та безперебійність  функціонування системи водоподачі. 
 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 

асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування 

 



щодо її збуту. 
Заміна проектної потужності в порівнянні з існуючою не передбачається. 

 Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу. 
В створенні нових а 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.; 
Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, трудовими ресурсами 

необхідними для реалізації даного заходу підприємство забезпечене. 
 Дані інженерних вишукувань 

Реалізація заходу не потребує інженерних вишукань (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. 
Не потрібні  

 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 
Не потрібні  

 Основні положення з організації будівництва 
Загальна схема реалізації заходу містить в собі наступні періоди:  
Організаційно-комерційної підготовки, придбання та перевірка 

обладнання, період технічної підготовки, введення обладнання в експлуатацію 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 
Обладнання що планується до встановлення має аналогічні характеристики 

енергоспоживання та має більш високу надійність 
 Заходи щодо технічного захисту інформації. 

Передбачені наявним програмним забезпеченням. 
 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. 

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, 

знаходиться під охороною. 
 Обґрунтування ефективності інвестицій. 

Даний захід має на меті заміну морально та фізично застарілого, повністю 
зношеного обладнання, яке відпрацювало встановлені терміни, повністю, та не 
підлягає ремонту, з огляду на відсутність в виробників комплектуючих частин 
до такого обладнання.    
 Проектні терміни будівництва або придбання. 

Термін реалізації заходу – III – IV квартал 2022 року. 
 Техніко-економічні показники 

Вартість виконання заходу по заміні контролера становить 160,05 тис. грн. 
без ПДВ. 
2) Обґрунтування терміну окупності та економічного ефекту від 
впровадження заходу. 

Окупність заходу не може визначається безпосередньо, так як 
фінансування заходу має розглядатись як використання амортизаційних 
відрахувань. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Заміни контролера на 
водопровідній насосній станції ВНС «Хортицька» 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.  Шафа контролера в зборі:  

шафа КЭП 80 60 40-1010 IP 54 - 1шт;  
автомат двоплюсний  NOARK C10 -2шт; 
розетка двополюсна з заземленням -
4шт; 
 контролер Micrologix 1400 rev.B 
L32BWA - 1 шт;  
модуль вводу аналогових сигналів 1762-
IF4 -  7шт; 
пристрій оптоізоляції сигналів з блоком 
живлення MOXA A53 DB9 - 2шт; 
блок живлення MEANWELL 
~220в/=24в, 100вт - 1шт; 
блок безперебійного живлення APC 
SUA750XLI - 1шт; 
світильник для шафи -1шт; 
монтажні елементи  

1 — 160 050,0 160 050,00 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Техснабкомплект 
Сервіс» на 
стор.______ 

 Всього 1   160 050,0  
 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.4.7 –
160,05 тис. грн. 
 

 



Додаток 1.4.7.А - Комерційна пропозиція №1 
щодо контролера  

 

 

 



Додаток 1.4.7.Б - Комерційна пропозиція №2 
щодо контролера  

 

 

 



1.5.1 Придбання комп'ютерної та копіровальної техніки, серверного та 
мережевого обладнання 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 

На теперішній період інформаційна складова в бізнес процесах управління 
підприємством має вирішальне значення як для успішного функціонування 
виробництва, так і для безпосередньо самого процесу керування. 

Згідно чинного законодавства України, а також виходячи із необхідності 
забезпечення стабільної роботи апаратно-програмних комплексів, підприємство 
має використовувати в своїй роботі ліцензійне програмне забезпечення. 

На даному етапі існуюче програмне забезпечення не може забезпечити 
достатній захист від дій шкідливого програмного забезпечення («вірусів»). 
Враховуючи те, що навіть обережний користувач може вчасно не виявити дію 
шкідливого програмного забезпечення («вірусів») яке може привести до втрати 
інформації, а стандартні засоби захисту операційних систем не можуть вчасно 
реагувати на такі загрози, необхідно придбати спеціалізоване програмне 
забезпечення для захисту від шкідливих дій такого програмного забезпечення. 

Придбання та подальше використання ліцензійного спеціалізованого 
антивірусного програмного забезпечення дозволить вчасно оновлювати ці 
продукти, що значно знижує рівень ризиків втрат від дій шкідливого 
програмного забезпечення, надає можливість безкоштовно користуватись 
консультативною підтримкою виробників програмного забезпечення. 

В реаліях сьогодення Інтернет є невід’ємною частиною сучасного 
суспільства. З кожним роком у світі спостерігається зростання кількості 
користувачів мережі, зростає їх активність. Це зв’язано з появою нових 
технологій надання інформації та пристроїв, що дозволяють швидко та легко 
отримати доступ до ресурсів мережі Інтернет у будь якому місці. Залучення 
нових абонентів за допомогою веб-сайту відрізняється відносно низькими 
витратами та великою кількістю цільової аудиторії. 

КП «Водоканал» має свій корпоративний сайт який забезпечує інформацію 
про послуги підприємства, надає різноманітну звітність стосовно діяльності 
підприємства, публікуються актуальні вакансії та іншу інформацію. 

Сайт було розроблено у 2009 році, з використанням застарілих, на 
сьогоднішній день, інформаційних технологій. Сайт не задовольняє потреби 
сьогодення, такі як адаптований під мобільні пристрої дизайн (згідно 
інформації Google Ads більше 67% користувачів використовують для доступу к 
сайту мобільні пристрої), а також відсутні або мало функціональні ресурси, такі 
як форум та більш функціональна адміністративна панель керування сайтом, 
що приведе до зниження трудових витрат на підтримку сайту. 

Оскільки штатний персонал Служби АТП та ПС не може виконати роботи 
по модернізації сайту, потрібно залучити зовнішнього підрядника. 

Підприємство «Водоканал» має значну територіально-роздільну 
інфраструктуру, як в частині технологічних процесів так і в процесах 
обслуговування абонентів (загальною кількістю більш ніж 300 000 особових 
рахунків). Такі особливості зумовлюють використовувати в своїй роботі 

 



різноманітні технології які дозволяють ефективно здійснювати управлінський 
процес. Керованість та своєчасне представлення інформації що до результатів 
технологічної, фінансової та господарської діяльності має вирішальне значення 
для функціонування підприємства в цілому, та зокрема забезпечує всі види 
розрахунків та здійснення обов’язкових періодичних платежів до бюджету. 

Технічно, цей процес забезпечується використанням мережевих 
комутаторів, персональних комп’ютерів (в кількості більш ніж 620 одиниць) 
серверів різного призначення (загальною кількістю 22 одиниці), джерел 
безперебійного живлення і ліцензійним програмним забезпеченням. Більш ніж 
50% даної техніки морально та фізично застаріли. Вихід з ладу будь якого із 
серверів, чи джерела безперебійного живлення, може привести, не тільки до 
втрати первинної інформації, а й не дозволить своєчасно сформувати податкову 
та бухгалтерську звітність по підприємству, та може призвести до втрати 
керованості підприємством в цілому. 

Об’єми електронної інформації, що перебуває в обороті підприємства 
постійно зростає, кількість та наповнення загальнодоступних папок для обміну 
та збереження користувацьких файлів потребують збільшення дискового 
простору для їх надійного зберігання. Також потрібен дисковий простір для 
збереження архівних копій бази даних програмного комплексу «Віртуоз» та 
«М.Е.Doc». 

З урахуванням вищезазначеного необхідне придбання нового серверу для 
організації такого сховища, що зможе задовольнити нагальні потреби по 
збереженню та використанню користувацьких файлів та файлів архівів. Це 
дозволить значно знизити імовірність втрати документів та архівів. 
 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її 
збуту 

Зміна проектної потужності існуючої 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 даних заходів підприємству необхідно: 
1. Придбання Ліцензії на антивірусне програмне забезпечення – 3 комплекти 
(1 комплект – 76 ліцензій на два роки), починаючі з 2022 року – 1 комплект, 
2024 року – 1 комплект, 2026 року – 1 комплект. 
2. Розробка та введенню в експлуатацію сайту – 1 комплект. Залучити 
зовнішнього підрядника. 
3. Придбання Серверу для загального сховища інформації – 1 одиниця. 

Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, трудовими ресурсами 
необхідними для реалізації даного заходу підприємство забезпечене. 
 Дані інженерних вишукувань 

Реалізація заходу не потребує інженерних вишукань, 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’єкта від 
небезпечних природних чи техногенних факторів 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 
 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Не потрібні  
 Основні положення з організації будівництва 

Загальна схема реалізації заходу містить в собі наступні періоди:  
Організаційно-комерційної підготовки, період технічної підготовки 

(написання технічного завдання. укладання договорів), введення сайту, 
програмного забезпечення та серверу в експлуатацію. 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 
праці. 

Програмне забезпечення та обладнання, що планується до встановлення 
має аналогічні характеристики енергоспоживання та має більш високу 
надійність 
 Заходи щодо технічного захисту інформації 

Передбачені наявним програмним забезпеченням. 
 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 

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 небезпеки 

Не потрібні (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. 

Даний захід має на меті заміну морально застарілого програмного 
забезпечення, яке не відповідає вимогам сучасності, заміну морально та 
фізично застарілого корпоративного сайту підприємства на оновлений та більш 
функціональний, заміну морально та фізично застарілого, повністю зношеного 
обладнання, яке повністю відпрацювало встановлені терміни та не підлягає 
ремонту, з огляду на відсутність в виробників комплектуючих частин до такого 
обладнання. 
 Проектні терміни будівництва 

Термін реалізації заходу – протягом 2022 року. 
 



 Техніко-економічні показники. 
Приймаємо загальну вартість заходу 1.5.1 в 2022 році – 264,2 тис. грн. без 

ПДВ. 
Антивірусне програмне забезпечення – 61,7тис.грн без ПДВ – придбання 

76 ліцензій строком на 2 роки, строк реалізації травень 2022 року. 
Вартість виконання заходу по розробці та введенню в експлуатацію сайту 

становить 70,0 тис.грн. без ПДВ. 
Вартість виконання заходу по введенню в експлуатацію серверу становить 

132,5 тис.грн. без ПДВ. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу: 

Економічний ефект від впровадження заходу не передбачається. 
Окупність заходу не може визначається безпосередньо, так як 

фінансування заходу має розглядатись як використання амортизаційних 
відрахувань. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу із Придбання комп'ютерної 
та копіровальної техніки, серверного та мережевого обладнання подано на 
стор. ____. 

Вартість заходу сформована на основі моніторингу ринкових цін та 
підтверджується комерційними пропозиціями (Додаток 1.5.1.А. – Додаток 
1.5.1.Е). 

 

 



Специфікація виконання заходу 
 

№ 
з/п Найменування Кількість, 

од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1.  

Сервер в комплекті:  
Платформа: Supermicro 
SYS-5029R-C1R12 19" 
2U, 2xPSU, Intel C422, 
1xLGA2066, up to 128GB 
(4 slots) DDR4 2666MHz 
ECC Registered 
Процесор: Intel Xeon W-
2223G 4x3.6GHz, Turbo 
Boost^3.90GHz, Integrated 
graphics, 4xDDR4-
2660MHz120W, LGA2066 
Пам'ять: 16GB DDR4-
2666 ECC Registered 
Supermicro certified for 
Intel C422 chipset 
SSD128GB, SuperDOM 
SATA 6Gb/s 2 шт 
HDD: 10000GB 3.5" SAS 
7200rpm – 5 шт 
SSD 128GB Supernicro 
SuperDOM SATA 6GB – 2 
шт 
LSI 3108-8i HBA 8 ports 
SAS 12Gb/s 

1 159 000,0 132 500,0 132 500,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Мікротрон» виділена 
позиція 2 на 

стор._________ 

2.  

Розробка та впровадження 
сайту  

1 — 70 000,0 70 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ПП 

Гуров В.Д. виділена 
позиція на 

стор._________ 

3.  

Ліцензія антивірус для 
захисту 76 об’єктів 

1 — 61 700,0 61 700,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«Аспект С» виділена 

позиція 1 на 
стор._________ 

 Всього 3 —  264 200,0  
 

Приймаємо загальну вартість заходу 1.5.1 – 264,20 тис. грн.  
 

 



Додаток 1.5.1.А – Комерційна пропозиція №1  
на комплект серверного обладнання 

 

 
 
 
 

 



Додаток 1.5.1.Б – Комерційна пропозиція №2  
на комплект серверного обладнання 

 
 

 
 

 



Додаток 1.5.1.В – Комерційна пропозиція №1  
На розробку та впровадження корпоративного сайту КП Водоканал 

 

 

 



Додаток 1.5.1.Г – Комерційна пропозиція №2  
На розробку та впровадження корпоративного сайту КП Водоканал 

 

 

 



Додаток 1.5.1.Д – Комерційна пропозиція №1 
Ліцензія антивірус для захисту 76 об’єктів 

 

 
 

 



Додаток 1.5.1.Е – Комерційна пропозиція №2 
Ліцензія антивірус для захисту 76 об’єктів 

 

 

 



1.6.1. Придбання випробувально-пошукового обладнання для електротехнічної 
лабораторії цеха з ремонту та технічного обслуговування енергетичного 

устаткування 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження 
заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та економічна 
доцільність реконструкції обладнання дільниці електротехнічної лабораторії 
ЦРТОЕУ. 

Дільниця електротехнічної лабораторії (далі – ЕТЛ) розташована за адресою 
м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 13в. 

Діяльність ЕТЛ направлена на тестування, виявлення аварійних ситуацій та 
запобігання незапланованих відключень. 

За допомогою випробувально-пошукового обладнання (далі – обладнання) для 
пересувної електротехнічної лабораторії виконуються роботи на об’єктах 
підприємства:  
- випробування підвищеною напругою випрямленого та змінного струму 
електричної міцності ізоляції електроустаткування; 
- визначення місць пошкодження кабельних і повітряних ліній.   

На сьогоднішній день виникла необхідність придбання нового обладнання. В 
КП «Водоканал» експлуатуються 102 км кабельних ліній напругою 6-10 кВ та понад 
100 км кабельних та повітряних ліній напругою 0,4 кВ. Існуюче випробувально-
пошукове обладнання ЕТЛ експлуатується з 1978 року. У зв’язку із тривалим 
строком експлуатації це обладнання вичерпало свій ресурс, фізично застаріло та 
потребує заміни на нове, більш сучасне, яке дозволить своєчасно, в короткі терміни 
проводити випробування, діагностування та ліквідацію аварійних ситуацій на 
електроустаткуванні, виконувати графіки вимірювань та випробувань в підрозділах 
підприємства. Заміна існуючого обладнання призведе до поліпшення умов праці 
робітників ЕТЛ за рахунок підвищення оперативності виконання робіт. 
 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 

Для реалізації даного заходу необхідно придбати обладнання для ЕТЛ: 
- Блок високовольтних випробувань TS-60/50 M5 (БВИ) – 1одиниця; 
- Блок пропалу BU 25/8 (БПР) – 1 одиниця. 
Допоміжними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими 

ресурсами, необхідними для реалізації даного заходу підприємство забезпечене. 
 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

Впливу на навколишнє середовище не передбачається. 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, 
облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони праці. 



Економія не передбачається. 
 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Роботи проводяться в існуючих приміщеннях та на трасах КЛ та ПЛ, на яких 
вирішені всі питання санітарно-побутового обслуговування працюючих. 
 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва  

Реалізація заходу проводиться на існуючих об’єктах. 
 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту  (цивільної оборони). 

Реалізація заходу проводиться на існуючих об’єктах. 
 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 

Реалізація заходу проводиться на існуючих об’єктах. 
 Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення (крім 
об’єктів виробничого призначення). 

Немає потреби. 
 Обґрунтування ефективності інвестицій. 

Реалізація заходу дозволить своєчасно, в короткі терміни проводити 
випробування, діагностування та ліквідацію аварійних ситуацій на 
електроустаткуванні, виконувати графіки вимірювань та випробувань в підрозділах 
підприємства, призведе до поліпшення умов праці робітників ЕТЛ за рахунок 
підвищення оперативності виконання робіт. 
 Проектні терміни придбання. 

Можливий термін реалізації заходу ІІ - ІІІ квартал 2022 року 
 Техніко-економічні показники 

Загальна вартість заходу становить 132,96 тис. грн. з ПДВ. 
1. Блок пропалу BU 25/8 (БПР) 
• Призначений для пропалення дефектної ізоляції кабельних ліній, обов’язкова 

наявність мостової схеми випрямляння. 
• Максимальна вихідна напруга в режимі холостого ходу, кВ,  20 
• Мінімальна вихідна напруга пропалу в режимі холостого ходу, кВ, 1,2 
• Кількість ступенів пропалу (включаючи ступені допалу) 6 
• Максимальний струм блока пропалу в режимі короткого замкнення, А 10 
• Максимальна напруга допалу в режимі холостого ходу (ступінь 0,5 кВ), В,  600 
• Максимальний струм допалу в режимі короткого замкнення, А 16 
• Споживана потужність блока пропалу, кВА, не більше,  13,2 
2. Блок високовольтних випробувань TS-60/50 M5 (БВИ) 
• Трансформатор високовольтний (вихідна напруга 50 кВ змінна промислової 

частоти, вихідна напруга 60 кВ випрямлена, потужність на змінній напрузі - не 
менше 2,5 кВА),  

• високовольтний випрямляч вбудований в в/в трансформатор,  
• дистанційний перемикач «змінна - випрямлена» вбудований в в/в 

трансформатор,  
• вимірювальні дільники вихідної напруги вбудовані в в/в трансформатор,  
• короткозамикач з електромагнітним приводом, вбудований в в/в 

трансформатор.   



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

Окупність не передбачається.  
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу придбання випробувально-
пошукового обладнання для електротехнічної лабораторії цеха з ремонту та 
технічного обслуговування енергетичного устаткування подано на стор._____ – 
____. 

Вартість сформована на основі моніторингу ринкових цін та наданих 
комерційних пропозицій (Додаток 1.6.1.А. – Додаток 1.6.1.Г). 



Специфікація обладнання 
 

№ 
з/п 

Найменування Кількість, 
од. 

Вартість 1 од., грн. Загальна 
вартість, 

грн. 
(без ПДВ) 

Обґрунтування вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1 Блок високовольтних 
випробувань TS-60/50 

M5 (БВИ)  

1 72 000,0 60 000,0 60 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«МЕГА-М» виділена   

позиція на стор.______ 
2 Блок пропалу BU 25/8 

(БПР) 
 

1 87 550,0 72 958,33 72 958,33 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«МЕГА-М» виділена   

позиція на стор.______ 
 Всього 2   132 958,33  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.6.1. – 
132,96 тис. грн. 
 



Додаток 1.6.1.А – Комерційна пропозиція №1 
Блок високовольтних випробувань TS-60/50 M5 (БВИ) 

 

 



Додаток 1.6.1.Б – Комерційна пропозиція №2 
Блок високовольтних випробувань TS-60/50 M5 (БВИ) 

 

 
 



Додаток 1.6.1.В – Комерційна пропозиція №1 
Блок пропалу BU 25/8 (БПР) 

 

 



Додаток 1.6.1.Г – Комерційна пропозиція №2 
Блок пропалу BU 25/8 (БПР) 

 

 



1.6.2. Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на спорудах та 
мережах водопостачання ДВС-1 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу. 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність реконструкції об’єктів. 

КП «Водоканал» забезпечує питною водою населення м. Запоріжжя, 
Запорізького, Вільнянського та Новомиколаївського районів загальною 
чисельністю близько 900 тисяч осіб та близько 9 тисяч підприємств і 
організацій, а також відводить та очищує побутові та частково виробничі 
скиди промислових підприємств міста. 

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

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

Для обслуговування Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) 
заходом передбачено придбання причепу тракторного самоскидного 
вантажопідйомністю 4 тони. 
 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.  
 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

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

Для обслуговування Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) 
заходом передбачено придбання причепу тракторного самоскидного 
вантажопідйомністю 4 тони. 

Причеп ПТС-4 (або аналог) (причеп тракторний самоскидний 
вантажопідйомністю 4 тони) потрібен для використання на ДВС-1 у парі з 
трактором МТЗ-80 (є у наявності): 
− для забезпечення безперебійної роботи фільтрів та контактних 
освітлювачів на ДВС-1, виникла потреба регулярного вивезення 
відпрацьованого фільтруючого піску з вічок на місце складування та підвіз 
нового піску у вічки; 
− перевезення сипучих матеріалів; 
− перевезення великогабаритного обладнання та запасних частин; 
 



− збір  побутових відходів на площадці ДВС-1; 
− збір та вивіз опалого листя та гілок; 
− збір та вивіз покошеної трави (у зв’язку з пожежною безпекою); 
− перевезення реагентів; 
− перевезення металобрухту з місця демонтажу до місця складування. 
 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 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 причепу тракторного 
самоскидного вантажопідйомністю 4 тони в кількості 1 одиниця для 
обслуговування Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1). 

Економічне обґрунтування полягає в раціональному використанні робочого 
часу, високим ККД при виконанні виробничих завдань на підприємстві. 

Причеп ПТС-4 (або аналог) потрібен для використання на ДВС-1 у парі з 
трактором МТЗ-80 (є у наявності): 
− для забезпечення безперебійної роботи фільтрів та контактних 
освітлювачів на ДВС-1, виникла потреба регулярного вивезення 
відпрацьованого фільтруючого піску з вічок на місце складування та підвіз 
нового піску у вічки; 
− перевезення сипучих матеріалів; 
− перевезення великогабаритного обладнання та запасних частин; 
− збір  побутових відходів на площадці ДВС-1; 
− збір та вивіз опалого листя та гілок; 
− збір та вивіз покошеної трави (у зв’язку з пожежною безпекою); 
− перевезення реагентів; 
− перевезення металобрухту з місця демонтажу до місця складування. 
 Проектні терміни придбання. 

протягом 2022 року 
 Техніко-економічні показники. 

Загальна вартість придбання причепу тракторного самоскидного 
вантажопідйомністю 4 тони в кількості 1 одиниця становить 241,67 тис. грн. 
без ПДВ. 
 



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

Економічний ефект від впровадження заходу не передбачається. 
Економічне обґрунтування полягає в раціональному використанні 

робочого часу, високим ККД при виконанні виробничих завдань на 
підприємстві. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Придбання спеціальної 
техніки для виконання робіт на спорудах та мережах водопостачання ДВС-1 
подано на стор. ___________. 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 
додаються (Додатки 1.6.2.А. – 1.6.2.Б.) 

 

 



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 причеп тракторний 

самоскидний 
вантажопідйомністю 

4 тони 

1 290 000,0 241 666,67 241 666,67 Обрана комерційна 
пропозиція від 

фірма "АВТЕК" 
виділена позиція 1 
на стор. ________ 

 Всього 1   241 666,67  
 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.6.2. – 
241,67 тис. грн. 

 
 
 

 



Додаток 1.6.2.А - Комерційна пропозиція №1  
щодо причепу тракторного самоскидного вантажопідйомністю 4 тони 

 

 

 



 

 



Додаток 1.6.2.Б - Комерційна пропозиція №2  
щодо причепу тракторного самоскидного вантажопідйомністю 4 тони 

 

 
 

 



 

 



1.6.3 Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на мережах 
водопостачання (ЦЕХа №№1-4) 

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. 

Сучасна система водопроводу включає дві водопровідні станції підготовки 
питної води ДВС-1 (лівобережжя) та ДВС-2 (правобережжя) проектною 
потужністю 519,2 та 150,0 тис. м3 на добу відповідно, які здійснюють забір та 
первинну обробку води з річки Дніпро. Подачу води до споживачів 
забезпечують 30 насосних станцій. 

Загальна довжина водопровідних мереж, що експлуатуються 
підприємством, складає 2 239,585 км, з яких ветхих та аварійних мереж – 
1 287,301 км. 

Водопровідні мережі експлуатуються цехами №№ 1 – 4 підприємства, а 
саме: 
1. Цех №1 забезпечує питною водою населення 3-х районів м. Запоріжжя 
(Вознесенівський, Заводський, Дніпровський (Лівий берег) загальною 
чисельністю близько 139 тисяч осіб та близько 4,5 тисяч підприємств та 
організацій. Загальна довжина водопровідних мереж, що експлуатуються 
цехом складає 544 км. 
2. Цех №2 забезпечує питною водою населення 2-ох районів м. Запоріжжя 
(Олександрійський, Комунарський район) та три села міського типу (Балабине, 
Кушугум, Малокатеринівка) загальною чисельністю більше 200 тисяч осіб та 
близько 2 тисячі підприємств та організацій. Загальна довжина водопровідних 
мереж, що експлуатуються цехом складає 532 км. 
3. Цех №3 забезпечує питною водою населення Шевченківського району 
м. Запоріжжя загальною чисельністю близько 160 тисяч осіб та близько 2,5 
тисяч підприємств та організацій. Загальна довжина водопровідних мереж, що 
експлуатуються цехом складає 701 км. 
4. Цех №4 КП «Водоканал» забезпечує питною водою населення 2-ох 
районів м. Запоріжжя (Хортицький, Дніпровський (Правий берег) загальною 
чисельністю близько 183 тисяч осіб. Загальна довжина водопровідних мереж, 
що експлуатуються цехом складає 544 км. 

Для ліквідації витоків на мережах водопроводу цехами використовуються, 
переважно, відкачувальні насоси та електростанції, електрозварювальні 
апарати. 

Дана техніка може перевозитися за допомогою причепу двовісного з 
гальмівною системою з регулюючим причіпним пристроєм.  

Для обслуговування мереж водопостачання заходом передбачено 
придбання: причепу двохвісного бортового з гальмівною системою категорії 
«В» – 4 одиниці для кожного з 4-ох цехів.  

Крім того заходом передбачається придбання екскаватора-навантажувача  
JCB з гідро молотом, що дозволить економити паливно-мастильні матеріали та 



зменшити витрати на технічне обслуговування, а також підвищити 
продуктивність виконання планових та аварійних робіт на об’єктах цехів. 
 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.  
 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

Не очікується. 
 Схема генплану та транспорту. 

Ремонт та обслуговування мереж виконуються на всіх об’єктах 
підприємства м. Запоріжжя та частини Запорізького району. 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 
праці. 
1. Причіп двохвісний бортовий з гальмівною системою категорії «В» – 4 
одиниці. 

На сьогоднішній день в КП Водоканал при роботах по ремонту мереж 
водопостачання для транспортування обладнання використовує бортовий ГАЗ 
53 КО 503. 

Придбання причепа двохвісного бортового дасть можливість:  
− підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на виконання 

робіт; 
− економити паливно-мастильні матеріали;  
− зменшити витрати на запасні частини; 
− раціонально використовувати робочий час при виконанні виробничих 

завдань на підприємстві; 
− оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк 

підприємства. 
Економічне обґрунтування полягає в раціональному використанні 

робочого часу, і високим ККД при виконанні виробничих завдань на 
підприємстві. Значна економія фінансових витрат на паливно-мастильні 
матеріали, витрати на запасні частини ремонт і обслуговування зношеної 
техніки.  

Для транспортування обладнання при проведені робіт на аварійних 
ділянках трубопроводах бригади АВР в даний час використовують автомобіль 
марки ЗИЛ (1992 року випуску): 38,4 (витрата палива на 100 км) * 259 
(середній пробіг на тиждень км) = 99,456 х 23,28 (вартість АІ-92) = 2 315,34 грн. 
в тиждень. 

За рік це складе: 2 315,34 * 52 (тижні) / 1000 = 120,40 тис. грн. 
Враховуючи придбання причепу двохвісного бортового, зменшиться 

середній пробіг на тиждень з 259 км до 175 км 
38,4 (витрата палива на 100 км) * 175 (середній пробіг на тиждень км.) = 

67,2 * 23,28 (вартість АІ-92) = 1 564,42 грн. в тиждень. 



За рік це складе: 1 564,42 * 52 (тижні) / 1000 = 81,35 тис. грн. 
Економія становить  120,4 – 81,35 = 39,08 тис. грн. 
Враховуючи придбання 4-ох причепів двохвісних бортових, економія 

становить 39,08 * 4 = 156,32 тис. грн. 
2. Екскаватор навантажувач JCB з гідромолотом − 1одиниця. 

За цехом №1 закріплений екскаватор ЕВЕНТ-01 2007 року випуску з 
витратою палива 13.5 літрів на одну мотогодину. В зв'язку з перевищенням 
нормативного ресурсу експлуатації даного екскаватора, постійно зростає час 
ремонтних простоїв, що негативно відображується на продуктивності праці, 
тривалості та якості виконання виробничих завдань. 

Новий екскаватор навантажувач JCB з гідромолотом, маневрений, 
компактний, поєднує роботу по переміщенню, навантаженню та вивантаженню 
матеріалів, використовує різне навісне обладнання. Витрачає 6 літрів на одну 
мотогодину, що є вдвічі менше за екскаватор ЕВЕНТ-01. Забезпечує виконання 
різних завдань за допомогою однієї машини. При цьому підвищується 
ефективність робіт, продуктивність труда, знижується собівартість. 

Крім цього, придбання нового екскаватора дасть можливість: 
− скоротити час проведення земляних робіт; 
− збільшити об'єми виконання земляних робіт; 
− скоротити використання палива за рахунок зменшення питомої витрати 

палива двигуна екскаватора. 
 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. причепа двохвісного бортового (4 одиниці) яке дасть можливість:  
− підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на виконання 

робіт; 
− економити паливно-мастильні матеріали;  
− зменшити витрати на запасні частини; 
− раціонально використовувати робочий час при виконанні виробничих 

завдань на підприємстві; 
− 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: причепа двохвісного бортового необхідного 
для транспортування обладнання та інструменту аварійних бригад. Дозволить 
економити паливо.  

Придбання причепу легкового двовісного забезпечить можливість 
транспортування обладнання та матеріалів, що в свою чергу дозволить 
відмовитись від використання для цих потреб вантажних автомобілів. 

Для транспортування обладнання при проведені робіт на аварійних 
ділянках трубопроводах бригади АВР в даний час використовують автомобіль 
марки ЗИЛ (1992 року випуску): 38,4 (витрата палива на 100 км) * 259 
(середній пробіг на тиждень км) = 99,456 х 23,28 (вартість АІ-92) = 2 315,34 грн. 
в тиждень. 

За рік це складе: 2 315,34 * 52 (тижні) / 1000 = 120,40 тис. грн. 
Враховуючи придбання причепу двохвісного бортового, зменшиться 

середній пробіг на тиждень з 259 км до 175 км 
38,4 (витрата палива на 100 км) * 175 (середній пробіг на тиждень км.) = 

67,2 * 23,28 (вартість АІ-92) = 1 564,42 грн. в тиждень. 
За рік це складе: 1 564,42 * 52 (тижні) / 1000 = 81,35 тис. грн. 
Економія становить  120,4 – 81,35 = 39,08 тис. грн. 
Враховуючи придбання 4-ох причепів двохвісних бортових, економія 

становить 39,08 * 4 = 156,32 тис. грн. 
2. Екскаватор навантажувач JCB з гідромолотом − 1одиниця. 

За цехом №1 закріплений екскаватор ЕВЕНТ-01 2007 року випуску з 
витратою палива 13.5 літрів на одну мотогодину. В зв'язку з перевищенням 
нормативного ресурсу експлуатації даного екскаватора, постійно зростає час 
ремонтних простоїв, що негативно відображується на продуктивності праці, 
тривалості та якості виконання виробничих завдань. 

Новий екскаватор навантажувач JCB з гідромолотом, маневрений, 
компактний, поєднує роботу по переміщенню, навантаженню та вивантаженню 
матеріалів, використовує різне навісне обладнання. Витрачає 6 літрів на одну 
мотогодину, що є вдвічі менше за екскаватор ЕВЕНТ-01. Забезпечує виконання 
різних завдань за допомогою однієї машини. При цьому підвищується 
ефективність робіт, продуктивність труда, знижується собівартість. 

Крім цього, придбання нового екскаватора дасть можливість: 
− скоротити час проведення земляних робіт; 
− збільшити об'єми виконання земляних робіт; 
− скоротити використання палива за рахунок зменшення питомої витрати 

палива двигуна екскаватора. 
 Проектні терміни придбання. 

Протягом 2022 року 

 Техніко-економічні показники. 
Причіп двохвісний бортовий з гальмівною системою категорії «В» – 4 

одиниці. Дозволить економити паливо. На автомобіль марки ЗИЛ (1992 року 
випуску):  норма витрати палива АІ-92 на 100 км. – 38,4 л. 

Екскаватор-навантажувач JCB з гідромолотом, маневрений, компактний, 
поєднує роботу по переміщенню, навантаженню та вивантаженню матеріалів, 
використовує різне навісне обладнання. Витрачає 6 літрів на одну мотогодину. 
Дозволить економити паливо. Існуючий екскаватор ЕВЕНТ-01 з витратою 



палива 13.5 літрів на одну мотогодину. 
 Висновки та пропозиції 

Придбання запропонованої техніки дозволить значно економити паливно-
мастильні матеріали, витрати на запасні частини, мінімізація позапланових 
ремонті, швидко та оперативно виконувати роботи по заміні аварійних ділянок 
трубопроводів 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 3 491,43 тис. грн. без ПДВ. 

Економія паливно-мастильних матеріалів після виконання заходу складе: 
156,32 тис. грн. 
3. Обґрунтування вартості запланованого заходу з Оновлення 

автомобільного парку подано на стор. ________. 
Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

додаються (Додатки 1.6.3.А. – 1.6.3.Г). 
 



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.  Причеп двохвісний 

бортовий з 
гальмівною 

системою категорії 
«В» 

4 97 429,00 81 190,84 324 763,36 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Завод причепів 
«Золотий лев» 

виділена позиція  на 
стор. _____ 

2.  Екскаватор-
навантажувач JCB з 

гідромолотом 

1 3 800 000,0 3 166 666,67 3 166 666,67 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Констракшн 
Машинері» 

виділена позиція  на 
стор. _____ 

 Всього 5   3 491 430,03  
 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.6.3 – 
3 491,43 тис. грн. 

 
 



Додаток 1.6.3.А - Комерційна пропозиція №1  
щодо причепа двохвісного бортового з гальмівною системою категорії «В» 

 

 



Додаток 1.6.3.Б - Комерційна пропозиція №2  
щодо причепа двохвісного бортового з гальмівною системою категорії «В» 

 



Додаток 1.6.3.В - Комерційна пропозиція №1  
щодо Екскаватор-навантажувач JCB з гідромолотом 

 

 
 



 
 



 
 



 



Додаток 1.6.3.Г - Комерційна пропозиція №2 
щодо Екскаватор-навантажувач JCB з гідромолотом 

 

 
 



 
 



 
 



 



1.7.1 Дообладнання оголовків сифонно-самопливних трубопроводів 
водозабору ДВС-2 рибозахисними пристроями (в тому числі проєктні 

роботи) 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 

Дніпровська водопровідна станція №2 (далі – ДВС-2), що розташована в 
м. Запоріжжя, вул. Набережна, 29 на правому березі р. Дніпро в районі 
Великого Лугу, була збудована та введена в експлуатацію в 1969 році для 
забезпечення питною водою населення, підприємств, котелень, шкіл, лікарень 
та інших державних та приватних установ, які розташовані у правобережної 
частини міста та прилеглих районах.  

В комплекс очисних споруд ДВС-2 входять: 
− водозабірні споруди поєднані з насосною станцією 1-го підйому; 
− фільтрувальні споруди - контактні освітлювачі; 
− передочисні споруди – горизонтальні відстійники, реагентне господарство; 
− резервуари чистої води; 
− хлордозаторна; 
− амонізаторна; 
− лабораторія; 
− насосна станція другого підйому; 
− вузол теплозабезпечення. 

Для забору води з р. Дніпро на ДВС-2 застосовується водозабір руслового 
типу. Він складається з оголовків, сифонно-самопливних трубопроводів й 
приймального колодязя, який сумісний з насосною станцією  I підйому. 

Оголовки служать для безпосереднього прийому води з джерела, зміцнення 
і захисту від пошкодження кінців сифонно-самопливних трубопроводів в руслі 
річки. Вода поступає в оголовок через верхній кінець стояка, обладнаного 
ґратами по периметру й торцю. Ґрати виконані із сталевої смуги 10х30мм, 
розмір прозорів 50 мм. Вони призначаються для попередження попадання в 
труби великих плаваючих предметів і риби.  

Забір води з р. Дніпро здійснюється 4 сифонно-самопливними 
трубопроводами Д=1200мм: 
− два трубопроводи довжиною 500 м на глибині 24 м; 
− два трубопроводи довжиною 400 м на глибині 12 м. 

При будівництві водозабору, оголовки сифонно-самопливних 
трубопроводів не були обладнані рибозахисними пристроями. Вимоги 
обладнати оголовки сифонно-самопливних трубопроводів рибозахисними 
пристроями неодноразово висувались природоохоронними та рибоохоронними 
організаціями. 

22.02.2021 року КП «Водоканал» отримало припис Державного агентства 
рибного господарства України Управління Державного агентства рибного 
господарства у Запорізькій області № 01/02/2021 від 19.02.2021 року (Додаток 
1.7.1.А), яким приписано забезпечити експлуатацію водозабірних споруд ДВС-
2 ефективним рибозахисним обладнанням відповідно до затверджених 

 



проектів. Обґрунтування припису – частина друга, третя статті 17 ЗУ № 3677-
VI. 
 Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її 
збуту 

Зміна проектної потужності існуючої Дніпровської водопровідної станції 
№ 2 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 заходу передбачається залучення підрядної організації, яка 
забезпечена матеріалами та трудовими ресурсами. 
 Дані інженерних вишукувань 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті відповідно до  
проекту. 
 Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 

Реалізація заходу призведе до збереження та збільшення чисельності 
водних біоресурсів у природному середовищі. 
 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об’єкта від 
небезпечних природних чи техногенних факторів 

Реалізація заходу проводиться на існуючому об’єкті. 
 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Заходом передбачено забезпечити експлуатацію водозабірних споруд ДВС-
2 ефективним рибозахисним обладнанням відповідно до затверджених 
проектів. 
 Основні положення з організації будівництва 

Будівництво передбачити в одну чергу без виділення пускових комплексів.  
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 
праці. 

Впровадження заходу по забезпеченню експлуатації водозабірних споруд 
ДВС-2 ефективним рибозахисним обладнанням не покращить показники 
енергоефективності, а призведе до збереження та збільшення чисельності 
водних біоресурсів у природному середовищі 
 Заходи щодо технічного захисту інформації 

Ці заходи не потребують 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 небезпеки 

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. 

Впровадження заходу по забезпеченню експлуатації водозабірних споруд 
ДВС-2 ефективним рибозахисним обладнанням не покращить показники 
енергоефективності, а призведе до збереження та збільшення чисельності 
водних біоресурсів у природному середовищі 
 Проектні терміни будівництва 

Термін реалізації заходу – протягом 2022 року. 
І етап, виготовлення проектно-кошторисної документації – протягом ІІ 

кварталу 2022 року – 82,0 тис. грн. 
ІІ етап, монтажні, водолазні та пусконалагоджувальні роботи 

рибозахисного обладнання – протягом ІІ – ІV кварталів 2022 року – 
2 263,303 тис. грн. 
 Техніко-економічні показники. 

Приймаємо загальну вартість заходу 1.7.1 – 2 345,303 тис. грн. без ПДВ. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу: 

Економічний ефект від впровадження заходу не передбачається. 
Впровадження заходу по забезпеченню експлуатації водозабірних споруд 

ДВС-2 ефективним рибозахисним обладнанням не покращить показники 
енергоефективності, а призведе до збереження та збільшення чисельності 
водних біоресурсів у природному середовищі. 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу із Дообладнання  оголовків 
сифонно-самопливних трубопроводів водозабору ДВС-2 рибозахисними 
пристроями (в тому числі проєктні роботи) подано на стор. ____. 

Вартість заходу сформована на основі моніторингу ринкових цін та 
підтверджується комерційними пропозиціями (Додаток 1.7.1.Б. – Додаток 
1.7.1.В). 

 

 



Специфікація виконання заходу 
 

№ з/п Найменування Кількість, 
од. 

Вартість 1 од., 
грн... 

Загальна 
вартість, грн. 

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1 
 

Встановлення 
рибозахисних пристроїв 
на оголовках сифонно-
самопливних 
трубопроводів 
водозабору ДВС-2,  
в тому числі:  

1   2 345 303,0 Обрана пропозиція 
ТОВ "ПРОТОН-
ЕНЕРГО ХХІ» 

виділена позиція  на 
стор.______ 

1.1 проєктні роботи з 
погодженням  

   82 000,0  

1.2 Рибозахисне обладнання 4   955 000,0  
1.3 Монтажні роботи    36 000,0  
1.4 Водолазні роботи    1 128 303,0  
1.5 Пусконалагоджувальні 

роботи 
   144 000,0  

 Всього    2 345 303,0  
 
Приймаємо загальну вартість заходу 1.7.1 – 2 345,3 тис. грн.  

 

 



Додаток 1.7.1.А 
припис Державного агентства рибного господарства України Управління 

Державного агентства рибного господарства у Запорізькій області № 
01/02/2021 від 19.02.2021 року  

 

 

 



Додаток 1.7.1.Б  
Комерційна пропозиція №1 (з кошторисом на проектні роботи) 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



Кошторис на проектні роботи 
 

 
 

 



 

 



Сертифікат проектувальника 
 

 

 



Додаток 1.7.1.В  
Комерційна пропозиція №2 (з кошторисом на проектні роботи) 

 

 

 



Кошторис на проектні роботи 
 

 

 



Сертифікат проектувальника 
 

 

 



 
 

 



Додаток 1.7.1.Г 
Технічне завдання 

 

 

 



 
 

 



 

 



1.8.1 Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних 
робіт на мережах та спорудах водопостачання 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу. 
 Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 
економічна доцільність придбання обладнання. 

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. 

Сучасна система водопроводу включає дві водопровідні станції 
підготовки питної води ДВС-1 (лівобережжя) та ДВС-2 (правобережжя) 
проектною потужністю 519,2 та 150,0 тис. м3 на добу відповідно, які 
здійснюють забір та первинну обробку води з річки Дніпро. Подачу води до 
споживачів забезпечують 30 насосних станцій. 

Загальна довжина водопровідних мереж, що експлуатуються 
підприємством, складає 2 239,585 км, з яких ветхих та аварійних мереж – 
1 287,301 км. 

Водопровідні мережі експлуатуються цехами №№ 1 – 4 підприємства, а 
саме: 
1. Цех №1 забезпечує питною водою населення 3-х районів м. Запоріжжя 
(Вознесенівський, Заводський, Дніпровський (Лівий берег) загальною 
чисельністю близько 139 тисяч осіб та близько 4,5 тисяч підприємств та 
організацій. Загальна довжина водопровідних мереж, що експлуатуються 
цехом складає 544 км. 
2. Цех №2 забезпечує питною водою населення 2-ох районів м. Запоріжжя 
(Олександрійський, Комунарський район) та три села міського типу (Балабине, 
Кушугум, Малокатеринівка) загальною чисельністю більше 200 тисяч осіб та 
близько 2 тисячі підприємств та організацій. Загальна довжина водопровідних 
мереж, що експлуатуються цехом складає 532 км. 
3. Цех №3 забезпечує питною водою населення Шевченківського  району 
м. Запоріжжя загальною чисельністю близько 160 тисяч осіб та близько 2,5 
тисяч підприємств та організацій. Загальна довжина водопровідних мереж, що 
експлуатуються цехом складає 701 км. 
4. Цех №4 КП «Водоканал» забезпечує питною водою населення 2-ох 
районів м. Запоріжжя (Хортицький, Дніпровський (Правий берег) загальною 
чисельністю близько 183 тисяч осіб. Загальна довжина водопровідних мереж, 
що експлуатуються цехом складає 544 км. 

На даний час для ліквідації витоків на мережах водопроводу 
використовуються, в основному, причіпні електростанції, причіпні 
електрозварювальні апарати і причіпні відкачувальні насоси. Ця техніка 
громіздка, витратна в експлуатації і, крім того, у багатьох випадках неможливо 
її доставка на місця виконання аварійних робіт (балки, яри, ділянки орних 
земель). Найголовніше кожну з них необхідно транспортувати окремим 
автомобілем. 

Вся запропонована до закупівлі техніка може перевозитися одним 
автомобілем, легка в експлуатації, не вимагає додаткового персоналу для її 
обслуговування. 

 



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

Для обслуговування споруд та мереж водопроводу заходом передбачено 
придбання наступного обладнання: 
1. мотопомпа 100 куб.м/год в комплекті зі шлангами (6 комплектів) для 
відкачування води з траншей, колодязів на водопровідних мережах та спорудах, 
каналів теплових мереж. У поєднанні з малими розмірами і малою вагою, а 
також винятковою надійністю і довговічністю, мотопомпа є найоптимальнішим 
обладнанням, яке може використовуватись при виконанні робіт.  
2. мотопомпа 50 куб.м/год в комплекті зі шлангами (7 комплектів) для 
відкачування води з траншей, колодязів на водопровідних мережах та спорудах, 
каналів теплових мереж. У поєднанні з малими розмірами і малою вагою, а 
також винятковою надійністю і довговічністю, мотопомпа є найоптимальнішим 
обладнанням, яке може використовуватись при виконанні робіт.  
3. зварювальний бензиновий генератор для зварювальних робіт (4 одиниці)  
та ремонтних робіт без підключення к джерелу живлення на період виконання 
ремонтно-відновлювальних робіт.  
4. бензопила Husqvarna 372XP (або аналог) (3 одиниці) –мала вага та висока 
потужність роблять цю пилу надзвичайно універсальною і придатною для 
виконання найрізноманітніших завдань. Бензопила дозволить швидко  та 
оперативно допомагати при усуненні аварій. Вона зручна при виконанні 
ремонтно-відновлювальних роботах, санітарних заходах.  
5. відбійник BOSCH GCH-11E (або аналог) (4 одиниці) для полегшення та 
підвищення якості проведення аварійно-відновлювальних робіт, будівельно-
ремонтних робіт (видалення асфальтного покриття, розбирання цегляної 
кладки, руйнування бетонних плит, прокладання штраби, рубки метала, 
довбання отворів, та ін.). Перевага даного відбійного молотка перед іншими в 
низькому рівні вібрації і шуму, проста в використанні. 
6. апарат для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром від 20 до 
160 мм (4 комплекти) – для пайки різноманітних діаметрів труб. Скорочує 
витрати на покупку фасонних частин для з’єднування, позволяє паяти малі 
куски труб в батіг. 
7. гідравлічна станція з бензиновим двигуном з комплектом устаткування 
(відбійний молоток, перфоратор, кутова шлифмашина, ущільнювач ґрунту, 
шламовий насос) (1 комплект) – є універсальним джерелом живлення для 
різних видів гідравлічного інструменту та обладнання, забезпечуючи потік 
гідравлічного масла для живлення гідравлічного інструменту від 18 до 40 л/хв, 
з можливістю підключення одночасно декількох інструментів. Комплект 
обладнання забезпечить безпечне виконання ремонтних робіт на трубопроводах 
з остаточним тиском води, в траншеях, камерах та колодязях, а також 
дозволить значно скоротити час проведення аварійних робіт на мережах 
водопостачання. 
8. Різак кабельний РКГ – 100 (дистанційний проколювач кабелю) (1 одиниця) 
для виконання ремонтно−відновлювальних робіт на кабельних мережах 
КП «Водоканал». У поєднанні з функціями дистанційного гідравлічного різака 
та проколювача що забезпечує безпечне виконання робіт на кабельних мережах 

 



з урахуванням щодо виконання норм та вимог правил безпечної експлуатації 
електроустаткування споживачів.  
9. Будівельні риштовання типу «Вишка тура ВСП 1,2×2,0(м) 13+1» 
(1одиниця) необхідні для проведення ремонту вантажно-підйомних кранів, що 
розташовані на насосних станціях (заміна кабелю, рихтувальні роботи), для 
проведення господарських робіт (монтаж дверей, вікон тощо). Риштовання 
типу «Вишка-тура ВСП 1,2×2,0(м) 13+1» володіють мобільністю, безпечністю й 
стійкістю (за рахунок наявності гальм на двох ходових колесах), швидко 
збираються і розбираються без використання інструментів на протязі однієї 
години, універсальністю (використовуються для зовнішніх і внутрішніх робіт). 
10. Зварювальний апарат трансформаторного типу  «ПАТОН» СТШ -400СГД 
АС ММА/TIG (1 одиниця), буде використовуватися в якості мобільного 
джерела електроенергії, забезпечуючи живлення для різного 
електроінструменту, а також для усунення аварій на насосних станціях та 
мережах. Зварювальний аппарат трансформаторного типу має малі габарити, 
низькі теплові втрати в проводах, зварювальній струм плавно регулюється в 
широкому діапазоні для вибору необхідного режиму для зварювання різних 
матеріалів. 
 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 споруд та мереж виконується на всіх об’єктах 
підприємства м. Запоріжжя і частини Запорізького району. 
 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 
1. мотопомпа 100 куб.м/год в комплекті зі шлангами – 6 комплектів;  
2. мотопомпа 50 куб.м/год в комплекті зі шлангами – 7 комплекти; 
3. зварювальний бензиновий генератор для зварювальних робіт – 4 одиниці; 
4. бензопила Husqvarna 372XP (або аналог) –3одиниці; 
5. відбійник BOSCH GCH-11E (або аналог) – 4 одиниці; 
6. апарат для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром від 20 до 

 



160 мм – 4 комплект; 
7. гідравлічна станція з бензиновим двигуном та з комплектом устаткування 
(відбійний молоток, перфоратор, кутова шлифмашина, ущільнювач ґрунту, 
шламовий насос) – 1 комплект. 
8. Різак кабельний РКГ – 100 (дистанційний проколювач кабелю) – 1 
одиниця. 
9. Будівельні риштовання типу «Вишка тура ВСП 1,2×2,0(м) 13+1» – 1 
одиниця. 
10. Зварювальний апарат трансформаторного типу  «ПАТОН» СТШ -400СГД 
АС ММА/TIG – 1 одиниця. 
 Заходи щодо технічного захисту інформації. 

Даний захід не потребує захисту технічної інформації. 
 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

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

Роботи на придбаному обладнанні будуть проводиться на об’єктах 
підприємства де вирішені всі питання вибухопожежної безпеки. 
 Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту  (цивільної оборони). 

Виконання даного заходу не потребують вирішення питань цивільного 
захисту (цивільної оборони). 
 Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

Устаткування не є об’єктом підвищеної небезпеки. 
 Обґрунтування ефективності інвестицій. 

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

Термін реалізації заходу II – IV квартал 2022 року. 
 Техніко-економічні показники. 
1. Мотопомпа 100 куб.м/год в комплекті зі шлангами – 6 комплектів  
використовується для відкачування води з траншей, колодязів на 
водопровідних мережах та спорудах, каналів теплових мереж. У поєднанні з 
малими розмірами і малою вагою, а також винятковою надійністю і 
довговічністю, мотопомпа є найоптимальнішим обладнанням, яке може 
використовуватись при виконанні робіт.  

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

При цьому витрати дизпалива на місяць складатимуть: 60 х 5,2 = 312 л. 
У грошовому еквіваленті це буде складати: 312 х 22,4 = 6 988,8 грн./міс., де 

22,4 − вартість 1 л. дизпалива, грн. 
на рік 6 988,8 х 12 = 83 865,60 грн., 

При роботі пропонованої відкачувальної мотопомпи (100 м3/год) витрати 
бензину марки А-92 складають – 2,8 л/година, в місяць – 2,8 х 60 = 168,0 л. 

 



Витрата бензину А-92 на рік складає: 168 х 12 = 2 016,0 л.,  
що в грошовому еквіваленті складає 2 016,0 х 23,28 = 46 932,48 грн., де 

23,28 грн.  − вартість бензину А-92 без ПДВ грн. 
При використанні однієї одиниці нової техніки економія грошових коштів 

складатиме: 
83,87 – 46,93 = 36,94 тис. грн. /рік. 
При використанні 8 одиниць нової техніки економія грошових коштів 

складатиме: 
36,94 грн. /рік. х 6 = 221,64 тис. грн. 

2. Мотопомпа 50 куб.м/год в комплекті зі шлангами – 7 комплектів  
використовується для відкачування води з траншей, колодязів на 
водопровідних мережах та спорудах, каналів теплових мереж. У поєднанні з 
малими розмірами і малою вагою, а також винятковою надійністю і 
довговічністю, мотопомпа є найоптимальнішим обладнанням, яке може 
використовуватись при виконанні робіт.  

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

При цьому витрати дизпалива на місяць складатимуть: 60 х 5,2 = 312 л. 
У грошовому еквіваленті це буде складати: 312 х 22,4 = 6 988,8 грн./міс., де 

22,4 − вартість 1 л. дизпалива, грн. 
на рік 6 988,8 х 12 = 83 865,60 грн., 

При роботі пропонованої відкачувальної мотопомпи (50м3/год) витрати 
бензину марки А-92 складають – 2,27 л/година, в місяць – 2,27 х 60 = 136,2 л. 

Витрата бензину А-92 на рік складає: 136,2 х 12 = 1 634,4 л.,  
що в грошовому еквіваленті складає 1 634,4 х 23,28 = 38 048,83 грн., де 

23,28 грн. − вартість бензину А-92 без ПДВ грн. 
При використанні однієї одиниці нової техніки економія грошових коштів 

складатиме: 
83,87 – 38,05 = 45,82 тис. грн. /рік. 
При використанні 4 одиниць нової техніки економія грошових коштів 

складатиме: 
45,82 грн. /рік. х 7 = 320,74 тис. грн. 

3. зварювальний бензиновий генератор – 4 одиниці 
використовується для зварювальних робіт та ремонтних робіт без підключення 
к джерелу живлення на період виконання ремонтно-відновлювальних робіт. 

При роботі причіпних зварювальних агрегатів, які використовується в 
цехах на цей час витрачається 5,2 л/годину дизпалива. В середньому агрегат 
працює 70 годин в місяць. 

При цьому витрати дизпалива на місяць складатимуть: 70 х 5,2 = 364 л. 
У грошовому еквіваленті це буде складати: 364 х 22,4 = 8 153,6 грн./міс., де 

22,4 − вартість 1 л. дизпалива без ПДВ грн. 
на рік 8 153,6 х 12 / 1000 = 97,84 тис. грн., 
При роботі запропонованого зварювального генератора витрати бензину 

марки А-92 складуть 2 л/годину, час роботи 70 годин в місяць. 
На місяць: 70 х 2 = 140 л/міс. 
Витрата бензину на рік складуть: 140 х 12 = 1 680,0 л/рік 

 



Що в грошовому виразі складає: 1 680,0 х 23,28 / 1000 = 39,11 тис. грн., де 
23,28 − вартість 1 л. бензину марки А-92 складуть без ПДВ грн. 

При використанні однієї одиниці нової техніки економія грошових коштів 
складатиме:  

97,84  – 39,11 = 58,73 тис. грн./рік 
Відповідно 4 одиниці: 58,73 * 4 = 234,92 тис. грн./рік. 
4. бензопила Husqvarna 372XP (або аналог) – 3 одиниці,  
мала вага та висока потужність роблять цю пилу надзвичайно універсальною і 
придатною для виконання найрізноманітніших завдань. Бензопила дозволить 
швидко та оперативно допомагати при усуненні аварій. Вона зручна при 
виконанні ремонтно-відновлювальних роботах, санітарних заходах.  
5. відбійник BOSCH GCH-11E (або аналог) – 4 одиниці 
використовується для полегшення та підвищення якості проведення аварійно-
відновлювальних робіт, будівельно-ремонтних робіт (видалення асфальтного 
покриття, розбирання цегляної кладки, руйнування бетонних плит, прокладання 
штраби, рубки метала, довбання отворів, та ін.). Перевага даного відбійного 
молотка перед іншими в низькому рівні вібрації і шуму, проста в використанні. 
6. апарат для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром від 
20 до 160 мм – 4 комплекти –  
використовується для пайки різноманітних діаметрів труб. Скорочує витрати на 
покупку фасонних частин для з’єднування, дозволяє паяти малі куски труб в 
батіг. 
7. гідравлічна станція з комплектом устаткування (відбійний молоток, 
перфоратор, кутова шлифмашина, ущільнювач ґрунту, шламовий насос) – 
1 комплект 
є універсальним джерелом живлення для різних видів гідравлічного 
інструменту та обладнання, забезпечуючи потік гідравлічного масла для 
живлення гідравлічного інструменту від 18 до 40 л/хв, з можливістю 
підключення одночасно декількох інструментів. Комплект обладнання 
забезпечить безпечне виконання ремонтних робіт на трубопроводах з 
остаточним тиском води, в траншеях, камерах та колодязях, а також дозволить 
значно скоротити час проведення аварійних робіт на мережах водопостачання. 

На даний час в КП ”Водоканал” для живлення насоса для перекачки води 
використовуються електростанції потужністю 30 кВт.  

При цьому витрати бензину марки А-92 складають – 7,2 л/годину, в місяць 
– 7,2 х 10=72 л, де  

10 – час роботи електростанції за місяць, годин.  
Річна витрата палива на рік складає:  72 х 12 = 864 л.  
У грошовому еквіваленті за рік це буде складати: 864 х 23,28 = 

20 113,92 грн. де 23,28 грн.  − вартість бензину А-92 без ПДВ грн. 
Для транспортування електростанції використовується автомобіль Камаз 

(тягач). Заробітна плата водія автомобіля Камаз за рік складає:  
13 000 х 12 = 156 000 грн., де 13 000  – заробітна плата водія за місяць, грн. 
Заробітна плата моториста, який займається обслуговуванням 

електростанції складає:  
6 800 х 12 = 81 600 грн., де 6 800 – заробітна плата моториста за місяць, 

 



грн. 
Загалом заробітна плата складає за рік складає:  
156 000 + 81 600 = 237 600 грн. 
Разом витратна частина на електростанцію потужністю 30 кВт., у 

грошовому еквіваленті на рік складає:  
18 403,2 + 237 600 = 256 003,2 грн. 
При роботі пропонованого обладнання для проведення аварійно-

відновлювальних робіт – гідромаслостанція з комплектом устаткування 
(відбійний молоток, шламовий насос), витрати бензину марки А-92 складають – 
3,5 л/годину, в місяць – 3,5 * 10 = 35 л., 

де 10 – час роботи обладнання за місяць, годин 
Річна витрата палива на рік складає:  35 х 12 = 420 л.  
У грошовому еквіваленті за рік це буде складати: 420 х 23,28 = 9 777,6 грн. 

де 23,28 грн.  − вартість бензину А-92 без ПДВ грн. 
Для транспортування гідромаслостанції з комплектом устаткування 

(відбійний молоток, шламовий насос) будуть використовуватися аварійні 
автомобілі, які перевозять ремонтні бригади цехів. Обслуговуванням 
гідромаслостанції з комплектом устаткуванням будуть займатися слюсаря 
аварійно-відновлювальних робіт цехів. 

При використанні нової техніки економія грошових коштів складатиме: 
256,00 – 9,78 = 246,22 тис. грн. 

8. При роботі різака кабельного РКГ – 100 (дистанційного проколювача 
кабелю) – 1 одиниця, дозволить: 
− оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 
− скоротити час ліквідації пошкоджень на кабельних мережах 
КП «Водоканал». 
9. Придбання нового більш удосконаленого будівельного риштовання типу 
«Вишка тура ВСП 1,2×2,0(м) 13+1» забезпечить самостійне (власними силами 
підприємства) виконання будівельних, ремонтних, монтажних робіт та інших 
без залучення додаткової техніки, бригад та підрядних організацій. 
10. Зварювальний апарат трансформаторного типу «ПАТОН» СТШ -
400СГД АС ММА/TIG (або аналог) необхідний для швидкого усунення аварій 
та зручний при виконанні ремонтно-відновлювальних роботах. 

При використанні існуючого зварювального трансформатора СТЖ – 500 з 
навантаженням 38кВт, споживання електроенергії в середньому 16 годин на 
місяць. 

При цьому споживання електоенергії на місяць складатиме: 
16 х 38кВт = 608кВт 

У грошовому еквіваленті це буде складати: 608 х 2,84932 = 1 732,39 грн., 
де 2,84932 – ціна електроенергії за кВт / год. (без ПДВ) 

Споживання електроенергії на рік складає: 1,73 х 12 = 20,76 тис. грн. 
При роботі запропонованого зварювального апарату трансформаторного 

типу «ПАТОН» СТШ-400СГД АС ММА/TIG витрати електроенергії складають 
– 22кВт/годину, в місяць – 22 х 16 = 352 кВт/годину. 

Витрата на рік складає: 352 х 12 = 4 224 кВт/рік, що в грошовому 
еквіваленті складе 4 224 х 2,84932 = 12 035,53 грн., де 2,84932 – ціна 
електроенергії за кВт / год. (без ПДВ). 

 



При використанні нової техніки економія грошових коштів складатиме: 
20,76 – 12,03 = 8,73 тис. грн. 

Економія по заходу за рік в грошовому еквіваленті складе:  
221,64 + 320,74 + 234,92 + 246,22 + 8,73= 1 032,25 тис. грн. 

 Висновки та пропозиції 
Реалізація заходу дозволить: 

− оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 
− скоротити час ліквідації витоків; 
−  заощадити паливно-мастильні матеріали; 
− знизити матеріальні витрати на ремонт мереж водопроводу 
− знизити показники по втратам води за рахунок зниження кількості витоків 
з мереж 

Крім цього придбання малої техніки дасть змогу оновити морально та 
фізично застаріле обладнання яке використовується при виконанні ремонтно-
відновлювальних робіт. 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу інвестиційної програми. 

Загальна вартість заходу становить – 2 354,96 тис. грн. 
Економія по заходу за рік, після реалізації заходу в повному об’ємі складе: 

1 032,0 тис. грн. 
 
Термін окупності заходу складе: 

2 354,96 / 1 032,0 * 12 = 27 місяців 
3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Придбання обладнання 
для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах та спорудах 
водопостачання подано на стор. ______ – ______. 

Вартість заходу підтверджується комерційними пропозиціями (Додаток 
1.8.1.А – 1.8.1.Е) 

 



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.  Мотопомпа (100м3/год) 

XONDA WT40XK2 в 
комплекті зі шлангами  

6 – 86 000,0 516 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ДІСТІНІ» виділена 

позиція 1 на стор. 
_____ 

2.  Мотопомпа (50м3/год) 
XONDA WT20XK2 в 
комплекті зі шлангами  

7 – 45 170,0 316 190,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ДІСТІНІ» виділена 

позиція 2 на стор. 
_____ 

3.  Бензогенератор ENDRESS 
ESE 804 SDBS-DS 

4 – 70 000,0 280 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ДІСТІНІ» виділена 

позиція 3 на стор. 
_____ 

4.  Бензопила Husqvarna 
372XP 

3 – 33 500,0 100 500,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ДІСТІНІ» виділена 

позиція 4 на стор. 
_____ 

5.  Відбійник BOSCH GCH-
11E 

4 – 40 000,0 160 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ДІСТІНІ» виділена 

позиція 5 на стор. 
_____ 

6.  апарат для стикового 
зварювання поліетиленових 

труб діаметром від 20 до 
160 мм (у комплекті з 

вкладишами) 

4 – 65 000,0 260 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ДІСТІНІ» виділена 

на стор. _____ 

7.  гідравлічна станція з 
комплектом устаткування 

(відбійний молоток, 
перфоратор, кутова 

шлифмашина, ущільнювач 
ґрунту, шламовий насос) 

1 – 570 450,0 570 450,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 

«Харків прилад» 
виділена позиція  на 

стор. _____ 

8.  Різак  кабельний РКГ – 100 
(дистанційного 

проколювача кабелю) 

1 – 86 092,0 86 092,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ДІСТІНІ» виділена 
позиція 6 на стор. 
_____ 

9.  
Будівельні риштовання 
типу «Вишка тура ВСП 

1,2×2,0(м) 13+1» 

1 – 24 750,0 24 750,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ДІСТІНІ» виділена 
позиція 7 на стор. 
_____ 

10.  

Зварювальний апарат 
трансформаторного  

1 – 41 000,0 41 000,0 Обрана комерційна 
пропозиція від ТОВ 
«ДІСТІНІ» виділена 
позиція 8 на стор. 
_____ 

 Всього 32   2 354 982,0  
 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.8.1 – 
2 354,96 тис. грн. 

 



Додаток 1.8.1.А - Комерційна пропозиція №1 
щодо мотопомпи, генератору, бензопили, відбійника, різаку, риштувань, 

зварювального апарату 
 

 

 



Додаток 1.8.1.Б - Комерційна пропозиція №2 
щодо мотопомпи, генератору, бензопили, відбійника, різаку, риштувань, 

зварювального апарату 
 

 
 

 



Додаток 1.8.1.В - Комерційна пропозиція №1 
щодо апарату для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром 

від 20 до 160 мм 
 

 
 

 



Додаток 1.8.1.Г - Комерційна пропозиція №2 
щодо апарату для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром 

від 20 до 160 мм  
 

 

 



Додаток 1.8.1.Д - Комерційна пропозиція №1 
щодо гідравлічна станція з комплектом устаткування (відбійний молоток, 
перфоратор, кутова шлифмашина, ущільнювач ґрунту, шламовий насос) 

 

 
 

 



Додаток 1.8.1.Е - Комерційна пропозиція №2 
щодо гідравлічна станція з комплектом устаткування (відбійний молоток, 
перфоратор, кутова шлифмашина, ущільнювач ґрунту, шламовий насос) 

 

 
 



1.8.2 Посилення технічної охорони Дніпровської водопровідної станції № 2 
(ДВС-2) шляхом обладнання території системами відеоспостереження та 

охоронної сигналізації 
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу 
 Вихідні положення, в яких зазначаються технічна можливість та 
економічна доцільність переоснащення об’єктів. 

Дніпровська водопровідна станція №2 розташована на правому березі 
річки Дніпро, в Дніпровському районі м. Запоріжжя, на території санаторного 
комплексу «Великий Луг». ДВС-2 розташований на рівнинній місцевості, 
площею близько 3 га. Територія об’єкту огороджена залізобетонними плитами 
висотою 200-220 см, зверху встановлений кільцевий, колючий дріт типу 
«Єгоза». Довжина огорожі складає близько 700 м, але в деяких місцях, в 
наслідок відсутності секцій, висота огорожі складає близько 1,5 м з південної 
сторони ДВС-2 встановлено металеві одностворчасті електричні ворота 
висотою 3 м для заїзду.   

На території  ДВС-2 знаходяться: 
- двоповерхова виробнича споруда з машинним відділенням, 
адміністративним корпусом, відділенням хлорування води, котельнею; 
- 2 резервуари питної води, загальною ємністю 4000 куб.м на кожен з яких 
встановлено вентиляційні колодязі-дефлектори, 2 будівлі камер переключення. 
Резервуари засипані щільним шаром ґрунту товщиною 1 м; 
- склад ємностей з хлором, в якому встановлено електротельфер, вхідні 
двері, ворота. Поблизу складу з південної сторони знаходиться крите сховище 
для порожніх ємностей хлору, огороджене залізобетонними плитами висотою 
2,2м. Склад хлору обладнано автономною сигналізацією, яка реагує на 
концентрацію хлору у повітрі; 
- одноповерхова споруда, в якій розміщено механічна майстерня та склад 
матеріальних цінностей; 
- сховище ЦО; 
- приміщення охорони; 

Згідно з Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року 
№ 975 «Про затвердження категорій об’єктів державної форми власності та 
сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції 
охорони на договірних засадах», ДВС-2 охороняється особовим складом 
Дніпровського МВ УПО Запорізької області в кількості 2 постів.  

Перший пост знаходиться на в’їзних воротах. Обов’язками охоронця 
першого поста є: перевірка наявності дозволу на ввіз та вивіз матеріальних 
цінностей з території станції, перевірка перепусток у осіб при вході на 
територію станції, перевірка наявності дозволу на винос матеріальних 
цінностей і т.п.  

Другий пост охорони розташовано біля хлораторної та резервуарів з 
питною водою. Обов’язками охоронця другого посту є: обхід території навколо 
виробничої будівлі та резервуарів питної води. Час обходу периметру навколо 
виробничої будівлі та резервуарів питної води складає від 20 до 30 хвилин. 
Цього часу достатньо для проникнення сторонніх осіб на територію станції з 
протилежної сторони від місця знаходження охоронця. 

Для усунення ризиків проникнення на територію ДВС-2 сторонніх осіб 



фахівцями Дніпровського МВ УПО Запорізької області надано Акт обстеження 
технічної укріпленості охороняємого об`єкту від 31.12.2020 (Додаток 1.8.2.Д), 
щодо необхідності введення 2-х додаткових цілодобових постів поліцейської 
охорони. 

Альтернативою введенню додаткових постів є встановлення 
відеоспостереження за територією ДВС-2, яке дозволить наявному охоронцю з 
першого поста за допомогою 19 відеокамер постійно контролювати пункт 
пропуску людей та автотранспорту, а також одночасно контролювати 
територію навколо хлораторної та резервуарів питної води, яка не знаходиться 
в полі зору охоронця другого поста. Схема встановлення відеоспостереження 
на охороняємому об’єкті ДВС-2 наведено у Додатку 1.8.2.А. 
 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. 

Згідно Постанови № 975 КМУ від 21 листопада 2018р. «Про заходи щодо 
вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності», ДВС-2 
підлягає обов’язковій охороні особовим складом Управління поліції охорони 
(УПО) Запорізької області. 

Для встановлення відеоспостереження підприємству необхідно залучити 
фахівців організацій, які мають досвід надання аналогічних послуг. 
 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 необхідно шляхом залучення фахівців 
організацій, які спеціалізуються у цьому напрямку, здійснити монтаж 
обладнання відеоспостереження, виконати пусконалагоджувальні роботи та 
ввести обладнання до експлуатації. 
 Основні положення з організації будівництва 

Загальна схема організації будівництва містить в собі наступні періоди:  
Проведення процедури закупівлі, укладання договору, основний період 

монтажних та пусконалагоджувальних робіт і введення обладнання в 
експлуатацію. 
 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 



варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 
праці. 

Показники з енергоефективності відсутні. 
 Заходи щодо технічного захисту інформації. 

Ризики несанкціонованого доступу до інформації за допомогою засобів 
віддаленого доступу відсутні у зв’язку з відсутністю з’єднання серверу 
зберігання інформації з зовнішніми інформаційно-телекомунікаційними 
системами. 

Захист інформації від несанкціонованого доступу при безпосередній роботі 
з сервером буде забезпечено шляхом встановлення паролів доступу. 
 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. 
 Проектні терміни будівництва. 

Можливий термін реалізації заходу  протягом 2022 року. 
2) Обґрунтування терміну окупності та економічного ефекту від 
впровадження заходу. 

Відповідно з пропозиціями Управління поліції охорони в Запорізькій 
області вартість послуг з фізичної охорони об’єктів КП «Водоканал» на 2022 
рік становитиме 11 033 800,00 грн. з ПДВ (Додаток 1.8.2.Г) за 8 діючих постів, 
відповідно договору № 1611/20 від 31.12.2020, тобто вартість одного поста – 
1 379 225,00 грн. з ПДВ. 

Вартість впровадження заходів щодо введення додаткових постів, а саме 
двох постів поліцейської охорони  складає – 2 758 450,00 грн. з ПДВ або 
2 298 708,33 грн. без ПДВ на 2022 рік. 

Вартість матеріалів, монтажних та пусконалагоджувальних робіт системи 
відео спостереження з архівацією даних по ДВС-2 складає 489 844,01 грн. з 
ПДВ або 408 203,34 грн. без ПДВ. 

Вартість матеріалів, монтажних робіт по встановленню охоронної 
сигналізації на ДВС-2 складає 164 263,00 грн. з ПДВ або 136 885,83 грн. без 
ПДВ. 

Загальна вартість заходу становить 545,09 тис. грн. без ПДВ. 
При обладнанні території системою відеоспостереження та охоронною 

сигналізацією, замість введення додаткових постів економія складе: 



2 298,71 – 545,09 = 1 753,62 тис. грн. 
В подальшому додаткові витрати будуть відсутні. 
Розрахунковий термін окупності: 
545,09 / 1 753,62 * 12 = 4 місяці 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з посилення технічної 
охорони Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2) шляхом обладнання 
території системами відеоспостереження подано ___ на стор. _________.  

Вартість впровадження заходу підтверджується комерційними 
пропозиціями (Додаток 1.8.2.Б – Додаток 1.8.2.В) 



Специфікація заходу 
 

№ 
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.  Вартість 

матеріалів та 
обладнання 

системи 
відеоспостережен

ня з архівацією 
даних  

Комп-
лект 

309 097,3 257 581,08 257 581,08 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ 

«ДАНАПРІС» 
виділена позиція 2 

на стор. _____ 
2.  Вартість 

монтажних та 
пусконалагоджува

льних робіт 
системи 

відеоспостережен
ня з архівацією 

даних  

 180 746,71 150 622,26 150 622,26 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ 

«ДАНАПРІС» 
виділена позиція 2 

на стор. _____ 

3.  Вартість 
матеріалів та 
обладнання  
охоронної 
системи  

Комп-
лект 

98 603,99 82 169,99 82 169,99 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ 

«ДАНАПРІС» 
виділена позиція 3 

на стор. _____ 
4.  Вартість 

монтажних та 
пусконалагоджува

льних робіт 
охоронної 
системи 

 65 659,01 54 715,84 54 715,84 Обрана 
комерційна 

пропозиція від 
ТОВ 

«ДАНАПРІС» 
виділена позиція 3 

на стор. _____ 
 Всього    545 089,17  

 
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 1.8.2 – 
545,09 тис. грн. 
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2.1.1 Заміна повітродувки з електродвигуном 250кВт та перетворювачем 

частоти 315кВт на 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 процес нітрифікації, окислення органічних речовин за допомогою 

використання мікроорганізмів вільного кисню, так і процес 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: 

Заміна повітродувки у повітродувній станції – 2 комплекти. 

Повітродувна станція центральних очисних споруд (ЦОС-1) забезпечує 

повітря для життєдіяльності мікроорганізмів для очищення стоків. Для 

забезпечення необхідної кількості повітря в повітродувній станції змонтовано 

13 повітродувних агрегати. 

У зв’язку з тривалим терміном експлуатації (рік вводу в експлуатацію 

2007, термін експлуатації понад 14 років) повітродувки GM-220L відпрацювали 

свій розрахунковий термін експлуатації та потребують термінової заміни через 

повний фізичний знос. Капітальний ремонт – економічно недоцільний. 

Необхідна заміна повітродувки (ротаційна повітродувка з перетворювачем 

частоти – 2 комплекти), з них 1 комплект в 2022 році та 1 комплект в 2023 році. 

Реалізація даного заходу забезпечить рівномірне перемішування та 

насичення киснем мікроорганізмів у аеротенках №1 та №2, що в свою чергу 

попередить відмирання мікроорганізмів та їх виніс у споруди, тим самим 

забезпечить якісний процес біологічної очистки стічних вод. 

Таблиця №1 Напрацювання годин повітродувки 
№ 

з/п 
Тип  обладнання 

Рік вводу у 

експлуатацію 

Напрацювання 

годин 

1. Повітродувка GM-220L 2007 61320 

2. Повітродувка GM-220L 2007 61320 

� 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. Повітродувку потужність 250 кВт/год з перетворювачем частоти 315 кВт – 

1 комплект – в 2022 році. 

2. Повітродувку потужність 250 кВт/год з перетворювачем частоти 315 кВт – 

1 комплект – в 2023 році. 

Таблиця №2  
№ 

з/п 

обладнання,  що встановлено обладнання,  що встановлюється 

Марка N, кВт N, об/хв Марка N, кВт N, об/хв 

1. Повітродувка GM-

220L (2022 рік) 

250 1485 ROBUSCHI EL 155/5P 

ROBOX Evolution, 

Шафа управління з 

перетворювачем 

частоти Danfoss 315кВт

250 1490 

2. Повітродувка GM-

220L (2023 рік) 

250 1485 ROBUSCHI EL 155/5P 

ROBOX Evolution, 

Шафа управління з 

перетворювачем 

частоти Danfoss 315кВт

250 1490 

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) 

� 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 у повітродувній станції, а 

саме: ротаційна повітродувка з перетворювачем частоти – 2 комплекти, з них 1 

комплект в 2022 році та 1 комплект в 2023 році 

� 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 забезпечить рівномірне перемішування та 



 

насичення киснем мікроорганізмів у аеротенках №1 та №2, що в свою чергу 

попередить відмирання мікроорганізмів та їх виніс у споруди, тим самим 

забезпечить якісний процес біологічної очистки 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 та 

економії електроенергії. 

Річний економічний ефект від впровадження складе: 

В результаті заміни повітродувки GM 220L на ротаційну повітродувку 

ROBUSCHI EL 155/5P ROBOX Evolution з шафою управління та 

перетворювачем частоти Danfoss 315кВт.  

При комплектації повітродувки GM 220L без перетворювача частоти та з 

електродвигуном потужністю 250 кВт  

Витрати електроенергії (за годину) становитимуть   

380 В х 440А * 0.9 (cos φ) = 150,48 кВт на год,  

за добу 150,48 * 24 (кількість годин за добу)  = 3611,52 кВт за добу. 

При комплектації повітродувки ROBUSCHI EL 155/5P ROBOX Evolution, з 

шафою управління та перетворювачем частоти Danfoss 315кВт з 

навантаженням 90% та електродвигуном потужністю 250 кВт  

Витрати електроенергії (за годину) становитимуть   

380 В * 355А * 0.9 (cos φ) = 121,41 кВт на год,  

за добу 121,41 * 24 (кількість годин за добу)  = 2913,84 кВт за добу. 

Таким чином, економія електроенергії за добу становитиме: 

3611,52 – 2913,84 = 697,68 кВт. на добу. 

697,68*365 днів = 254 653,2 кВт*годин на рік.  

254 653,2 кВт*годин на рік * 2.84932 / 1000 = 725,59 тис. грн. без ПДВ, де 

2.84932 тариф на електроенергію без ПДВ. 

Реалізація заходу передбачає заміну існуючого фізично зношеного 



 

обладнання на нове з рівноцінними характеристиками. 

� Проектні терміни будівництва. 

Термін реалізації заходу  

І етап – повітродувка з електродвигуном та перетворювачем змінної частоти – 1 

комплект – ІI – IV квартал 2022 року. 

ІІ етап – повітродувка з електродвигуном та перетворювачем змінної частоти – 

1 комплект – ІI – IV квартал 2023 року. 

� Техніко-економічні показники. 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями. 

Загальна вартість заходу становить – 5 238,44 тис. грн. без ПДВ, в тому 

числі 2022 рік – 2 619,22 тис. грн. 

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. 

При заміні повітродувки з перетворювачем частоти: 

2 619,22 / 725,59 * 12 = 43 місяці. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу із заміни повітродувки 

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 на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн... Загальна 

вартість, грн. 

(без ПДВ) 

Обґрунтування 

вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1.  

ROBUSCHI EL 155/5P 

ROBOX Evolution 

1 — 1 806 213,25 1 806 213,25 ТОВ «Далгакиран 

компресор Україна» 

виділена позиція 1 

на стор._________ 

2.  

Шафа управління з 

ПЗЧ  

1 — 813 005,5 813 005,5 ТОВ «Далгакиран 

компресор Україна» 

виділена позиція 2 

на стор._________ 

 Всього 2   2 619 218,75  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.1.1 – 

2 619,22 тис. грн. без ПДВ. 



 

Додаток 2.1.1.А Комерційна пропозиція № 1 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

Курс НБУ станом на 29.04.2021:  1 Євро = 33.526 грн. 

Повітродувка: 64,650 тис. Євро / 1,2 * 33,526 = 1 806,21 тис. грн. 

ПЗЧ: 29.1 тис. Євро / 1,2 * 33,526 = 813,00 тис. грн. 



 

Додаток 2.1.1.Б Комерційна пропозиція № 2 

 

 



 

Додаток 2.1.1.В  

Схема повітродувної станції заміна повітродувки в 2022 році 

 

 



2.4.1. Оновлення автомобільного парку ЦМК для обслуговування мереж 

водовідведення 

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. м
3
 

стоків. Стічні води лівобережжя очищуються центральними очисними 

спорудами ЦОС–1, правобережжя – ЦОС–2, потужністю 280,0 та 110,0 тис. м
3
 

на добу відповідно. Загальна довжина мереж водовідведення складає 

969,84 км. 

Для обслуговування споруд та мереж водовідведення заходом 

передбачено придбання: 

1. Вантажно-пасажирської на базі Рено Мастер (або аналогічний) – 2 

одиниця;  

2. Причепа двохвісного бортового з гальмівною системою категорії «В» – 2 

одиниці; 

3. Комплектація аварійних автомобілів каналопромивними установками – 1 

одиниця. 

Всього 5 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 та частини Запорізького району. 



� Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Даним заходом передбачено придбання: 

1. вантажно-пасажирської на базі Рено Мастер (або аналогічний) – 2 

одиниці;  

2. Причепа двохвісного бортового з гальмівною системою категорії «В» – 2 

одиниці; 

3. комплектація аварійних автомобілів каналопромивними установками – 1 

одиниця. 

� Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 

праці. 

1. Вантажно-пасажирський автомобіль на базі Рено Мастер (або 

аналогічний) – 2 одиниці: 

На балансі КП «Водоканал» знаходяться 15 аварійних фургонів ГАЗ 52, 3 

них 1 автомобіль 1983р. випуску, 2 автомобіля 1988р. випуску, 1 автомобіль 

1989р. випуску, 1 автомобіль 1990р. випуску, 8 автомобілів 1992р. випуску. 

Придбання вантажно-пасажирського автомобілю на базі Рено Мастер (або 

аналогічний) 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. Комплектація аварійних автомобілів каналопромивними  

установками – 1 одиниця: 

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). 

3. Причепа двохвісного бортового з гальмівною системою категорії «В» – 

2 одиниці. 

До переваг причепу легкового варто віднести: 

− підвищена місткість і вантажопідйомність; 

− краща стійкість на нерівних дорожніх покриттях; 

− надійність і довговічність конструкції; 

− можливість перевезення обладнання та матеріалів у парі з 

вантажопасажирськими автомобілями на базі Renault Master. 

− здатність перевозити вантаж з високим центром тяжіння. 

� 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. Вантажно-пасажирського автомобілю на базі Рено Мастер (або 

аналогічний) в кількості 2 одиниця, що дасть змогу: 

Автомобіль на базі Рено Мастер дизельний (економний) потрібний для 

перевезення аварійних бригад і інструменту  

Окрім цього придбання устаткування дасть можливість: 

− 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, і високим ККД при виконанні виробничих завдань на 

підприємстві.  

Для обслуговування бригад АВР на мережах водовідведення в даний час 

використовуються автомобілі марки ГАЗ 52 (1970-90 років випуску) 

1. ГАЗ-52: 28 л. (витрата палива на 100 км.) * 400 (середній пробіг в тиждень 

км.) = 112 * 23,28 (вартість АІ-92) = 2 607,36 грн. в тиждень 

За рік це складе:  

2 607,36 * 52 = 135 582,72 грн.  

2. Автомобіль на базі Рено Мастер: 

На автомобіль на базі Рено Мастер норма витрати ДТ на 100 км. – 10,9 л. 

10,9 (витрата палива на 100 км.) * 400 (середній пробіг в тиждень км.) = 

43,6 *22,40 (вартість ДТ) = 976,64 грн. в тиждень 

За рік складе: 976,64 * 52 = 50 785,28 грн. 

Різниця у витратах на паливо складе: 

(135 582,72 – 50 785,28) / 1000 = 84,8 грн. 

Враховуючи придбання двох автомобілів, економія становить 84,8 * 2 = 

169,6 тис. грн. 

2. Причепа двохвісного бортового з гальмівною системою категорії «В» в 

кількості 2 одиниці, що дасть змогу: 

− оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій;  

− скоротити час навантаження-розвантаження малої механізації; 

− забезпечить під’їзд до місць аварії у важкодоступних місцях.  

− можливість перевезення обладнання та матеріалів у парі з 



вантажопасажирськими автомобілями; 

− оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк 

підприємства. 

На сьогоднішній день в КП Водоканал при роботах по ремонту мереж 

каналізації (водопроводу) для транспортування обладнання використовує 

бортовий ГАЗ 53 КО 503. 

Економічне обґрунтування полягає в раціональному використанні 

робочого часу, і високим ККД при виконанні виробничих завдань на 

підприємстві. Значна економія фінансових витрат на паливно-мастильні 

матеріали, витрати на запасні частини ремонт і обслуговування зношеної 

техніки.  

1) Для транспортування обладнання при проведені робіт на аварійних 

ділянках трубопроводах бригади АВР в даний час використовують автомобіль 

марки ГАЗ (1980-90 років випуску): 

24 (витрата палива на 100 км) * 420 (середній пробіг на тиждень км.) = 

100,8 * 23,28 (вартість АІ-92) = 2 346,62 грн. в тиждень. 

За рік це складе: 2 346,62 * 52 (тижні) = 122 024,24 грн. 

2) Причеп двохвісний бортовий з гальмівною системою категорії «В» 

необхідний для перевезення обладнання та матеріалів у парі з 

вантажопасажирськими автомобілями. На причет відсутні додаткові витрати на 

пальне. 

Різниця у витратах на паливо складе: 122,02 – 0 = 122,02 тис. грн. 

Враховуючи придбання двох причепів двохвісних бортових, економія 

становить 122,02 * 2 = 244,04 тис. грн. 

3. Каналопромивна установка в кількості 1 одиниця 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 22,40 = 327 040, грн., де 22,40 – вартість дизпалива, грн. 

Фонд оплати труда (далі – ФОП) разом з ЄСВ водія спеціального-

автомобіля марки КАМАЗ за рік складає:  

(100%+22%) х 12 194,37 х 12 місяців = 178 525,58 грн., де 12 194,37 – ФОП 

водія спец. автомобіля за місяць, грн. 22% – ЄСВ. 

Разом 327 040,0 + 178 525,58 = 505 565,58 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 = 3 650 л. 



У грошовому еквіваленті це буде складати за рік : 

3 650 х 23,28 = 84 972,0  грн., де 23,28 грн. – вартість палива марки А-92 

При використанні нової техніки економія грошових коштів складатиме: 

(505 565,58 – 69 350,0) / 1000  = 436,22 тис. грн. 

Загальна економія паливно-мастильних матеріалів після виконання заходу 

складе: 169,6 + 436,22 + 244,04= 849,86 тис. грн. 

� Проектні терміни придбання. 

протягом 2022 року 

� Техніко-економічні показники. 

Загальна вартість заходу становить (згідно наведеної специфікації) – 

3 122,97 тис. грн. 

Економія ПММ після виконання заходу складе: 849,86тис. грн. 

� 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 3 122,97 тис. грн. без ПДВ. 

Економія ПММ після виконання заходу складе: 849,86 тис. грн. 

Термін окупності 3 122,97 / 849,86 х 12 = 44 місяці 

3. Обґрунтування вартості запланованого заходу з Оновлення 

автомобільного парку ЦМК для обслуговування мереж водовідведення подано 

на стор. ________. 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

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



Специфікація обладнання на 2022 рік 

 

№ 

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. вантажно-

пасажирський 

автомобіль 

2 1 385 000,0 1 154 166,67 2 308 333,33 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«Адамант моторс 

Запоріжжя"» виділена 

позиція на стор. 

2. Каналопромивна 

установка 

1 –– 652 250,0 652 250,0 Обрано пропозицію 

ТОВ ""Вертекс-

Україна"" виділена 

позиція на 

стор.__________ 

3. Причепа 

двохвісного 

бортового з 

гальмівною 

системою 

категорії «В» 

2  81 190,84 162 381,68 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«Завод причепів 

«Золотий лев» 

виділена позиція  на 

стор. _____ 

 Всього 5   3 122 965,01  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.4.1. – 

3 122,97 тис. грн. 
 

 



Додаток 2.4.1.А - Комерційна пропозиція №1  

щодо вантажно-пасажирського автомобілю 

 

 
 



 
 



Додаток 2.4.1.Б - Комерційна пропозиція №2  

щодо вантажно-пасажирського автомобілю 

 



Додаток 2.4.1.В - Комерційна пропозиція №1 

Каналопромивна установка  

 

 
 



Додаток 2.4.1.Г - Комерційна пропозиція №2 

Каналопромивної установки  

 

 



Додаток 2.4.1.Д - Комерційна пропозиція №1 

причепу 

 

 



Додаток 2.4.1.Е - Комерційна пропозиція №2 

причепу 

 

 



2.4.2. Оновлення автомобільного парку для РБЦ для обслуговування 

споруд та мереж водовідведення 

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. м
3
 

стоків. Стічні води лівобережжя очищуються центральними очисними 

спорудами ЦОС–1, правобережжя – ЦОС–2, потужністю 280,0 та 110,0 тис. м
3
 

на добу відповідно. Загальна довжина мереж і колекторів складає 979,77 км км. 

Для обслуговування споруд та мереж водовідведення заходом 

передбачено придбання: 

1. Аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) в 

кількості – 1 одиниця;  

2. Причепа двохвісного бортового з гальмівною системою категорії «В» – 2 

одиниці. 

Всього 3 одиниці 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 та частини Запорізького району. 

� Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Даним заходом передбачено придбання: 

1. Аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) в 



кількості – 1 одиниця;  

2. Причепа двохвісного бортового з гальмівною системою категорії «В» – 2 

одиниці. 

� 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. 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 * 23,28 (вартість АІ-92) = 4 008,82 грн. в тиждень 

За рік це складе: 4 008,82 * 52 (тижні) = 208 458,64 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 * 22,4 (вартість ДТ) = 1 430,02 грн. в тиждень 

За рік складе: 1 430,02 * 52 (тижні) = 74 361,04 грн. 

Різниця у витратах на паливо складе: 208,46 – 74,36 = 134,1 тис. грн. 

2. Причепа двохвісного бортового з гальмівною системою категорії «В» – 

2 одиниці дасть змогу: 

− оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій;  

− скоротити час навантаження-розвантаження малої механізації; 

− забезпечить під’їзд до місць аварії у важкодоступних місцях.  

− можливість перевезення обладнання та матеріалів у парі з 

вантажопасажирськими автомобілями; 

− оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк 

підприємства. 



До переваг причепу легкового варто віднести: 

− підвищена місткість і вантажопідйомність; 

− краща стійкість на нерівних дорожніх покриттях; 

− надійність і довговічність конструкції; 

− здатність перевозити вантаж з високим центром тяжіння. 

На сьогоднішній день в КП Водоканал при роботах по ремонту мереж 

каналізації (водопроводу) для транспортування обладнання використовує 

бортовий ГАЗ 53 КО 503. 

Економічне обґрунтування полягає в раціональному використанні 

робочого часу, і високим ККД при виконанні виробничих завдань на 

підприємстві. Значна економія фінансових витрат на паливно-мастильні 

матеріали, витрати на запасні частини ремонт і обслуговування зношеної 

техніки.  

1) Для транспортування обладнання при проведені робіт на аварійних 

ділянках трубопроводах бригади АВР в даний час використовують автомобіль 

марки ГАЗ (1980-90 років випуску): 

24 (витрата палива на 100 км) * 420 (середній пробіг на тиждень км.) = 

100,8 * 23,28 (вартість АІ-92) = 2 346,62 грн. в тиждень. 

За рік це складе: 2 346,62 * 52 (тижні) = 122 024,24 грн. 

2) Причеп двохвісний бортовий з гальмівною системою категорії «В» 

необхідний для перевезення обладнання та матеріалів у парі з 

вантажопасажирськими автомобілями. На причет відсутні додаткові витрати на 

пальне. 

Різниця у витратах на паливо складе: 122,02 – 0 = 122,02 тис. грн. 

Враховуючи придбання двох причепів двохвісних бортових, економія 

становить 122,02 * 2 = 244,04 тис. грн. 

Загальна економія паливно-мастильних матеріалів після виконання заходу 

складе: 134,1 + 244,04= 378,14 тис. грн. 

� Проектні терміни придбання. 

протягом 2022 року 

� Техніко-економічні показники. 

Загальна вартість заходу становить (згідно наведеної специфікації) – 

2 297,27 тис. грн. 

Економія ПММ після виконання заходу складе: 378,14 тис. грн. 

� 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 2 297,27 тис. грн. без ПДВ. 

Економія ПММ після виконання заходу складе: 378,14 тис. грн. 

Термін окупності 2 297,27 / 378,14 х 12 = 73 місяці 



3. Обґрунтування вартості запланованого заходу з Оновлення 

автомобільного парку для РБЦ для обслуговування споруд та мереж 

водовідведення подано на стор. ________. 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

додаються (Додатки 2.4.2.А. – 2.4.2.Г.). 



Специфікація обладнання на 2022 рік 

 

№ 

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. аварійний 

автомобіль 

KOBALT KDM 

5089 дизельний 

(або 

аналогічний) в 

1 2 561 868,0 2 134 890,0 2 134 890,0 Обрана комерційна 

пропозиція від АП 

«КОБАЛЬТ» виділена 

позиція на стор. 

2. Причепа 

двохвісного 

бортового з 

гальмівною 

системою 

категорії «В» 

2 — 81 190,84 162 381,68 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«Завод причепів 

«Золотий лев» 

виділена позиція  на 

стор. _____ 

 Всього 3   2 297 271,68  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.4.2. – 

2 297,27 тис. грн. 

 

 



Додаток 2.4.2.А - Комерційна пропозиція №1  

щодо аварійного автомобілю 

 

 

 



 



Додаток 2.4.2.Б - Комерційна пропозиція №2  

щодо аварійного автомобілю 

 

 



Додаток 2.4.2.В - Комерційна пропозиція №1 

щодо причепу 

 

 



Додаток 2.4.2.Г - Комерційна пропозиція №2 

щодо причепу 

 

 



 

2.4.3. Оновлення автомобільного парку для обслуговування центральних 

очисних споруд № 2 (ЦОС-2) 

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. м
3
 

стоків. Стічні води лівобережжя очищуються центральними очисними 

спорудами ЦОС–1, правобережжя – ЦОС–2, потужністю 280,0 та 110,0 тис. м
3
 

на добу відповідно. Загальна довжина мереж водовідведення складає 

969,84 км. 

На балансі КП «Водоканал» на технології вивезення сухого і вологого 

осаду ЦОС-1 та ЦОС-2 задіяні самоскиди ЗІЛ – 5 шт., МАЗ – 2 шт., КАМАЗ – 

6 шт. – 1975/2006 років випуску. Автомобілі знаходяться в незадовільному 

технічному стані. Витрата палива автомобілів становить 40 – 47 літрів палива на 

100 км.  

У зв'язку з цим виникла необхідність придбання самоскидів 

вантажопідйомністю 12 тон. Вантажопідйомність автомобілів ЗІЛ становить 6 

тонн, автомобілів МАЗ 8 тонн. За рахунок цього зменшиться пробіг для 

виконання виробничого завдання. 

В технологічному процесі утилізації осаду стічних вод на мулових 

майданчиках і ставках ЦОС-2 задіяні 8 одиниць автотракторної техніки: 4 

одиниці самоскидів, екскаватор, навантажувач та 2 одиниці бульдозерів. 

Для помивки автотракторної техніки застосовується організований на 

території майданчик, котрий забруднює територію, суміш змитого мулу стікає 

до каналу будівлі решіток, попадає в потік надходжуючих на обробку стічних 

вод й далі по отстійниках, аеротенках. Це суперечить природоохоронним 

нормативам. 

Найбільш прийнятним та не суперечачим природоохоронним нормативам 

засобом – є організація мийки автотракторної техніки безпосередньо на 

території мулових майданчиків. Для цього застосовується причеп-діжка з 

насосом з приводом від валу відбору потужності трактора. Цим же агрегатом 

можливо робити відбір води з мулових майданчиків замість заявки асенізаторної 

машини з промбази. 

Для обслуговування споруд водовідведення заходом передбачено 

придбання: 

1. Самоскиду вантажопідйомністю 10 тон в кількості 1 одиниця, для заміни 



 

морально застарілої техніки. 

2. Поливомиючої машини причепу на колісному ходу об'ємом ємкості 2 м
3
 

типу МП-02 в кількості 1 одиниця. 

� 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. 

� 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: 

1. Самоскиду вантажопідйомністю 10 тон в кількості 1 одиниця, для заміни 

морально застарілої техніки. 

2. Поливомиючої машини причепу на колісному ходу об'ємом ємкості 2 м3 

типу МП-02 в кількості 1 одиниця. 

� Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 

праці. 

Придбання обладнання взамін фізично зношеного та морально застарілого. 

� 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 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. Самоскид вантажопідйомністю 10 тон в кількості 1 одиниця 

З метою забезпечення технологічного процесу при виконанні робіт з 

очищення мулових карт на об'єкті ЦОС-2. 

На балансі КП «Водоканал» на технології вивезення сухого і вологого 

осаду ЦОС-1 та ЦОС-2 задіяні самоскиди ЗІЛ – 5 шт., МАЗ – 2 шт., КАМАЗ – 

6 шт. – 1975/2006 років випуску. Автомобілі знаходяться в незадовільному 

технічному стані. Витрата палива автомобілів становить 40 – 47 літрів палива на 

100 км.  

У зв'язку з цим виникла необхідність придбання самоскидів 

вантажопідйомністю 12тон. Вантажопідйомність автомобілів ЗІЛ становить 6 

тонн, автомобілів МАЗ 8 тонн. За рахунок цього зменшиться пробіг для 

виконання виробничого завдання.  

1) ЗІЛ (6 тон): 41 (витрата палива на 100 км) * 350 (середній пробіг на тиждень 

км.) = 143,5 * 23,28 (вартість АІ-92) = 3 340,68 грн. в тиждень  

За рік це складе:  

3 340,68 * 52 тижні = 173 715,36 грн.  

2) пропонований KOBALT 12 тон: норма витрати ДТ на 100 км - 23 л.  

23 (витрата палива на 100 км) * 350 (середній пробіг на тиждень км) = 80,5 

* 22,40 (вартість ДТ) = 1 803,2 грн. в тиждень  

За рік складе:  

1 803,2 * 52 = 93 766,4 грн.  

З огляду на те, що вантажопідйомність автомобіля KOBALT більше 

автомобіля ЗІЛ в 2 рази то різниця в витратах на паливо складе:  

173,72 * 2 – 93,77 = 253,67 тис. грн. за рік 

Придбання нового самоскиду дасть можливість підвищити ефективність 

виробництва робіт, економно і раціонально використовувати ПММ, продовжити 

курс на оновлення і заміну застарілої і зношеної автотракторної техніки 

підприємства. 

2. Поливомиюча машина причеп на колісному ходу об'ємом ємкості 2 м3 

типу МП-02 в кількості 1 одиниця 

Для помивки автотракторної техніки безпосередньо на території мулових 

майданчиків, також можливо робити відбір води з мулових майданчиків. 

Виконання природоохоронних нормативів.  

� Проектні терміни придбання. 

протягом ІІ – ІV кварталів 2022 року 

� Техніко-економічні показники. 

Даним заходом передбачено придбання: 

1. Самоскиду вантажопідйомністю 10 тон в кількості 1 одиниця. 

2. Поливомиючої машини причепу на колісному ходу об'ємом ємкості 2 м
3
 



 

типу МП-02 в кількості 1 одиниця. 

Загальна вартість заходу становить 2 005,82 тис. грн. 

� 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 2 005,82тис. грн. без ПДВ. 

Економія паливно-мастильних матеріалів після виконання заходу складе: 

253,67 тис. грн. 

Термін окупності: 2 005,82 / 253,67 * 12 = 97 місяців 

3. Обґрунтування вартості запланованого заходу з Оновлення 

автомобільного парку для обслуговування центральних очисних споруд № 2 

(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. Самоскид  1 2 199 980,0 1 833 316,67 1 833 316,67 Обрана комерційна 

пропозиція від 

ТОВ «Альфатех» 

виділена позиція на 

стор. ________ 

2. Поливомиюча 

машина причеп 

на колісному 

ходу об'ємом 

ємкості 2 м3 

1 207 000,0 172 500,0 172 500,0 Обрана комерційна 

пропозиція від 

ТОВ «Баварія 

агро» виділена 

позиція на стор. 

________ 

 Всього 2   2 005 816,67  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.4.3. – 

2 005,82 тис. грн. 



 

Додаток 2.4.3.А - Комерційна пропозиція №1  

щодо самоскиду  

 

 
 



 

 



 

Додаток 2.4.3.Б - Комерційна пропозиція №2  

щодо самоскиду 

 



 

Додаток 2.4.3.В - Комерційна пропозиція №1  

щодо Поливомиюча машина причеп на колісному ходу  

 

 
 



 

  



 

Додаток 2.4.3.Г - Комерційна пропозиція №2  

щодо Поливомиюча машина причеп на колісному ходу  

 

 



 

2.5.1 Придбання обладнання горизонтально направленого проколу для 

безтраншейного прокладання трубопроводу діаметром до 355 мм для РБЦ 

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 979,77 км км. 

На даний час для заміна аварійних ділянок колекторів застосовується 

традиційний метод – улаштування траншей для укладання трубопроводів.  

При цьому етапи робіт по прокладці труб відкритим способом 

складаються:  

− улаштування траншей по всій довжині аварійної ділянки;  

− вирівнювання дна траншеї;  

− зміцнення стін траншеї від осипання;  

− створення для трубопроводу піщаної основи;  

− прокладка труб;  

− гідравлічні випробування трубопроводу;  

− засипка трубопроводу спеціальним матеріалом з інертними 

властивостями;  

− засипка траншеї;  

− відновлення поверхні (дорожнього полотна або рослинного покриву). 

Використання традиційних методі приводить до порушення благоустрою 

території та до додаткових витрат по її відновленню, а в разі проведення робіт 

з перетинанням дорожнього полотна до припинення автотранспортного руху 

на період проведення робіт. 

При цьому на час проведення земляних робіт необхідно буде задіяти 

значну кількість механізмів таких як: самоскиди, екскаватори, бульдозери та 

інші механізми. 

Безтраншейний метод це високотехнологічний метод, який використовує 

найбільш передове і сучасне обладнання.  

Головна перевага безтраншейного методу прокладки труб полягає в тому, 

що даний вид заміни трубопроводів здійснюється без необхідності руйнування 

ландшафту і улаштування траншеї ґрунту. Цей метод дає можливість уникнути 



 

порушення транспортного руху і перекривання доріг, знищення зелених 

насаджень і т.д. Існуюча інфраструктура міста при цьому не зазнає істотних 

змін.  

У даного способу є безліч переваг, а саме відсутність:  

− улаштування траншей по всій довжині аварійної ділянки;  

− вирівнювання дна траншеї;  

− зміцнення стін траншеї від осипання окрім технологічних котлованів;  

− створення для трубопроводу піщаної основи окрім технологічних 

котлованів;  

− засипка трубопроводу спеціальним матеріалом з інертними властивостями 

окрім технологічних котлованів;  

− відновлення поверхні (дорожнього полотна або рослинного покриву) 

окрім місць розташування технологічних котлованів. 

Крім цього: 

− зменшення часу, необхідного для здійснення всього процесу прокладки 

трубопроводу;  

− скорочення кількості робочих місць, необхідних для проведення земляних 

робіт;  

− знизити нанесення шкоди навколишньому середовищу;  

− заощадити паливно-мастильні матеріали; 

− поліпшення загального рівня безпеки для робочого персоналу.  

Таким чином, безтраншейний метод ніяк не впливає на навколишнє 

середовище і на життєдіяльність населених пунктів. З його допомогою 

здійснюється будівництво будь-яких інженерних комунікаційних мереж в 

умовах міста з розвиненою інфраструктурою, а також прокладання 

трубопровідних систем за його межами. За допомогою даного методу 

здійснюється прокладка труб на об'єктах в самих важкодоступних зонах: під 

водою, в заповідниках і на інших природоохоронних об’єктах, на територіях з 

рельєфом на яких немає можливості провести роботу траншейним методом. 

Даним заходом передбачено придбання обладнання для горизонтально-

направленого проколу УПКТ–30ВУ (або аналог) з системою локації. 

� Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 

асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її 

збуту. 

Зміна проектної потужності не передбачається. 

� Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 

виробничого персоналу. 

Нові або додаткові робочі місця не створюються.  

� Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 

матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з 

обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 

Допоміжні матеріали, енергоресурси для реалізації даного заходу 

непотрібні, трудовими ресурсами підприємство забезпечене. 

� Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

Не очікується. 



 

� Схема генплану та транспорту. 

Ремонт та обслуговування мереж виконується на всіх об’єктах 

підприємства м. Запоріжжя та частини Запорізького району. 

� 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 обладнання для горизонтально-

направленого проколу УПКТ–30ВУ (або аналог) з системою локації в кількості 

− 1 комплект.  

� Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 

праці. 

Запропонована до закупівлі техніка може перевозитися одним 

автомобілем, легка в експлуатації, не вимагає додаткового персоналу для її 

обслуговування. 

Використання запропонованого обладнання дозволить: 

− скоротити час, необхідний для здійснення всього процесу прокладки 

трубопроводу;  

− скорочення кількості робочих місць, необхідних для проведення земляних 

робіт;  

− знизити нанесення шкоди навколишньому середовищу;  

− заощадити паливно-мастильні матеріали; 

− поліпшення загального рівня безпеки для робочого персоналу; 

− оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій. 

Крім цього придбання даного обладнання дасть змогу використовувати 

передові технології та сучасні матеріали при виконанні ремонтно-

відновлювальних робіт. 

� Заходи щодо технічного захисту інформації. 

Даний захід не потребує захисту технічної інформації. 

� Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Усі питання санітарно-побутового обслуговування працюючих вирішені. 

� Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.  

Роботи на придбаному обладнанні будуть проводиться на об’єктах 

підприємства де вирішені всі питання вибухопожежної безпеки. 

� Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту  (цивільної оборони). 

Виконання даного заходу не потребують вирішення питань цивільного 

захисту (цивільної оборони). 

� Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

Устаткування не є об’єктом підвищеної небезпеки. 

� Обґрунтування ефективності інвестицій. 

Використання запропонованого обладнання дозволить: 



 

− скоротити час, необхідний для здійснення всього процесу прокладки 

трубопроводу;  

− скорочення кількості робочих місць, необхідних для проведення земляних 

робіт;  

− знизити нанесення шкоди навколишньому середовищу; 

− заощадити паливно-мастильні матеріали; 

− поліпшення загального рівня безпеки для робочого персоналу; 

− оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій. 

� Проектні терміни придбання. 

Термін реалізації заходу II – IV квартал 2022 року. 

� Техніко-економічні показники. 

Застосування даного обладнання має наступні переваги, а саме 

відсутність:  

− улаштування траншей по всій довжині аварійної ділянки;  

− вирівнювання дна траншеї;  

− зміцнення стін траншеї від осипання окрім технологічних котлованів;  

− створення для трубопроводу піщаної основи окрім технологічних 

котлованів;  

− засипка трубопроводу спеціальним матеріалом з інертними властивостями 

окрім технологічних котлованів;  

− відновлення поверхні (дорожнього полотна або рослинного покриву). 

� Висновки та пропозиції 

Використання обладнання для горизонтально-направленого проколу 

УПКТ–30ВУ (або аналог) з системою локації дозволить: 

− зменшити час, необхідний для здійснення всього процесу прокладки 

трубопроводу;  

− скорочення кількості робочих місць, необхідних для проведення земляних 

робіт;  

− знизити нанесення шкоди навколишньому середовищу;  

− заощадити паливно-мастильні матеріали; 

− поліпшення загального рівня безпеки для робочого персоналу. 

Крім цього придбання даного обладнання дасть змогу використовувати 

передові технології та сучасні матеріали при виконанні ремонтно-

відновлювальних робіт. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходу інвестиційної програми. 

Загальна вартість придбання техніки становить 821,66 тис. грн. без ПДВ. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Придбання обладнання 

горизонтально направленого проколу для безтраншейного прокладання 

трубопроводу діаметром до 355 мм для РБЦ подано на стор. ______ – ______. 

Комерційні пропозиції додаються. 

 



 

Специфікація обладнання 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість 

од. 

Вартість 1 од., грн. Загальна 

вартість, грн. 

(без ПДВ) 

Обґрунтування 

вартості з ПДВ без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Обладнання для 

горизонтально-

направленого 

проколу УПКТ–

30ВУ 

1 713 287,0 594 405,83 594 405,83 

Обрана комерційна 

пропозиція від 

ТОВ «Ажурсталь 

Україна» виділена 

позиція  на стор._____ 

2 
Система 

підземної локації 
1 272 700,0 227 250,0 227 250,0 

Обрана комерційна 

пропозиція від 

ТОВ «Ажурсталь 

Україна» виділена 

позиція  на стор._____ 

 ВСЬОГО: 2   821 655,83  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.5.1 – 

821,66 тис. грн. 

 

 



 

Додаток 2.5.5.А - Комерційна пропозиція № 1 

 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

Додаток 2.5.1.Б - Комерційна пропозиція № 2 

 

 



 

 



2.5.2 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 завершення 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 завершення 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 – 2022 роки. 

Виконання реконструкції – 2023 – 2026 роки. 

Виконання коригування проекту – в 2021 році планується провести 

процедуру закупівлі та підписати договір з переможцем, та розпочати 

виконання робіт з коригування на суму 867.38 тис. грн. (без ПДВ), яка 

включена до ІП на 2021 рік. 

Орієнтовна загальна вартість коригування проекту згідно комерційної 

пропозиції 1 356,608 тис. грн. з ПДВ або 1 130,507 тис. грн., таким чином до 

інвестиційної програми на 2022 рік включено 

1130,51 – 867,38 = 263,13 тис. грн. 

� Техніко-економічні показники. 

Орієнтовна вартість робіт по коригуванню проекту «Реконструкція та 

розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної частини 

(ЦОС-2) м. Запоріжжя» становить  1 130,51 тис. грн., з них  

867.38 тис. грн. (без ПДВ) – ІП 2021. 

263,13 тис. грн. – ІП 2022. 

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 2.5.2.А, Додаток 2.5.2.Ж). 



Додаток 2.5.2.А Комерційна пропозиція № 1 
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Додаток 2.5.2.А Комерційна пропозиція № 2 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 

2.5.3. Заміна системи вентиляції з застосуванням адаптивної системи 
видалення неприємних запахів у будівлі ґрат на Центральних очисних 

спорудах №2 КП «Водоканал» 

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 берега № 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. ЦОС-2 призначені для очищення господарсько-
побутових і близьких по складу до них виробничих стічних вод Правобережної 
частини міста Запоріжжя.  

Під час експлуатації каналізаційних очисних споруд в атмосферне повітря 
потраплятимуть забруднюючі речовини, у тому числі аміак та сірководень та 
інші ароматичні вуглеводні, що є основною причиною  неприємних запахів.  

Згідно "Звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
від стаціонарних джерел", на існуючому майданчику ЦОС-2 є 14 стаціонарних 
джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в тому числі 7 
організованих, 7 – неорганізованих. 

Основі джерела виділення аміаку та сірководню є будівля грат та відкрита 
поверхня  очисних споруд (у т.ч. приймальна камера). 

Характеристика джерел викидів для яких передбачається даний 
проєкт. 

Приймальна камера. Стічні води надходять в приймальну камеру, що 
поєднує в собі функцію камери гасіння натиску. Розміри в плані 5м х 3,5м. З 
камери гасіння по чотирьом підводящим лоткам стічні води надходять на 
решітки. Камера гасіння обладнана шибером для перерозподілу стоків в 
скидний трубопровід в разі аварійної ситуації, або ремонтних робіт, що 
передбачають повну зупинку очисних споруд. 

Приймальна камера та підводящі лотки (по яким стічні води надходять до 
будівлі ґрат) є неорганізованим джерелом викидів. Викиди забруднюючих 
речовин: аміак, сірководень (та інші ароматичні  сполуки). 

Будівля ґрат. Стічні води від приймальної камери по сполучним каналам 
надходять до грабельного відділення, яке обладнано трьома решітками  и і 
транспортером подачі вловлюючи домішок у бункер. Розміри каналів, що 
підводять воду до ґрат, 1200мм х 1200мм. На трьох каналах встановлені 
системи ґрат: ручні крупнопрозорі, з прозорами 80мм для затримання крупних 
відходів і ґрат тонкого очищення з прозорами 5,5мм (MEVA Rotoscreen RS29-
130-5). 

Промиті та спресовані у пресі затримані на гратах відходи складуються в 
контейнери і обробляються хлорним вапном. Відходи зберігаються у 
контейнерах близько 4-6 діб у приміщенні будівлі ґрат, а потім вивозяться на 
ПТБВ 

Приміщення грабельного відділення обладнано витяжною та приточною 
вентиляційною системою. Час роботи джерела – цілодобово. Об'ємна витрата 



 

5,3 ÷ 6,3 м3/c. Викиди забруднюючих речовин від грабельного відділення 
здійснюються через трубу.  
Викиди забруднюючих речовин: аміак, сірководень та інші ароматичні сполуки.  

Санітарно-захисна зона. 
Відповідно п.17.1.1 розділу 17.1. Санітарно-захисні зони (далі – СЗЗ) 

споруд і захисні зони каналізаційних мереж, ДБН В.2.5 -75:2013 «Каналізація. 
Зовнішні мережі та споруди», а також п. 7.11. Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів (надалі – Правил), затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 №173 – 
санітарно-захисна зона для ЦОС-2 складає 500 м.  

Фактично, не забезпечується дотримання вимог щодо заборони  у межах 
санітарно-захисної зони ЦОС-2 будівництва житлових об’єктів, об’єктів 
соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним 
перебуванням людей. Фактично найближча забудова від межі об’єкта, 
розташована на присадибних ділянках садових товариств: у західному 
напрямку на відстані 12 м, у південно-східному напрямку – на відстані 20 м. 

З цієї причини, Дозвіл №2222188402-49 на викиди видано за умов 
реалізації «Заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел ЦОС-1, ЦОС-2 КП «Водоканал», 
що погоджені з міською радою м. Запоріжжя. Кінцевий термін реалізації даних 
заходів 2023 рік. 

Мета проєкту: скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел КП «Водоканал». Зниження концентрації 
аміаку і сірководню та інших ароматичних сполук у викидах будівлі ґрат та 
забезпечення вимог санітарних норм у повітрі робочої та санітарно-захисної  
зони. 

� Обґрунтування проєктної потужності об’єкта, передбачуваного 

асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її 

збуту. 
Зміна проєктної потужності ЦОС-2 не передбачається. 

� Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 

виробничого персоналу. 
Питання щодо доцільності створення нових робочих місць для 

експлуатації газоочисного устаткування (далі – ГОУ) буде визначено у проєкті. 

� Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 

матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з 

обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 
Не вимагається  

� Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 
ОВНС буде розроблено у складі проєкту, згідно з вимогами чинних в 

Україні норм та правил, та у порядку, визначеному ДБНА.2.2-1-2003.  
Розробка та реалізація проєкту «Заміна системи вентиляції та встановлення 

адаптивної системи видалення неприємних запахів (дегазація) на Центральних 
очисних спорудах №2 КП «Водоканал» дозволить скоротити викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ЦОС-2 



 

та знизити концентрації аміаку і сірководню та інших ароматичних сполук у 
викидах будівлі ґрат (чим самим буде зменшено неприємні запахи). Крім того, 
реалізація даного проєкту забезпечить дотримання вимог санітарних норм у 
повітрі робочої та у районі житлової забудови, що розташована у санітарно-
захисній зоні ЦОС-2. Та як, наслідок мінімізує вплив ЦОС-2 на мешканців, що 
проживають у санітарно-захисній зоні ЦОС-2, покращить загальний вплив на 
навколишнє природне середовище. 

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

небезпечних природних чи техногенних факторів. 

Реалізація заходу на існуючому об’єкті.  

� Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Перелік завдань, що підлягають вирішенню при проєктуванні: 
1. Для видалення неприємних запахів (дегазації) викидів застосувати 
запатентоване обладнання, що основується на принципі окислення озоном 
шкідливих газів з різким неприємним запахом (забруднювачів повітря) в 
повітропроводах системи витяжної вентиляції, технічних порожнинах. 
2. При реалізації заходу  «Заміна  системи вентиляції з адаптивним видалення 
неприємних запахів у будівлі ґрат на Центральних очисних спорудах №2 
КП «Водоканал» передбачити та забезпечити: 
− встановлення адаптивної системи видалення запахів з каліброваними 
датчиками контролю озону діапазоном роботи від 0-1 ppm по озону, часом 
відклику менше 60 секунд і температурою роботи від -20 до + 40 град. по 
Цельсію. Сертифіковані для використання в потенційно вибухонебезпечних 
місцях директива 94/9/EC частина 2; 
− видалення неприємних запахів (дегазації) викидів від приймальної та 
розподільчої камери, лотків будівлі ґрат; 
− встановлення системи  озонування та очищення повітря, що забезпечить 
зменшення концентрацій аміаку та сірководню та інших ароматичних сполук у 
викидах будівлі ґрат більше ніж на  60%;  
− заміну існуючого витяжного вентилятора на новий в корозієстійкому 
виконанні з нержавіючої сталі; 
− заміну вентиляційних каналів витяжної вентиляції на нові трубопроводи  в 
корозієстійкому виконанні з нержавіючої сталі; 
− автоматизовану систему контролю концентрації озону, аміаку та 
сірководню та інших параметрів у викидах атмосферу. На основі даних 
концентрацій передбачити автоматичне регулювання подачі озону;  
− контроль концентрації озону в робочій зоні з можливістю  автоматичної 
зупинки продукування озону, якщо значення концентрація перевищують 
гранично допустиму концентрацію, закріплену згідно встановлених Гігієнічних 
норм в Україні, тим самим запобігаючи неконтрольованому витоку; 
− у газоходах передбачити точки для контрольного відбору проб повітря 
згідно з вимогами КНД 211.2.3,063-98, та, в разі потреби, майданчики і сходи 
для доступу до точок відбору проб повітря; 
− передбачити обладнання, що має міжнародні сертифікати якості та 
позитивний досвід експлуатації не менш ніж 5 років, володіє високою  



 

енергоефективністю. 

� Основні положення з організації будівництва. 

При реалізації заходу передбачити основні положення з організації 
будівництва  в умовах діючого виробництва. 

� Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 

праці. 

Впровадження заходу дозволить скоротити викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря, що в свою чергу дозволить  дотримуватися  вимог 
санітарних норм у повітрі робочої та у районі житлової забудови, що 
розташована  у санітарно-захисній зоні ЦОС-2. 

� Заходи щодо технічного захисту інформації. 
Ці заходи не потребують захисту технічної інформації. 

� Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Проєкт буде розроблятися для на існуючій території ЦОС-2, на якій 
вирішені всі питання санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

� Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.  

Роботи будуть проводитися на існуючому об’єкті. Під час розробки  
проєкту система протипожежного захисту об'єкта буде  розроблена у 
відповідності до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека 
об'єктів будівництва" і інших нормативно-правових актів та нормативних 
документів, що діють в України. 

� 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. 

Існуюча територія ЦОС-2. 

� 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. 

Впровадження «Заміни системи вентиляції з адаптивним видалення 
неприємних запахів у будівлі ґрат на Центральних очисних спорудах №2 
КП «Водоканал»» дозволить скоротити викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, та як наслідок мінімізує вплив ЦОС-2 на мешканців, що 
проживають у санітарно-захисній зоні ЦОС-2, покращить загальний вплив на 
навколишнє природне середовище. 

� Проєктні терміни будівництва. 

Термін реалізації заходу – протягом 2022 року.  
І етап, виготовлення проєктно-кошторисної документації – протягом І – ІІ 



 

кварталів 2022 року – 166,67  тис. грн. без ПДВ. 
ІІ етап, монтажні, та пусконалагоджувальні роботи  – протягом ІІ – ІV 

кварталів 2022 року –1 483,33  тис. грн. безз ПДВ 

� Техніко-економічні показники. 

Орієнтовна вартість заміни системи вентиляції та встановлення адаптивної 
системи видалення неприємних запахів (дегазація) на Центральних очисних 
спорудах №2 КП «Водоканал» 1 650,0 тис. грн. без ПДВ, що підтверджується 
комерційною пропозицією ТОВ «MHD-УКРАЇНА». ТОВ "MHD-УКРАЇНА" 
являється єдиним офіційним авторизованим дистриб'ютором компанії 
виробника AirPlus1. Номери патентів системи AirPlus1: Система унікальна та 
запатентована. 1602191.7; 2016.082; 2016-086; 2016.140394; 2016.112; 
2016.15668; International patent application Number: PCT/IB2017/050263; 
PCT/IB2017/055806. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходу інвестиційної програми. 

Не передбачається. Екологічний захід, дозволить скоротити викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та як наслідок мінімізує вплив 
ЦОС-2 на мешканців, що проживають у санітарно-захисній зоні ЦОС-2, 
покращить загальний вплив на навколишнє природне середовище.  

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу із заміни системи 
вентиляції з застосуванням адаптивної системи видалення неприємних запахів 

у будівлі ґрат на Центральних очисних спорудах №2 КП «Водоканал» подано на 

стор. __________________. 

Комерційна пропозиція додається (Додаток 2.5.3.Б – ТОВ "MHD-
УКРАЇНА" являється єдиним офіційним авторизованим дистриб'ютором 
компанії виробника AirPlus1. Номери патентів системи AirPlus1: Система 
унікальна та запатентована. 1602191.7; 2016.082; 2016-086; 2016.140394; 
2016.112; 2016.15668; International patent application Number: 
PCT/IB2017/050263; PCT/IB2017/055806. 



 

Специфікація виконання заходу 
 
 

№ з/п Найменування 
Кількість 

од. 

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

(без ПДВ) 

Обґрунтування 
вартості з ПДВ без ПДВ 

1 
 

Заміна  системи 
вентиляції  та 
встановлення 
адаптивної  системи 
видалення неприємних 
запахів (дегазація) на 
Центральних очисних 
спорудах №2 КП 
«Водоканал», в тому 
числі: 
в тому числі:  

1 1 980 000,0 1 650 000,0 1 650 000,00 Обрана пропозиція 
ТОВ " MHD-
УКРАЇНА» 

виділена позиція  
на стор.______  

1.1 Розроблення та 
погодження 
проєктно-
кошторисної 
документації  

 200 000,0 166 666,67 166 666,67  

1.2 Підготовчі роботи, 
демонтаж та монтаж 
системи вентиляції 
(вентилятор, 
автоматика в т.ч.) в 
корозостійкому 
виконанні з 
нержавіючої сталі. 
Монтаж системи 
озонування.  

 1 660 000,0 1 383 333,33 1 383 333,33   

1.5 Пусконалагоджуваль
ні роботи 

 120 000,0 100 000,0 100 000,0  

 Всього    1 650 000,00  
 

Приймаємо загальну вартість заходу 1.7.1 – 2 345,3 тис. грн.  



 

Додаток 2.5.3.А  
«Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел ЦОС-1, ЦОС-2 КП «Водоканал» 
 

 
 
 



 

Додаток 2.5.3.Б  
Комерційна пропозиція ТОВ «MHD-УКРАЇНА» (з кошторисом на проєктні 

роботи) 
 

 



 

Декларація відповідності  
 

 
 



 

Сертифікат авторизованого представника 
 

 
 
 



 

Кошторис на проєктні роботи 
 

 

 



 

Сертифікат проєктувальника 
 

 
 



 

2.6.1 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 – 12 

комплектів, в тому числі 3 комплекти в 2022 році. 
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 м
3
. 

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 14 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. 

Капітальний ремонт – економічно недоцільний. Необхідна заміна 

погружних мішалок (погружні мішалки – 12 комплектів), з них 3 комплекти в 

2022 році, 3 комплекти в 2023 році, 3 комплекти в 2024 році та 3 комплекти в 

2025 році. 

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  — 10 комплектів, в 

тому числі 2 комплекти в 2022 році. 
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 14 років) мішалки KSB вийшли з ладу (повний знос 

приводів редуктора, вигоріли електродвигуни) та ремонту не підлягають. 

Капітальний ремонт – економічно недоцільний. Необхідна заміна 

погружних мішалок (погружні мішалки – 10 комплектів), з них 2 комплекти в 

2022 році, 2 комплекти в 2023 році, 2 комплекти в 2024 році, 2 комплекти в 

2025 році та 2 комплекти в 2026 році. 

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 

Басейни денітрифікації (№№ 1-6) 

1. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

2. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

3. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

4. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

5. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

6. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

7. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

8. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

9. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

10. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

11. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

12. Погружна мішалка Amaprop V24-2500/URG 2007 122 640 

Аеротенк №1, №2 

1. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 122 640 

2. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 122 640 

3. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 122 640 

4. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 122 640 

5. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 122 640 

6. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 122 640 

7. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 122 640 

8. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 122 640 

9. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 122 640 

10. Погружна мішалка Amaprop V47-1600/URG 2007 122 640 

Згідно з інструкції по експлуатації, надана виробником (Додаток 2.6.1.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 лопаті – 

2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. – в 2022 році. 

2. Погружні мішалки в басейні денітрифікації (3 од.) розмір лопаті  – 

2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. – в 2023 році. 

3. Погружні мішалки в басейні денітрифікації (3 од.) розмір лопаті  – 

2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. – в 2024 році. 

4. Погружні мішалки в басейні денітрифікації (3 од.) розмір лопаті  – 

2 500 мм, потужність – 1,31 квт/год. – в 2025 році. 

5. Погружні мішалки в аеротенки № 1, 2 (2 од.)  – розмір лопаті  – 1 600 мм, 

потужність – 1,25 квт/год. – в 2022 році. 

6. Погружні мішалки в аеротенки № 1, 2 (2 од.)  – розмір лопаті  – 1 600 мм, 

потужність – 1,25 квт/год. – в 2023 році. 

7. Погружні мішалки в аеротенки № 1, 2 (2 од.)  – розмір лопаті  – 1 600 мм, 

потужність – 1,25 квт/год. – в 2024 році. 

8. Погружні мішалки в аеротенки № 1, 2 (2 од.)  – розмір лопаті  – 1 600 мм, 

потужність – 1,25 квт/год. – в 2025 році. 

9. Погружні мішалки в аеротенки № 1, 2 (2 од.)  – розмір лопаті  – 1 600 мм, 

потужність – 1,25 квт/год. – в 2026 році. 

Таблиця №2  
№ 

з/п 

обладнання,  що встановлено обладнання,  що встановлюється 

Марка N, кВт N, об/хв Марка N, кВт N, об/хв 

Басейни денітрифікації (№1-6) 

2022 рік 

1. Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 

2. Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 

3. Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 

2023 рік 

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 

6. Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 



 

2024 рік 

7. Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 

8. Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 

9. Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 

2025 рік 

10. Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 

11. Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 

12. Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V24-2500/URG 

1,31 1 390 

Аеротенк №1, №2 

2022 рік 

13. Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 

14. Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 

2023 рік 

15. Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 

16. Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 

2024 рік 

17. Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 

18. Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 

2025 рік 

19. Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 

20. Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 

2026 рік 

21. Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 

22. Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 1 390 Погружна мішалка 

Amaprop V47-1600/URG 

1,25 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 2.6.1.В – Додаток 

2.6.1.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  – 12 комплектів, в тому числі 3 

комплекти в 2022 році. 

2. Погружні мішалки в аеротенки № 1, 2 – 10 комплектів, в тому числі 2 

комплекти в 2022 році. 

� 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 – 2022  – 2026 року. 

І етап – 2022 рік: 
– погружні мішалки у басейни денітрифікації – 3 комплекти – ІI – IV квартал 



 

2022 року. 

– погружні мішалка у аеротенки  – 2 комплекти – ІI – IV квартал 2022 року. 

ІІ етап – 2023 рік: 
– погружні мішалки у басейни денітрифікації – 3 комплекти – ІI – IV квартал 

2023 року. 

– погружні мішалка у аеротенки  – 2 комплекти – ІI – IV квартал 2023 року. 

ІІІ етап – 2024 рік: 
– погружні мішалки у басейни денітрифікації – 3 комплекти – ІI – IV квартал 

2024 року. 

– погружні мішалка у аеротенки  – 2 комплекти – ІI – IV квартал 2024 року. 

ІV етап – 2025 рік: 
– погружні мішалки у басейни денітрифікації – 3 комплекти – ІI – IV квартал 

2025 року. 

– погружні мішалка у аеротенки  – 2 комплекти – ІI – IV квартал 2025 року. 

V етап – 2026 рік: 
– погружні мішалка у аеротенки  – 2 комплекти – ІI – IV квартал 2026 року. 

� Техніко-економічні показники. 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями: 

Загальна вартість заходу становить  – 8 404,15 тис. грн. без ПДВ. в 

тому числі 2022 рік – 1 918.27 тис. грн., 2023 рік – 1 918.27 тис. грн., 2024 рік 

– 1 918.27 тис. грн., 2025 рік – 1 918.27 тис. грн., 2026 рік – 731,08 тис. грн., 

В 2022 році: 

1. Погружні мішалки в басейни денітрифікації (3 од.) – 1 187,2тис.грн. без ПДВ. 

2. Погружні мішалки в аеротенки №1, 2 (2 од.) – 731,07 тис. грн. без ПДВ. 

Загальна вартість заходу становить  – 1 918,27 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 2.6.1.А – 2.6.1.Б). 



 

Специфікація обладнання в 2022 році 

 

№ 

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 лопаті  2,5 м з 

електродвигуном 

N = 2,3 квт/год)  

3 — 395 731,85 

 
1 187 195,55 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 

виділена позиція 1 

на стор._________ 

2.  

Погружні мішалки в 

аеротенки розмір 

лопаті  1,6 м з 

електродвигуном 

N = 1,25 квт/год 

2 — 365 536,32 

 

731 072,64 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 

виділена позиція 2 

на стор._________ 

 Всього 5   1 918 268,19  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.1 – 

1 918,27 тис. грн. без ПДВ. 

 



 

Додаток 2.6.1.А Комерційна пропозиція № 1 

 

 

Курс НБУ станом на 29.04.2021  1 Євро = 33,526 грн. 

11 803,73 Євро х 33,526 = 395 731,85 грн. 

10 903,07 Євро х 33,526 = 365 536,32 грн. 



 

Додаток 2.6.1.Б Комерційна пропозиція № 2 

 

 



 

Додаток 2.6.1.В  

Схема аеротенку 

 
 
 

 

 



 

Додаток 2.6.1.Г  

Схема басейну денітрифікації №5, №6  

 

 



 

Додаток 2.6.1.Д 

Інструкція з експлуатації (витримки) 

 

 



 

 



 

2.6.2 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 чотирьох заглиблених насосних агрегатів на 

піскожировловлювачах – 4 комплекти у 2022 році. 
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 м
3
/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 14 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 

– 1 комплект у 2022 році. 
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 комплект у 2022 році. 
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 м
3
/год, з напором 13 м.  

У зв’язку з тривалим терміном експлуатації (рік вводу в експлуатацію 

2009, термін експлуатації 12 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. 

4. Заміна насосного агрегату ущільненого мулу в мулонасосній станції – 2 

комплекти з них 1 комплекти в 2022 році та 1 комплект в 2023р.. 
Мулонасосна станція служить для перекачування ущільненого мулу на 

мулові майданчики. 

Перекачування ущільненого мулу відбувається за допомогою двох 

насосних агрегатів типу 2СМ200-150-500/4, продуктивністю 400 м3/год, з 

напором 80 м. кожний та одного насосного агрегату СМ100-65-250/2, 

продуктивністю 100 м3/год, з напором 80 м.  

У зв’язку з тривалим терміном експлуатації (рік вводу в експлуатацію 

2015, термін експлуатації 5 років) та роботою в агресивному середовищі, один з 

трьох існуючих насосних агрегатів фізично зношений (повне відпрацювання 

робочого колеса та корпусу насосу). З тим, що насосний агрегат СМ100-65-

250/2, продуктивністю 100 м3/год, з напором 80 м. не справляється з 

відкачуванням ущільненого мулу з резервуару, що приводить до ущільнення, 

бродіння та гниття мулу в резервуарі.  

Реалізація даного заходу надасть можливість уникнути збоїв в роботі 

мулонасосної станції та забезпечить безперебійну відкачку ущільненого мулу 

на мулові майданчики. 

Таблиця №1 Напрацювання годин насосних агрегатів 
№ 

з/п 
Тип  обладнання 

Рік вводу у 

експлуатацію 

Напрацювання 

годин 

Піскожироловка 

1. Насос погружний песковий Amarex NF-80-210/024 2007 10220 

2. Насос погружний песковий Amarex NF-80-210/024 2007 10220 



 

3. Насос погружний песковий Amarex NF-80-210/024 2007 10220 

4. Насос погружний песковий Amarex NF-80-210/024 2007 10220 

Горизонтальні відстійники 

5. Насос свердловиний ЭЦВ-6-10-50 2007 28323 

Насосна станція №56 

6. 
Насос перекачування надлишкового мулу Flygt 

CR 3152 HT 252 (сухого виконання) 
2009 31527 

Мулонасосна станція 

7. Насос відцентровий 2СМ200-150-500/4 2017 1270 

8. Насос відцентровий 2СМ200-150-500/4 2017 3232 

9. Насос відцентровий СМ100-65-250/2 2015 18900 

Згідно з інструкції по експлуатації, надана виробником (Додаток 2.6.2.Є) 

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 м
3
/год,  напір – 7 – 8 м  – 4 комплекти. 

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

1 комплект. 

3. Насосний агрегат надлишкового мулу в насосній станції № 56, 

продуктивність – 165 м
3
/год, напір – 10м  – 1 комплект. 

4. Насосний агрегат ущільненого мулу продуктивністю 400 м
3
/год, з 

напором 80 м – 2 комплекти з них 1 комплект в 2022 році. 

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 2.6.2.В, Додаток 

2.6.2.Г, Додаток 2.6.2.Д, Додаток 2.6.2.Е) 

� 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)  – 4 комплекти. 

2. Дренажний насосний агрегат (горизонтальні відстійники) – 1 комплект. 

3. Насосний агрегат надлишкового мулу (насосна станція №56) – 1 комплект. 

4. Насосний агрегат ущільненого мулу (мулонасосна станція) – 2 комплекти з 

них 1 комплект в 2022 році. 

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 

3. Насос погружний 

песковий Amarex 

NF-80-210/024 

50 5 2,4 1450 Насос погружний 

песковий  

50 5 2,4 1450 

4. Насос погружний 

песковий Amarex 

NF-80-210/024 

50 5 2,4 1450 Насос погружний 

песковий  

50 5 2,4 1450 

Горизонтальні відстійники 

5. Насос 

свердловиний 

ЭЦВ-6-10-50 

10 50 2,2 2900 
Насос 

свердловиний  
10 50 2,2 2900 

Насосна станція №56 

6. Насос 

перекачування 

надлишкового 

мулу Flygt CR 

3152 HT 252 

(сухого 

виконання) 

165 13 9,0 1450 

Насос 

перекачування 

надлишкового 

мулу  

165 13 9,0 1450 

Мулонасосна станція 

7. Насос 

відцентровий 

СМ100-65-

250/2 – 2022 

рік  

100 80 45 3000 

Несамовсмоктув

альний 

одноступінчати

й відцентровий 

насос  

400 80 167 1475 

8. Насос 

відцентровий 

СМ100-65-

250/2 – 2023 

рік 

100 80 45 3000 

Несамовсмоктув

альний 

одноступінчати

й відцентровий 

насос  

400 80 167 1475 

� 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: 

І етап – ІI – IV квартали 2022 року: 

1. Заглиблений насосний агрегат (піскожировловлювачі)  – 4 комплекти. 

2. Дренажний насосний агрегат (горизонтальні відстійники) – 1 комплект. 

3. Насосний агрегат надлишкового мулу (насосна станція №56) – 1 комплект. 

4. Насосний агрегат ущільненого мулу (мулонасосна станція) – 1 комплект. 

ІІ етап – ІI – IV квартал 2023 року: 

1. Насосний агрегат ущільненого мулу (мулонасосна станція) – 1 комплект. 

� Техніко-економічні показники. 

Вартість придбання насосного обладнання в 2022 році підтверджується 

комерційними пропозиціями: 

1. Заглиблений насосний агрегат на піскожировловлювачі (4 комплекти) – 

319,96 тис. грн. без ПДВ; 

2. Дренажний насосний агрегат (1 комплект) – 44,921 тис. грн (без ПДВ). 

3. Насосний агрегат надлишкового мулу в насосній станції № 56 (1 комплект) 



 

–279,34 тис. грн. без ПДВ. 

4. Насосний агрегат ущільненого мулу (1 комплект) – 1 528,7 тис. грн (без 

ПДВ). 

Загальна вартість придбання в 2022 році насосного обладнання 

складає – 2 172,83 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 2.6.2.А, Додаток 2.6.2.Б). 



 

Специфікація обладнання на 2022 рік 

 

№ 

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) 

4 — 79 991,02 319 964,08 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 

виділена позиція 4 

на стор._________ 

2.  

Дренажний насосний 

агрегат (горизонтальні 

відстійники) 

1 — 44 919,81 44 919,81 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 

виділена позиція 5 

на стор._________ 

3.  

Насосний агрегат 

надлишкового мулу 

(насосна станція №56) 

1 — 279 238,39 279 238,39 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 

виділена позиція 3 

на стор._________ 

4.  

Насосний агрегат 

ущільненого мулу 

(мулонасосна станція) 

1 — 1 528 704,13 1 528 704,13 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«СК ГРУПС» 

виділена позиція 5 

на стор._________ 

 Всього 7   2 172 826,41  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.2 – 

2 172,83 тис. грн. без ПДВ. 



 

Додаток 2.6.2.А Комерційна пропозиція № 1 

 
 

Курс НБУ станом на 29.04.2021  1 Євро = 33,526 грн. 

2 385,94 Євро х 33,526 = 79 991,02 грн. 

1 339,85 Євро х 33,526 = 44 919,81 грн. 

8 329,01 Євро х 33,526 = 279 238,39 грн. 

45 597,57 Євро х 33,526 = 1 528 704,13грн. 



 

Додаток 2.6.2.Б Комерційна пропозиція № 2 

  



 

Додаток 2.6.2.В  

Схема розташування насосної станції №56 

 
 

 

 



 

Додаток 2.6.2.Г 

Схема розташування горизонтальних відстійників (заміни насосу ЕЦВ) 

 

 
 



 

Додаток 2.6.2.Д  

Схема розташування заміни насосу на піскожироловках 

 

 
 

№1. №4, №5, №6. 



 

Додаток 2.6.2.Е  

Схема розташування заміни насосу на мулонасосній 

 



 

Додаток 2.6.2.Є  

Інструкція з експлуатації (витримки) 

 

 
 



 

 



 

 

2.6.3 Заміна електрообладнання РУ-6 кВ ЦМО на Центральних очисних 

спорудах лівого берегу №1 (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 очисні споруди лівого берегу № 1 (далі – ЦОС-1) знаходяться 

на лівому березі міста Запоріжжя, побудовані і введені в експлуатацію в 1957 

році. В 2007 – 2008 роках була проведена реконструкція очисних споруд із 

впровадженням технології нітрифікації, денітрифікації. 

Центральні очисні споруди служать для очищення стоків, що надходять від 

населення і промислових підприємств лівобережної частини міста. За існуючою 

схемою стічні води проходять очищення за  наступними основними етапами: 

− механічне очищення; 

− біологічне очищення; 

− обробка мулу; 

− знезараження очищеної води. 

Даним заходом передбачається заміна масляних високовольтних вимикачів 

ВМГ-133 на високовольтні вакуумні вимикачі типу ВВ-ТЕL-10-20ка 630А, з 

блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х), пультом  РU/TEL-05 – 1 шт. в 

комірках КСО-1, КСО-2 РУ-6кВ. ЦМО секція 1 комірка №1 ввід Ф-7, секція 2 

комірка №21 ввід Ф-90, секція 1 комірка №11 секційний вимикач. 

У зв’язку з тривалим терміном експлуатації масляних вимикачів ВМГ-133 

1955 року випуску прийшли в негідність, внаслідок фізичного зносу ремонту не 

підлягають. 

Реалізація даного заходу забезпечить надійне та безперервне 

енергопостачання електроустаткування очисних споруд. 

� 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. Вакуумні вимикачі BB-TEL -10кВ-20ка 630А з блоком живлення та 

керування СМ16-02 (220-х); пультом PU / TEL-05 2шт; PR / TEL з можливістю 

дистанційного керування та ТКА (типовим комплектом адаптації) для комірки 

КСО-ІХ – 3 комплекти;  

2. Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ / TEL – 1 одиниця; 



 

 

3. Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 3 одиниці; 

4. Реле ПЕ-40 – 6 одиниць. 

Допоміжними енергоресурсами, трудовими ресурсами, необхідними для 

реалізації даного заходу підприємство забезпечене. 

� Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

Вплив на навколишнє середовище не очікується.  

� Схема зведеного плану інженерних мереж. 

Схема розташування існуючого обладнання (Додаток 2.6.3.Д) 

� 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 надійність електропостачання 

електроустаткування та безперебійну роботу очисних споруд.  

� 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 надійне і безперебійне 

енергопостачання устаткування, 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, та території міста, 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. 

Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 

ввідних комірок та секційного вимикача РУ-6кВ ЦОС-1, унеможливить 

аварійні ситуації та забезпечить безперебійність водовідведення споживачів 

міста. 

� Проектні терміни будівництва. 

Термін реалізації заходу – ІI–IV квартал 2022 року. 

� Техніко-економічні показники. 

Загальна вартість заходу складає 379,38 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 ввідних комірок та секційного вимикача 

РУ-6кВ очисних споруд ЦОС-1, унеможливить  аварійні ситуації та забезпечить 

безперебійність водовідведення споживачів міста. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу по Заміні 

електрообладнання РУ-6 кВ ЦМО на Центральних очисних спорудах лівого 

берегу №1 (ЦОС-1) подано на стор. ________ 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

додаються (Додатки 2.6.3.А. – 2.6.3.Г.). 

 



 

 

Специфікація обладнання 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн... Загальна 

вартість, 

грн. (без 

ПДВ) 

Обґрунтування 

вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1. Вакуумний вимикач 

BB-TEL для комірки 

КСО-ІХ 

3 — 92 820,0 278 460,0 Обрана пропозиція 

ТОВ «ЕЛЕКТРА» 

виділена позиція 2 на 

стор.______ 

2. Пристрій ручного 

включення вимикача 

серії ВВ/TEL 

1 — 12 000,0 12 000,0 Обрана пропозиція 

ТОВ «ЕЛЕКТРА» 

виділена позиція 5 на 

стор.______ 

3. Пристрій захисту РЗЛ-

05 (В2) 

3 — 28 250,0 84 750,0 Обрана пропозиція 

ТОВ 

«УКРВЕСТПРОМ» 

виділена позиція 1 на 

стор.______ 

4. Реле ПЕ-40 6 — 695,0 4 170,0 Обрана пропозиція 

ТОВ 

«УКРВЕСТПРОМ» 

виділена позиція 3 на 

стор.______ 

 Всього    379 380,0  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.3  – 379,38 

тис. грн. без ПДВ 

 

 



 

 

Додаток 2.6.3.А Комерційна пропозиція №1 

щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 

 

 



 

 

Додаток 2.6.3.Б – Комерційна пропозиція №2 

щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 

 

 



 

 

Додаток 2.6.3.В – Комерційна пропозиція №1 

щодо пристрою захисту та реле 

 

 



 

 

Додаток 2.6.3.Г – Комерційна пропозиція №2 

щодо пристрою захисту та реле 

 

 



 

 

Додаток 2.6.3.Д – Однолінійна схема 

електропостачання ЦОС-1 

 

 



 

 

Додаток 2.6.3.Є – Однолінійна схема 

Протоколи випробувань масляних вимикачів  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

2.6.4 Заміна електрообладнання РУ-10 кВ на Центральних очисних 

спорудах правого берегу №2  ЦОС-2 

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 (далі – ЦОС-

2) знаходяться на правому березі міста Запоріжжя, побудовані і введені в 

експлуатацію в 1976 році.  

Центральні очисні споруди служать для очищення каналізаційних стічних 

вод, що надходять від населення та 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: заміна масляних високовольтних 

вимикачів ВМП-10 на високовольтні вакуумні вимикачі типу ВВТL-630А з 

блоками захисту МП фірми Релсіс РЗЛ05М5–В в наступних комірках КВЭ-10 

РУ-10 кВ ЦОС-2: комірка №5 ввід Ф-1302, комірка №18 ввід Ф-62, комірка 

№11 секційний вимикач. 

Підстанція 10кВ розташована на території ЦОС-2, підстанції складається з 

двох секцій. Секція – №1 з 10 комірок КВЕ-10, секція – №2 з 10 комірок КВЕ-

10. 

Секція№1: комірка №5 ввід Ф-1302 10кВ – Масляний вимикач ВМП-10. 

Секція№2: комірка №18 ввід Ф-62 – Масляний вимикач ВМП-10. 

У даний час, існуюче основне електричне устаткування секцій №1, 2 

підстанції  фізично зношене, придбання запасних частин неможливе. 

Високовольтні комірки КВЕ-10 – це металева шафа з комутаційними 

апаратами – масляними вимикачами ВМП-10 та з маслонаповненими камерами 

дугогасіння, які призначені для вмикання та вимикання електричних 

навантажень великої потужності з напругою живлення 10кВ та для захисту їх 

від нештатних режимів роботи таких, як: 

− коротке замикання на землю; 

− перекіс фазних струмів; 

− обрив фази. 

Високовольтне обладнання секцій №1, 2 РУ-10 кВ підстанції комірки 

КВЕ-10, з масляними вимикачами та ВМП-10 має ресурс 36 000 годин 

напрацювання на відмову у номінальному режимі роботи (на підставі даних 

заводу-виробника). Устаткування комірок №5, №18, №11 експлуатується з 1976 

року, що складає близько 394 200 годин напрацювання, це свідчить про 

недоцільність капітального ремонту при умові десятикратного перебільшення 

нормативу напрацювання на відмову.  



 

 

Старі електромеханічні реле які працюють в системі захисту та 

аварійного включення резерву електропостачання вищевказаних комірок, 

також відпрацювали свій ресурс, та мають механічний знос вузлів що 

позначається на надійності роботи. 

Технічний стан устаткування періодично приводить до аварійних 

ситуацій.  

Будова вакуумного вимикача забезпечує надійну та довготривалу роботу 

за рахунок використання безповітряного простору в середині камери гасіння та 

скорочення кількості механічних вузлів, елементів. 

Сучасні мікропроцесорні прилади релейного захисту пристосовані для 

виконання функцій релейного захисту, автоматики, управління та сигналізації 

завдяки чому підвищується надійність роботи обладнання, а також зменшується 

кількість реле в системі захисту та аварійного включення резерву 

електропостачання. 

Реалізація даного заходу забезпечить надійне та безперервне 

енергопостачання електроустаткування очисних споруд. 

� 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. Вакуумні вимикачі BB-TEL -10кВ-20ка 630А з блоком живлення та 

керування СМ16-02 (220-х); пульти PU / TEL-05 1шт; PR / TEL з можливістю 

дистанційного керування та ТКА (типовим комплектом адаптації) для комірки 

КРУ-2Е – 3 комплекти;  

2. Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ / TEL – 1 одиниця; 

3. Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 3 одиниці; 

4. Реле ПЕ-40 – 6 одиниць. 

Допоміжними енергоресурсами, трудовими ресурсами, необхідними для 

реалізації даного заходу підприємство забезпечене. 

� Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

Вплив на навколишнє середовище не очікується.  

� Схема зведеного плану інженерних мереж. 

Схема розташування існуючого обладнання (Додаток 2.6.4.Д) 

� 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 надійність електропостачання 

електроустаткування та безперебійну роботу очисних споруд.  

� 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-2 забезпечить надійне і безперебійне 

енергопостачання устаткування, 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-2, та території міста, 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. 

Впровадження заходу призведе до підвищення надійності експлуатації 

ввідних комірок та секційного вимикача РУ-10кВ ЦОС-2, унеможливлення 

аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність водовідведення споживачів 

міста. 

� Проектні терміни будівництва. 

Термін реалізації заходу – ІI–IV квартал 2022 року. 

� Техніко-економічні показники. 

Загальна вартість заходу складає 395,52 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 ввідних комірок та секційного вимикача 

РУ-6кВ очисних споруд ЦОС-2, унеможливить  аварійні ситуації та забезпечить 

безперебійність водовідведення споживачів міста. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу по Заміна 

електрообладнання РУ-10 кВ на Центральних очисних спорудах правого берегу 

№2  (ЦОС-2) подано на стор. ________ 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

додаються (Додатки 2.6.4.А. – 2.6.4.Г.). 



 

 

Специфікація обладнання 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн... Загальна 

вартість, 

грн. (без 

ПДВ) 

Обґрунтування 

вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1. Вакуумний вимикач 

BB-TEL для комірки 

КМ-1Ф-10-20 УЗ 

3 — 98 200,0 294 600,0 Обрана пропозиція 

ТОВ «ЕЛЕКТРА» 

виділена позиція 4 на 

стор.______ 

2. Пристрій ручного 

включення вимикача 

серії ВВ/TEL 

1 — 12 000,0 12 000,0 Обрана пропозиція 

ТОВ «ЕЛЕКТРА» 

виділена позиція 5 на 

стор.______ 

3. Пристрій захисту РЗЛ-

05 (В2) 

3 — 28 250,0 84 750,0 Обрана пропозиція 

ТОВ 

«УКРВЕСТПРОМ» 

виділена позиція 1 на 

стор.______ 

4. Реле ПЕ-40 6 — 695,0 4 170,0 Обрана пропозиція 

ТОВ 

«УКРВЕСТПРОМ» 

виділена позиція 3 на 

стор.______ 

 Всього    395 520,0  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.4  – 395,52 

тис. грн. без ПДВ 

 

 



 

 

Додаток 2.6.4.А Комерційна пропозиція №1 

щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 

 

 

 



 

 

Додаток 2.6.4.Б – Комерційна пропозиція №2 

щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 

 

 



 

 

Додаток 2.6.4.В – Комерційна пропозиція №1 

щодо пристрою захисту та реле 

 

 



 

 

Додаток 2.6.4.Г – Комерційна пропозиція №2 

щодо пристрою захисту та реле 

 

 



 

 

Додаток 2.6.4.Д  

Однолінійна схема електропостачання ЦОС-2 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Додаток 2.6.4.Е 

Протокол №25 налагодження та випробування масляного вимикача 

 

 



 

 

 
 



 

 

2.6.5 Заміна силового електрообладнання  РУ6кВ на каналізаційній 

насосній станції № 1 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 № 1 (далі – КНС-1) розташована в 

Олександрівському районі м. Запоріжжя по вул. Українська, 2г яка 

експлуатується з 1965 року. Насосна станція забезпечує прийом та 

перекачування побутових та промислових стоків. За добу КНС-1 перекачує 

стоків приблизно 50 тис.м
3
. 

Високовольтне обладнання комірки  КСО-2 №6 РУ-6кВ насосного агрегату 

№ 2 на КНС-1 експлуатується з 1971 року. Масляний вимикач згідно даних 

технічного паспорту заводу-виробника має ресурс 25 років напрацювання при 

умові режиму номінальної роботи. Згідно висновку за протоколом №26 

(Додаток 2.6.5.Е) масляний вимикач типу ВМГ-10-20-630 після ремонту не 

придатний до експлуатації. З цього приводу насосний агрегат №2 не 

підключений який є економічний серед високовольтних агрегатів.   

Експлуатація обладнання склало близько 49 років напрацювання, що 

свідчить про недоцільність капітального ремонту при умові десятикратного 

перебільшення нормативу напрацювання. Незадовільний технічний стан 

обладнання приводить до аварійних ситуацій.  

Робота стала нестабільною, збільшився шум пускової апаратури і нагрів 

обладнання, відсутній захист електродвигунів, збільшився ризик 

пожежонебезпеки обладнання, відсутній доступ до токоведучих частин для 

обслуговування обладнання. 

Заміна комірки КСО-2 № 6 РУ–6 кВ насосного агрегату № 2 на КНС-1 

дозволить забезпечити надійну та безперебійну роботу насосної станції.  

� 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. Вимикач вакуумний BB/TEL 10кВ-20кА 630А з блок живлення та 

керування СМ16-2 (220-х); пульт PU/ TEL-05 2 од.; PR/TEL з можливістю 

дистанційного керування та ТКА (типовим комплектом адаптації) для камери 

КСО 2 – 1 комплект;  

2. Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ / TEL – 1 одиниця; 



 

 

3. Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) – 1 одиниці; 

4. Реле ПЕ-40 – 2 одиниць; 

Допоміжними енергоресурсами, трудовими ресурсами, необхідними для 

реалізації даного заходу підприємство забезпечене. 

� Схема зведеного плану інженерних мереж. 

Схема розташування існуючого обладнання (Додаток 2.6.5.Д) 

� Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

Вплив на навколишнє середовище не очікується.  

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

небезпечних природних чи техногенних факторів. 

Місце виконання робіт перед початком робіт буде огороджено. 

� Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Реалізація заходу передбачає надійність електропостачання 

електроустаткування та безперебійну роботу очисних споруд.  

� 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. 

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. 

� 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. 

� 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 комірки КСО-2 № 6 РУ–6 кВ насосного агрегату № 2 на КНС-1 

дозволить забезпечити надійну та безперебійну роботу насосної станції. 

� Проектні терміни будівництва. 

Термін реалізації заходу – ІI–IV квартал 2022 року. 

� Техніко-економічні показники. 

Загальна вартість заходу складає 134,46 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 високовольтного обладнання комірки 

КСО-2 № 6 РУ–6 кВ насосного агрегату № 2 унеможливлення аварійних 

ситуацій та забезпечить безперебійність водовідведення з максимальним 

енергозаощадженням для підприємства. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу по Заміна силового 

електрообладнання  РУ6кВ на каналізаційній насосній станції № 1 КП 

"Водоканал" подано на стор. ________ 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

додаються (Додатки 2.6.5.А. – 2.6.4.Г.). 



 

 

Специфікація обладнання 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн... Загальна 

вартість, 

грн. (без 

ПДВ) 

Обґрунтування 

вартості 
з ПДВ без ПДВ 

1. Вакуумний вимикач 

BB-TEL для комірки 

КСО-2 

1 — 92 820,0 92 820,0 Обрана пропозиція 

ТОВ «ЕЛЕКТРА» 

виділена позиція 2 на 

стор.______ 

2. Пристрій ручного 

включення вимикача 

серії ВВ/TEL 

1 — 12 000,0 12 000,0 Обрана пропозиція 

ТОВ «ЕЛЕКТРА» 

виділена позиція 5 на 

стор.______ 

3. Пристрій захисту РЗЛ-

05 (В2) 

1 — 28 250,0 28 250,0 Обрана пропозиція 

ТОВ 

«УКРВЕСТПРОМ» 

виділена позиція 1 на 

стор.______ 

4. Реле ПЕ-40 2 — 695,0 1 390,0 Обрана пропозиція 

ТОВ 

«УКРВЕСТПРОМ» 

виділена позиція 3 на 

стор.______ 

 Всього 5   134 460,0  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.5  – 134,46 

тис. грн. без ПДВ 

 

 



 

 

Додаток 2.6.5.А Комерційна пропозиція №1 

щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 

 

 



 

 

Додаток 2.6.5.Б – Комерційна пропозиція №2 

щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 

 

 



 

 

Додаток 2.6.5.В – Комерційна пропозиція №1 

щодо пристрою захисту та реле 

 

 



 

 

Додаток 2.6.5.Г – Комерційна пропозиція №2 

щодо пристрою захисту та реле 

 

 



 

 

Додаток 2.6.5.Д  

Однолінійна схема електропостачання КНС-1 

 

 



 

 

Додаток 2.6.5.Е 

Протокол №25 налагодження та випробування масляного вимикача 

 

 



 

 

2.6.6 Заміна силового електрообладнання  РУ6кВ на каналізаційній 

насосній станції № 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. 

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.  

Каналізаційна насосна станція № 24 (далі – КНС-24) розташована в 

Дніпровському районі м. Запоріжжя експлуатується з 1981 року. Насосна 

станція забезпечує прийом та перекачування побутових та промислових стоків.  

За добу КНС-24 перекачує стоків приблизно 6 тис.м
3
. 

Високовольтне обладнання розподільчого улаштування РУ – 6 кВ 

експлуатується з 1981 року. Схема електропостачання КНС № 24 – Додаток 

2.1.2.В. 

Масляний вимикач ВМГ-10 має ресурс 36 000 годин напрацювання на 

відмову у номінальному режимі роботи (на підставі даних заводу-виробника). 

Експлуатується обладнання з 1981 року, що складає близько 420 000 годин 

напрацювання, свідчить про недоцільність капітального ремонту при умові 

десятикратного перебільшення нормативу напрацювання на відмову. Технічний 

стан обладнання періодично приводить до аварійних ситуацій та можливому 

скиду неочищених стоків в навколишнє середовище. Акт технічного огляду 

наведено в Додатку 2.6.6.Г. 

Модернізація РУ–6 кВ на КНС-24 дозволить забезпечити надійну та 

безперебійну роботу насосної станції. 

Даним заходом передбачається придбати та встановити на КНС-24: 

Комплектний розподільчий пристрій, що складається із шести модернізованих 

камер КСО-305В з комутаційним модулем (вакуумним вимикачем) BB/TEL-10-

20/630 з монтажним комплектом – 1 комплект, що дозволить забезпечити 

надійну та безперебійну роботу насосної станції. 

� 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 та 

встановити: 

Комплектний розподільчий пристрій, що складається із шести 

модернізованих камер КСО-305В з комутаційним модулем (вакуумним 

вимикачем) BB/TEL-10-20/630 з монтажним комплектом – 1 комплект. 

Допоміжними енергоресурсами, трудовими ресурсами, необхідними для 

реалізації даного заходу підприємство забезпечене. 

� Схема зведеного плану інженерних мереж. 

Схема розташування існуючого обладнання (Додаток 2.6.6.В) 

� Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

Вплив на навколишнє середовище не очікується.  

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

небезпечних природних чи техногенних факторів. 

Місце виконання робіт перед початком робіт буде огороджено. 

� Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Реалізація заходу передбачає надійність електропостачання 

електроустаткування та безперебійну роботу очисних споруд.  

� 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. 

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. 

� 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. 

� 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. 

Даним заходом передбачено заміна Розподільчого улаштування РУ – 6 кВ 

на комплектний розподільчий пристрій, що складається з шести 

модернізованих камер КСО-305В з комутаційним модулем (вакуумним 

вимикачем) BB/TEL-10-20/630 та з комплектом монтажного матеріалу, що 

дозволить забезпечити надійну та безперебійну роботу насосної станції. 

� Проектні терміни будівництва. 

Термін реалізації заходу – ІI–IV квартал 2022 року. 

� Техніко-економічні показники. 

Загальна вартість заходу складає 1 191,27 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 високовольтного обладнання КНС-24, 

унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність 

водовідведення з максимальним енергозаощадженням для підприємства. 

Загальна вартість заходу складає 1 191,27 тис.грн без ПДВ. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу по Заміна силового 

електрообладнання РУ6кВ на каналізаційній насосній станції № 24 

КП "Водоканал"подано на стор. ________ 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

додаються (Додатки 2.6.6.А – 2.6.4.Б). 



 

 

Специфікація обладнання 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість, 

од. 

Вартість 1 од., грн... Загальна 

вартість, грн. 

(без ПДВ) 

Обґрунтування 

вартості з ПДВ без ПДВ 

1. комплектний 

розподільчий 

пристрій, що 

складається з шести 

модернізованих 

камер КСО-305В з 

комутаційним 

модулем 

(вакуумним 

вимикачем) 

BB/TEL-10-20/630 

та з комплектом 

монтажного 

матеріалу 

1 1 429 518,0 1 191 265,0 1 191 265,0 Обрана пропозиція 

ТОВ «ЕЛЕКТРА 

ПОСТАВКА 

КОМПЛЕКС» 

виділена позиція  на 

стор.______ 

 Всього 1   1 191 265,0  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.6  – 

1 191,27 тис. грн. без ПДВ 

 

 



 

 

Додаток 2.6.6.А Комерційна пропозиція №1 

щодо вакуумних вимикачів та пристрою ручного включення 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Додаток 2.6.6.Б – Комерційна пропозиція №2 

 

 



 

 

Додаток 2.6.6.В  

Схема електропостачання КНС № 24 

 

 

 



 

 

Додаток 2.6.6.Г  

Акт технічного стану електропостачання КНС-24 

 

 



2.6.7. Придбання лабораторного обладнання для центральної 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 ЦОС-1 та ЦОС-2: 

1. Бідистилятор БЭ-4 (Лівам) або аналогічний – 1 одиниця. Дотримання 

вимог підготовки до виконання вимірювань за методиками на визначення 

хлоридів (МВВ №081/12-0653-09),міді (МВВ №081/12-0907-14), цинку (МВВ 

№081/12-09-06-14) амоній іонів (МВВ 081/12-0106-03) взамін виведеного з 

експлуатації обладнання – установки УПВА-5 (Додаток 2.6.7.Е) 

2. Шафа сушильна СП-150 або аналогічний – 1 одиниця. Дооснащення 

лабораторії в необхідній кількості аналогічним обладнанням, яке вже 

використовується при виконанні аналізів. Навантаження на існуюче аналогічне 

обладнання не  дозволяє отримати своєчасно результати, як того вимагає 

технологічний контроль за роботою очисних споруд. Нове обладнання. 

3. Спектрофотометр ULAB-102 або аналогічний – 1 одиниця. На заміну 

морально та фізично зношеного фотоелектроколориметра КФК-2 1985 року 

випуску (Додаток 2.6.7.Д). Прилад призначений для поточного проведення 

вимірювань фотоколориметричним методом, який складає 30% від загальної 

кількості показників якості стічної води, які визначаються лабораторією. 



 

  
Фото існуючого фотоелектроколориметра КФК-2 1985 року випуску 

4. Спектрофотометр DR3900 у комплекті з термоблоком, тест-наборами на 

загальний азот і фосфор або аналогічний – 1 одиниця. Нове обладнання для 

визначення за європейськими нормами показників «загальний азот» і 

«загальний фосфор» в зв’язку з вимогами інвестиційного проекту у 

співробітництві між містом Запоріжжя (Україна) та CLEAN Solution Association 

(Denmark) з метою надання допомоги Запоріжжю в питаннях оптимізації 

очистки стічних вод.   

� 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. Бідистилятор БЭ-4 (Лівам) або аналогічний – 1 одиниця; 

2. Шафа сушильна СП-150 або аналогічний – 1 одиниця; 

3. Спектрофотометр ULAB-102 або аналогічний – 1 одиниця; 

4. Спектрофотометр DR3900 у комплекті з термоблоком, тест-наборами на 

загальний азот і фосфор або аналогічний – 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:  

1. Бідистилятор БЭ-4 (Лівам) або аналогічний – 1 одиниця; 

2. Шафа сушильна СП-150 або аналогічний – 1 одиниця; 

3. Спектрофотометр ULAB-102 або аналогічний – 1 одиниця; 

4. Спектрофотометр DR3900 у комплекті з термоблоком, тест-наборами на 

загальний азот і фосфор або аналогічний – 1 одиниця. 

� 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 2022 року. 

� Техніко-економічні показники 

Місце встановлення: дільниця лабораторного контролю стічної води ЦОС-1 

передбачається встановлення: 

1. Шафа сушильна СП-150 або аналогічний – 1 одиниця; 

2. Спектрофотометр ULAB-102 або аналогічний – 1 одиниця; 

3. Спектрофотометр DR3900 у комплекті з термоблоком, тест-наборами на 

загальний азот і фосфор або аналогічний – 1 одиниця. 

Місце встановлення: дільниця лабораторного контролю стічної води ЦОС-2 

передбачається встановлення: 

4. Бідистилятор БЭ-4 (Лівам) або аналогічний – 1 одиниця. 

Загальна вартість заходу 415,34 тис. грн. без ПДВ 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходу інвестиційної програми з придбання лабораторного обладнання для 

центральної лабораторії стічних вод 

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 центральної лабораторії стічних вод 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.  Бідистилятор БЭ-

4 (Лівам) або 

аналогічний 

1 – 55 000,0 55 000,0 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«Хімлаборреавкти» 
виділена позиція 3 на 

стор.587 

2.  Шафа сушильна 

СП-150 або 

аналогічний 

1 – 39 500,0 39 500,0 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«Хімлаборреавкти» 
виділена позиція 2 на 

стор. 587 

3.  Спектрофотометр 

ULAB-102 або 

аналогічний 

1 – 70 000,0 70 000,0 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«Хімлаборреавкти» 
виділена позиція 1 на 

стор. 587 

4.  Спектрофотометр 

DR3900 у 

комплекті з 

термоблоком, 

тест-наборами на 

загальний азот і 

фосфор або 

аналогічний 

1 – 250 842,0 250 842,0 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

«Хімлаборреавкти» 
виділена позиція 1 на 

стор. 589 

 Всього 4   415 342,0  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.7. – 

415,34 тис. грн. 



 

Додаток 2.6.7.А – Комерційна пропозиція № 1  

щодо Шафа сушильна СП-150, Спектрофотометр ULAB-102, Бідистилятор 

БЭ-4 

 

 
 



 

Додаток 2.6.7.Б – Комерційна пропозиція № 2  

щодо Шафа сушильна СП-150, Спектрофотометр ULAB-102, Бідистилятор 

БЭ-4 

 

 



 

Додаток 2.6.7.В – Комерційна пропозиція № 1  

щодо Спектрофотометр DR3900 у комплекті з термоблоком, тест-наборами 

на загальний азот і фосфор 

 



 

Додаток 2.6.7.Г – Комерційна пропозиція № 2  

щодо Спектрофотометр DR3900 у комплекті з термоблоком, тест-наборами 

на загальний азот і фосфор 

 

 



 

Додаток 2.6.7.Д  

Паспорт колориметр (витримка) 

 

 
 

 



 

Додаток 2.6.7.Е  

Розпорядження та Акт на списання обладнання 

 

 



 

 



 

 



 

2.6.8 Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних 

робіт на спорудах та мережах водовідведення 

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 водовідведення складає 

969,84 км. 

Вся запропонована до закупівлі техніка може перевозитися одним 

автомобілем, легка в експлуатації, не вимагає додаткового персоналу для її 

обслуговування. 

Використання пропонованої малої техніки дозволить: 

− оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 

− скоротити час ліквідації аварій; 

− заощадити паливно-мастильні матеріали. 

Для обслуговування споруд та мереж каналізації заходом передбачено 

придбання наступного обладнання: 

1. Гідравлічна шламова помпа SP55 (або аналогічна) в комплекті зі шлангами 

(200 м) – 1 комплект. Гідравлічний шламовий насос SP55 (DOA) розроблений 

спеціально для відкачування господарчо-фекальних стічних вод. Є 

універсальною моделлю призначеною для перекачування рідини з великими 

частками твердого та волокнистого шламу, а також грязі. Застосовується для 

відкачування стічних вод, очищення ємкостей, організація by-pass при ремонті 

труб і т.д. Також використовується для відкачування донних відкладень, 

перекачування піску з каналізаційних колодязів. Може підключатися до 

гідравлічної системи  екскаватора, а так само до спеціалізованої маслостанції.  

Шламова помпа (шламовий насос) проста в експлуатації, не вимагає 

попередньої заливки води і може без пошкоджень працювати в холосту без 

рідини. Для полегшення підключення всі з’єднання виконані 

швидкороз’ємними, тому процес установки і підключення помпи займає 

мінімум часу. Гідравлічні станції з бензиновими двигунами є універсальними 

джерелами живлення для різних видів гідравлічного інструменту та 

обладнання, забезпечуючи потік гідравлічного масла для живлення 

гідравлічного інструменту від 18 до 40 л/хв, з можливістю підключення 

одночасно декількох інструментів.  



 

2. Багаторозмірна заглушка 2,5 BAR, Д=300 – 600 мм (1 одиниця) та Д=500 – 

1000 мм (1 одиниця). Дані заглушки призначені для швидкої і надійної 

герметизації або для закупорювання каналів, трубопроводів. 

Використовуються, перш за все, при ремонтних роботах, технічному 

обслуговуванні, аваріях, при випробуваннях герметичності водою або повітрям. 

Трубні заглушки виготовлені з якісної гуми з текстильним покриттям. 

Стійкі до впливу навколишнього середовища, до температур від -40 до 80˚С, 

технічних та стічних вод, мають середню стійкість до хімічних речовин.  

Придбання багаторозмірної пневматичної заглушки DN 300 – 600 мм  

дозволить значно скоротити час проведення аварійних або ремонтних робіт на 

каналізаційних трубопроводах діаметрами 300-600 мм, а заглушка DN 500 – 

1000 мм на трубопроводах діаметрами 500-1000 мм. 

� Обґрунтування проектної потужності об’єкта, передбачуваного 

асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її 

збуту. 

Зміна проектної потужності не передбачається. 

� Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 

виробничого персоналу. 

Нові або додаткові робочі місця не створюються.  

� Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 

матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з 

обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 

Допоміжні матеріали, енергоресурси для реалізації даного заходу 

непотрібні, трудовими ресурсами підприємство забезпечене. 

� Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 

Не очікується. 

� Схема генплану та транспорту. 

Ремонт та обслуговування мереж виконується на всіх об’єктах 

підприємства м. Запоріжжя і Запорізької області. 

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

небезпечних природних чи техногенних факторів. 

Не потребує. 

� Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення. 

Даним заходом передбачено придбання: 

1. Гідравлічна шламова помпа SP55 (або аналогічна) в комплекті зі 

шлангами (200 м) – 1 комплект. 

2. Багаторозмірна заглушка 2,5 BAR, Д=300 – 600 мм – 1 одиниця. 

3. Багаторозмірна заглушка 2,5 BAR Д=500 – 1000 мм – 1 одиниця.  

� Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони 

праці. 

Вся запропонована до закупівлі техніка може перевозитися одним 

автомобілем, легка в експлуатації, не вимагає додаткового персоналу для її 

обслуговування. 

Використання пропонованої малої техніки дозволить: 



 

− оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 

− скоротити час ліквідації аварій; 

− заощадити паливно-мастильні матеріали. 

Крім цього придбання даної техніки дасть змогу оновити морально та 

фізично застаріле обладнання яке використовується при виконанні ремонтно-

відновлювальних робіт. 

� Заходи щодо технічного захисту інформації. 

Даний захід не потребує захисту технічної інформації. 

� Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Усі питання санітарно-побутового обслуговування працюючих вирішені. 

� Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.  

Роботи на придбаному обладнанні будуть проводиться на об’єктах 

підприємства де вирішені всі питання вибухопожежної безпеки. 

� Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту  (цивільної оборони). 

Виконання даного заходу не потребують вирішення питань цивільного 

захисту (цивільної оборони). 

� Ідентифікація та декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

Устаткування не є об’єктом підвищеної небезпеки. 

� Обґрунтування ефективності інвестицій. 

Використання пропонованої малої техніки дозволить: 

− оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 

− скоротити час ліквідації витоків; 

− заощадити паливно-мастильні матеріали. 

� Проектні терміни придбання. 

ІІ – ІV квартали 2020 року. 

� Техніко-економічні показники. 

1. Гідравлічна шламова помпа SP55 (або аналогічна) в комплекті зі 

шлангами (200 м) – 1 комплект. 

Придбання гідравлічної шламової помпи SP55 дозволить забезпечити 

перекачування господарчо-фекальних стічних вод на каналізаційних мережах 

Ø600-1000мм. у разі виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних з повним 

закупорюванням каналізаційних трубопроводів. 

2. Багаторозмірна заглушка 2,5 BAR, Д=300 – 600 мм – 1 одиниця та 

багаторозмірна заглушка 2,5 BAR Д=500 – 1000 мм – 1 одиниця. 

Під час ліквідації аварійних ситуації на мережах каналізації застосовується 

відкачувальна мотопомпа, витрата палива (бензину марки А-92) складає – 1,6 

л/годину,  в місяць – 1,6 х 79 = 126,4 л, де 79 – час роботи мотопомпи за місяць, 

годин. 

Річна витрата палива на рік складає:  126,4 х 12 = 1 516,8 л.  

У грошовому еквіваленті за рік це буде складати: 1 516,8 х 23,28 = 35 311,1 

грн., де 23,28 – вартість бензину А-92, грн. 

При купівлі багаторозмірних заглушок, призначених для швидкої і 



 

надійної герметизації каналізаційних трубопроводів, використання 

відкачувальної мотопомпи непотрібно. 

При використанні багато розмірних заглушок економія грошових коштів 

складатиме: 35,31 тис. грн. 

� Висновки та пропозиції 

Використання пропонованої малої техніки дозволить: 

− оптимізувати робочі процеси при ліквідації аварійних ситуацій; 

− скоротити час ліквідації аварій; 

− заощадити паливно-мастильні матеріали. 

Крім цього придбання малої техніки дасть змогу оновити морально та 

фізично застаріле обладнання яке використовується при виконанні ремонотно-

відновлювальних робіт. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходу інвестиційної програми. 

Вартість заходу становить 689,62 тис. грн. без ПДВ. 

Економія ПММ після виконання заходу складе: 35,31 тис. грн. 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Придбання обладнання 

для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на спорудах та мережах 

водовідведення подано на стор. ______________. 

Вартість обладнання підтверджується комерційними пропозиціями, що 

додаються (Додаток 2.6.8.А — Додаток 2.6.8.Е) 



 

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.  Гідравлічна шламова 

помпа SP55 (або 

аналогічна) в 

комплекті зі шлангами 

(200 м)  

1 − 596 132,0 596 132,0 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

“НВЦ ВАЛІДУС” 

виділена позиція 1 на 

стор.________ 

2.  Заглушка 

пневматична Д = 300-

600мм 

1 25 498,0 21 248,0 21 248,33 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

“НВЦ ВАЛІДУС” 

виділена позиція 1 на 

стор.____________ 

3.  Заглушка 

пневматична  Д=500-

1000мм 

1 86 688,0 72 240,0 72 240,0 Обрана комерційна 

пропозиція від ТОВ 

“НВЦ ВАЛІДУС” 

виділена позиція на 

стор._________ 

 ВСЬОГО: 3   689 620,33  
 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.8. – 

689,62 тис. грн. без ПДВ 



 

Додаток 2.6.8.А - Комерційна пропозиція №1 

щодо гідравлічної шламової помпи SP55 

 

 



 

Додаток 2.6.8.Б - Комерційна пропозиція №2 

щодо гідравлічної шламової помпи SP55 

 

 



 

Додаток 2.6.8.В - Комерційна пропозиція №1 

щодо заглушки діаметром 300 – 600 мм 

 

 
 



 

Додаток 2.6.8 Г - Комерційна пропозиція №2 

щодо заглушки діаметром 300 – 600 мм 

 

 
 



 

Додаток 2.6.8.Д - Комерційна пропозиція №1 

щодо заглушки діаметром 500 – 1000 мм 

 

 
 



 

Додаток 2.6.8.Е - Комерційна пропозиція №2 

щодо заглушки діаметром 500 – 1000 мм 

 

 



2.6.9. Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 

будівлі (літера У) 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 26.04.2019 ((Додаток 2.6.9.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 2022 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 побутовій будівлі ЦОС-1 (літера У) розташованій за адресою 

м. Запоріжжя, вул. Культурна 223. 

Загальна вартість 107,48 тис. грн., в тому числі проєктні роботи – 24,15 

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 26.04.2019 (Додаток 2.6.9.А). 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з монтажу системи 

пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в будівлі (літера У)  ЦОС-1 

КП "Водоканал" (в тому числі проектні роботи)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 побутовій будівлі ЦОС-1 

(літера У), в тому числі: 

 

 І етап – проектні 

роботи 

1 28 981.63 24 151.35 24 151.35 Обрана комерційна 

пропозиція від 

ТОВ«Спецавтомати

зація» виділена 

позиція на 

стор.______ 

 ІІ етап – монтажні та 

пусконалагоджувальні 

роботи системи 

пожежної сигналізації 

та оповіщення про 

пожежу 

1 100 000,00 83 333,33 83 333,33 Обрана комерційна 

пропозиція від 

ТОВ«Спецавтомати

зація» виділена 

позиція на 

стор.______ 

 Всього 1   107 484,68  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.9 – 

107,48 тис. грн. 

 



Додаток 2.6.9.А  

Припис Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в 

Запорізькій області № 353 від 26.04.2019 (витримки) 

 

 
 



 
 



 
 



 



Додаток 2.6.9.Б  

Комерційна пропозиція №1 з кошторисом на проєктні роботи, ліцензією та 

сертифікатом проєктувальника 

 

 

 



 



Кошторис на проєктні роботи та сертифікат проєктувальника 

 

 
 



 
 



 



Додаток 2.6.9.В 

Комерційна пропозиція №2 з кошторисом на проєктні роботи, ліцензією та 

сертифікатом проєктувальника 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 



2.6.10. Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 

будівлі центрального складу (літера В) КП "Водоканал", що розтасована 

по вул.Святого Миколая, 61 (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 26.04.2019 ((Додаток 2.6.10.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 2022 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 будівлі центрального складу (літера В) КП "Водоканал", що 

розташована по вул.Святого Миколая, 61. 

Загальна вартість 69,19 тис. грн., в тому числі проєктні роботи – 19,19 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 26.04.2019 (Додаток 2.6.10.А). 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з монтажу системи 

пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в будівлі центрального 

складу (літера В) КП "Водоканал", що розташована по вул.Святого Миколая, 

61 (в тому числі проектні роботи) 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 будівлі центрального складу 

(літера В) КП "Водоканал", що розтасована по вул.Святого Миколая, 61, в тому числі: 

 

 І етап – проектні 

роботи 

1 23 030,46 19 192,05 19 192,05 Обрана комерційна 

пропозиція від 

ТОВ«Спецавтомати

зація» виділена 

позиція на 

стор.______ 

 ІІ етап – монтажні та 

пусконалагоджувальні 

роботи системи 

пожежної сигналізації 

та оповіщення про 

пожежу 

1 60 000,0 50 000,0 50 000,0 Обрана комерційна 

пропозиція від 

ТОВ«Спецавтомати

зація» виділена 

позиція на 

стор.______ 

 Всього 1   69 192,05  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.10 – 

69,19 тис. грн. 

 



Додаток 2.6.10.А  

Припис Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в 

Запорізькій області № 353 від 26.04.2019 (витримки) 

 

 
 



  



 
 

 



 



Додаток 2.6.10.Б  

Комерційна пропозиція №1 з кошторисом на проєктні роботи, ліцензією та 

сертифікатом проєктувальника 

 

 

 



 



Кошторис на проєктні роботи та сертифікат проєктувальника 

 

 
 



 
 



 



Додаток 2.6.10.В 

Комерційна пропозиція №2 з кошторисом на проєктні роботи, ліцензією та 

сертифікатом проєктувальника 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 



2.6.11. Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в 

адміністративній будівлі (літера Г) КП "Водоканал", що розташована по 

вул.Святого Миколая, 61 (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 26.04.2019 ((Додаток 2.6.11.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 2022 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 (літера Г) КП "Водоканал", що розташована 

по вул.Святого Миколая, 61. 

Загальна вартість 74,60 тис. грн., в тому числі проєктні роботи – 21,27 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 26.04.2019 (Додаток 2.6.11.А). 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з монтажу системи 

пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі 

(літера Г) КП "Водоканал", що розташована по вул.Святого Миколая, 61 (в 

тому числі проектні роботи) 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 

(літера Г) КП "Водоканал", що розтасована по вул.Святого Миколая, 61, в тому числі: 

 

 І етап – проектні 

роботи 

1 25 519,13 21 265,94 21 265,94 Обрана комерційна 

пропозиція від 

ТОВ«Спецавтомати

зація» виділена 

позиція на 

стор.______ 

 ІІ етап – монтажні та 

пусконалагоджувальні 

роботи системи 

пожежної сигналізації 

та оповіщення про 

пожежу 

1 64 000,0 53 333,33 53 333,33 Обрана комерційна 

пропозиція від 

ТОВ«Спецавтомати

зація» виділена 

позиція на 

стор.______ 

 Всього 1   74 599,27  

 

Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу 2.6.11 – 

74,60 тис. грн. 

 



Додаток 2.6.11.А  

Припис Державної служби України з надзвичайних ситуацій Запорізького 

міськрайонного управління Головного управління ДСНС України в 

Запорізькій області № 353 від 26.04.2019 (витримки) 

 

 
 



  



 
 

 



 



Додаток 2.6.11.Б  

Комерційна пропозиція №1 з кошторисом на проєктні роботи, ліцензією та 

сертифікатом проєктувальника 

 

 

 



 



Кошторис на проєктні роботи та сертифікат проєктувальника 

 

 

 
 



 
 



 



Додаток 2.6.11.В 

Комерційна пропозиція №2 з кошторисом на проєктні роботи, ліцензією та 

сертифікатом проєктувальника 

 

 
 



 
 



 



 
 



 



Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів 
реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та 

водовідведення 
 
В ході реалізації інвестиційної програми КП «Водоканал» м. Запоріжжя 

зобов’язується досягти: 
Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 
Головною метою підприємства є проведення комплексу заходів 

спрямованих на зменшення питомих витрат підприємства. Заплановано 
поступово знизити питомі витрати електроенергії, паливно-енергетичних 
ресурсів та експлуатаційних витрат за рахунок реалізації впровадження на 
підприємстві новітніх технологій.  

В разі реалізації в повному обсязі інвестиційної програми на 2022 рік 
заплановано отримати економію електроенергії 1 383,84 тис. грн. або 
485,67 тис.кВт*год/рік, в тому числі: 

водопостачання 
економія електроенергії – 658,25 тис. грн. або 231,02 тис.кВт*год/рік, при 
тарифі за 1 кВт. год. – 2,84932 грн. (без ПДВ). 

водовідведення 
економія електроенергії – 725,59 тис. грн. або 254,65 тис.кВт*год/рік, при 
тарифі за 1 кВт. год. – 2,84932 грн. (без ПДВ).. 

Забезпечення технологічного обліку ресурсів  
КП «Водоканал» розроблено комплекс заходів, який у першу чергу 

спрямований на забезпечення технологічного обліку природних ресурсів. До 
складу інвестиційної програми внесено заходи щодо заміни застарілих 
витратомірів на спорудах та мережах водопостачання. 

В цілому по підприємству станом на 01.07.2021 року відсоток оснащення 
технологічним обліком води на спорудах з підготовки води та каналізаційних 
очисних спорудах складає 100 %.  

Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення 

Пріоритетним напрямком розвитку системи водопостачання міста є 
підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення. Таким чином, до інвестиційної програми включені заходи із 
заміни насосного обладнання ІІ підйому Дніпровської водопровідної станції 
№ 1 (ДВС–1), заміна насосних агрегатів Центральних каналізаційних очисних 
споруд № 1 Лівого берегу (ЦОС-1, заміна масляних вимикачів на вакуумні на 
станціях підготовки води, каналізаційних очисних спорудах та каналізаційних 
насосних станціях. 

Вищевказані заходи спрямовані на заміну зношеного та морально 
застарілого встаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації, котре 
відповідає всім сучасним стандартам. Це дозволить підприємству поліпшити 
якість наданих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.  

 



З метою забезпечення населення питною водою відповідно вимогам 
ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною» заплановано виконання робіт з ремонту споруд та 
заміни застарілого обладнання на станціях підготовки питної води та 
водопровідних насосних станціях, що дає змогу значно покращити якість 
питної води. 

Крім цього передбачається: заміна зношеного та морально застарілого 
встаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації; придбання сучасного 
лабораторного устаткування для контролю якості питної води та стічних вод. 

На виконання вимог Закону України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо 
обов’язкового комерційного обліку, що в свою чергу забезпечить належний 
облік споживання послуги водопостачання та зменшить загальні втрати 
підприємства. Запровадження комерційного обліку води забезпечить 
раціональне споживання цих ресурсів. Заплановано захід щодо оснащення 
будинковим обліком багатоповерхових будинків в кількості 1 417 комплектів, а 
саме: Ду32мм – 229 одиниць, Ду40мм – 443 одиниці, Ду50мм – 694 одиниці, 
Ду65мм – 31 одиниця, Ду80мм – 20 одиниць на загальну суму 40 056,20 тис. 
грн. за рахунок виробничих інвестицій з прибутку в 2022 році.  

До заходів з централізованого водопостачання та водовідведення увійшли 
також заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального 
та спеціалізованого призначення. 

ВИСНОВКИ 
Довгостроковою інвестиційною програмою передбачається поетапне 

виконання заходів на період 2022 ÷ 2026 роки. 
Згідно «Річного інвестиційного плану використання коштів у першому 

році плану розвитку на 2022 рік» до інвестиційної програми заплановано 
виконання заходів на загальну суму 83 939,22 тис. грн. (без ПДВ) з них: 
− здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 63 611,19 тис. грн.  
− амортизаційні відрахування – 23 554,99 тис. грн. 
− виробничі інвестиції з прибутку – 40 056,20 тис. грн. 

− здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 20 328,03 тис. грн.  
− амортизаційні відрахування – 20 328,03 тис. грн. 

Від реалізації заходів інвестиційної програми на 2022 заплановано 
отримати економічний ефект 6 006,72 тис. грн., у тому числі ЕЕ по: 

− водопостачанню – 4 431,27 тис. грн.; 
− водовідведенню – 1 575,45 тис. грн. 
Завдяки виконанню заходів по інвестиційній програмі запланована 

економія електроенергії буде складати 1 383,84 тис. грн. або 
485,67 тис.кВт*год/рік, в тому числі: 

− водопостачанню – 658,25 тис. грн. або 231,02 тис.кВт*год/рік, при 
тарифі за 1 кВт. год. – 2,84932 грн. (без ПДВ); 

− водовідведенню – 725,59 тис. грн. або 254,65 тис.кВт*год/рік, при 
тарифі за 1 кВт. год. – 2,84932 грн. 

 



№ 
з/п Ліцензіат Матеріал Діаметр, мм

Товщина 
стінок,

мм
Виробник Постачальник Довжина,

 м

Ціна,
грн/м

(без ПДВ)

Вартість,
 тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - - - -

Підсумок - - - - - - - - -

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Г.В.Вахненко

Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Додаток 9
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг 

Р.Г.Лапицький

Генеральний директор 

Директор фінансовий

Начальник управління з капітального 
будівництва та ремонтів

Інформація

А.А.Шаповал

щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому 
році плану розвитку  на 2022 рік)   



Додаток 10

№ 
з/п Ліцензіат Матеріал Діаметр, мм Товщина стінок,

мм Виробник Постачальник Довжина,
 м

Ціна, грн/м (без 
ПДВ)

Вартість, тис. грн. 
(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - - - - -

Підсумок

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник управління з капітального 
будівництва та ремонтів Р.Г.Лапицький

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних 
програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 

Інформація
щодо планових витрат на придбання каналізаційних труб (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому році 

плану розвитку  на 2022 рік)   



Додаток 11

№ з/п Ліцензіат Матеріал  Виробник Постачальник Продуктивність,
куб. м/год

Тиск,
м

Потужність 
двигуна,

кВт

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП "Водоканал" 

(м.Запоріжжя)
Сірий чавун Нідерланди ТОВ "ГИДРОТЕХ 

ИНЖИНИРИНГ"
1600 45 250 1 1 919 279.69 1 919.28 19.03.21

2 КП "Водоканал" 
(м.Запоріжжя)

Нержавіюча сталь Grundfos 
Німетчина

ТОВ «ЮТК» 14 25 2.2 1 230 611.94 230.61 15.03.21

Підсумок 2 2 149.89

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник управління  з виробництва В.Г.Пунько

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних 
програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг 

Інформація

щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з централізованого водопостачання (ураховані в Річному  інвестиційному 
плані використання коштів у першому році плану розвитку  на 2022 рік)   



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Продуктивність,
куб. м/год

Тиск,
м

Потужність 
двигуна,

кВт

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Grundfos Насос для стічних вод 
SLV.80.80.22.4.50D.C, 98624252                                      
(Заглиблений насосний агрегат 

піскожировловлювачі)

Данія 
г.Бьеррінгбро ВАТ "СК ГРУПС" 50 5 2.4 4 79 991.02

319.96

10.02.21

2 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Grundfos Скважений насос SP9-11 Rp2 4 
"3Х380-415/5,98699055       (Дренажний 

насосний агрегат горизонтальні 
відстійники)

Данія 
г.Бьеррінгбро ВАТ "СК ГРУПС" 10 50 2.2 1 44 919.81

44.92

10.02.21

3 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Grundfos Насос 
SE1.85.100.4.52H.H.N.51D.A, 99776020                                                   
(Насосний агрегат надлишкового мулу 

насосна станція №56)

Данія 
г.Бьеррінгбро ВАТ "СК ГРУПС" 165 13 9 1 279 238.39

279.24

10.02.21

4 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Grundfos Насос 95112926 
S2.90.200.1600.4.70S.H.480.G.N.D.511 
(Насосний агрегат ущільненого мулу 

мулонасосна станція)

Данія 
г.Бьеррінгбро ВАТ "СК ГРУПС" 400 80 167 1 1 528 704.13

1 528.70

10.02.21

Підсумок 7 2 172.82

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

Начальник управління  з виробництва В.Г.Пунько

Додаток 12

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг 

Інформація

 щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з централізованого водовідведення (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому 
році плану розвитку  на 2022 рік)   



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник

Призначення
 (вказати:

технологічний ВП,
технологічний ВВ)

Клас
Вид дистанційної 

передачі даних
(за наявності)

Діаметр,
мм

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КП "Водоканал" 

м.Запоріжжя
вузол технологічного обліку фільтрації води 
контактних освітлювачів на базі перепаду 

тиску у комплекті (Перетворювач перепаду 
тиску PR-28/0…16 kPa/PD/C/VM-3/A/1/U 

(Aplisens); Трьох-вентильний блок (Aplisens); 
Прилад індикації ITM-110 (4…20 мА) з 

програмним забезпеченням розрахунку витрат 
води)

ТОВ «НВП ВОДОМІР» ТОВ «НВП ВОДОМІР» технологічний ВП 1 RS485 400 6 43 840.00 263.04 29.03.21

2 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Лічильник води  УВР– 011А2.1/Н-К ПРАТ «Енергооблік» ПРАТ «Енергооблік» технологічний ВП 1 GSM-модем 600 3 50 750.00 152.25 19.03.21

3 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Лічильник води  УВР-011А1.1/В ПРАТ «Енергооблік» ТОВ БК 
«УКРТЕХНОСФЕРА» 

технологічний ВП 1 GSM-модем 200 3 77 150.00 231.45 12.05.21

Підсумок 12 646.74

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 13

Начальник ЦЛАВ В.В.Рюмін

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг 

Інформація

щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
 (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому році плану розвитку  на 2022 рік)   



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні 
характеристики

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - - -

Підсумок 0.00

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 14
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг 

Інформація

 щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з централізованого водопостачання 
 (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому році плану розвитку  на 2022 рік)   

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

Начальник управління з капітального будівництва та ремонтів Р.Г.Лапицький



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні характеристики Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 КП "Водоканал" 

м.Запоріжжя
Перетворювач частоти Danfos 315кВт                            

(повітродувна станція)
Danfos Данія 
г.Нордборге

ТОВ "Далгакиран 
компресор Україна"

Номінальна потужність, 
кВт - 315; Напруга на 

вході, В - 400; Кількість 
фаз вхід / вихід - 3ф / 3ф; 
Макс. робочий струм, А - 

600

1 813 005.50 813.01 25.03.21

Підсумок 813.01

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг 

Інформація

 щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з централізованого водовідведення 
 (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому році плану розвитку  на 2022 рік)   

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

Начальник управління  з виробництва В.Г.Пунько



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні 
характеристики

Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

засувка  з обрезиненим клином та електричним 
приводом АUMA

JAFAR, Польща DN600мм РN=10 1

зворотний клапан JAFAR, Польща DN600мм РN=10 1
Підсумок 529.71

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник управління  з виробництва В.Г.Пунько

Додаток 16
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг 

Інформація

щодо планових витрат на придбання запірної арматури 
 (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому році плану розвитку  на 2022 рік)   

Генеральний директор А.А.Шаповал

529.71 19.03.21529710.8

Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

1 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

ТОВ "ГИДРОТЕХ 
ИНЖИНИРИНГ"



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні характеристики Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 КП "Водоканал" 

м.Запоріжжя
Вакуумні вимикачі BB-TEL-10кВ-20ка-1000А 

для комірки КСО-ІХ 
Підприємство «Таврида 

Електрик Україна»
ТОВ «Електра» Вакуумні вимикачі BB-TEL-10кВ-20ка 

1000А з блоком живлення та керування 
СМ16-02 (220-х); пульт PU/TEL-05; 

PR/TEL з можливістю дистанційного 
керування та типовим комплектом 

адаптації

6 96 390.00 578.34 19.03.21

2 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Вакуумні вимикачі BB-TEL-10кВ-20ка-1000А 
для комірки КРУ-2Е 6кВ

Підприємство «Таврида 
Електрик Україна»

ТОВ «Електра» Вакуумний вимикач BB-TEL 10кВ-20ка 
1000А з блоком живлення та керування 

СМ16-02 (220-х); пульт PU/TEL-05; 
PR/TEL з можливістю дистанційного 

керування та типовим комплектом 
адаптації 

1 103 110.00 103.11 19.03.21

3 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Вакуумні вимикачі ВВ-ТЕL-10-20кВ-630А для 
комірки КСО-ІХ

Підприємство «Таврида 
Електрик Україна»

ТОВ «Електра» Вакуумний вимикач BB-TEL -10кВ-
20ка 630А з блоком живлення та 

керування СМ16-02 (220-х); пульт     
PU/TEL-05; PR / TEL з можливістю 

дистанційного керування та типовим 
комплектом адаптації для комірки КСО-

ІХ

3 92 820.00 278.46 19.03.21

4 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Вакуумний вимикач BB-TEL-10кВ-20ка-630А 
для комірки КМ-1Ф-10-20 УЗ

Підприємство «Таврида 
Електрик Україна»

ТОВ «Електра» Вакуумний вимикач BB-TEL-10кВ-
20ка 630А з блоком живлення та 
керування СМ16-02(220-х); пульт 
РU/TEL-05; PR/TEL та типовим 

комплектом адаптаціі для комірки КМ-
1Ф-10-20 УЗ

3 98 200.00 294.60 19.03.21

5 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Вакуумний вимикач BB-TEL-10кВ-20ка-630А з 
блоком живлення та керування СМ16-02(220-

х); пульт РU -TEL-05 2 шт; PR/TEL та типовим 
комплектом адаптаціі для комірки КСО-2

Підприємство «Таврида 
Електрик Україна»

ТОВ «Електра» Вакуумний вимикач BB-TEL-10кВ-
20ка-630А з блоком живлення та 

керування СМ16-02(220-х); пульт РU -
TEL-05; PR/TEL та типовим 

комплектом адаптаціі для комірки КСО-
2

1 92 820.00 92.82 19.03.21

Додаток 17
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг 

Інформація

 щодо планових витрат на придбання силового обладнання 
 (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому році плану розвитку  на 2022 рік)   



6 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Комплектний розподільчий пристрій, що 
складається із шести модернізованих камер 
КСО-305В з вакуумним вимикачем BB/TEL-

10кВ-20ка/630А

комплектується 
постачальником 

ТОВ "Електро Поставка 
Комплекс"

Нам.напруга,кВ - 6; Найбільша робоча 
напруга, кВ - 7,2; Номінальний струм 
головн. Ланцюгів камер з вакуумним 

вимикачем, А - 630; Номінальний 
струм відключення камер з вакуумним 

вимикачем, кА - 20

1 1 191 265.00 1 191.27 01.04.21

7 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Пристрій ручного включення вимикача серії 
ВВ/TEL

Підприємство «Таврида 
Електрик Україна»

ТОВ «Електра» Вихідна напруга постійного струму: 
120В ± 5В Максимальний струм: 0,34А 

Максимальна потужність: 41Вт

6 12 000.00 72.00 19.03.21

8 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) ТОВ «Науково-
виробниче 

підприємство 
«РЕЛСiС»

ТОВ «УКРВЕСТПРОМ» Додатковий блок живлення від 
оперативної напруги постійного, 

змінного або випрямленого струму; 
живлення від струмових ланцюгів; 

кількість вбудованих пар оптовходів 
від датчиків дуги - 3; кількість датчиків 

температури -2.

14 28 250.00 395.50 04.03.21

9 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Реле ПЭ-40 ТОВ «Науково-
виробниче 

підприємство 
«РЕЛСiС»

ТОВ «УКРВЕСТПРОМ» Номінальна напруга комутованої 
ланцюга, В: постійного струму - 24-

220, змінного струму - 24-380; 
Мінімальний струм контактів, А: при 

напрузі 24 В - 0,02; при напрузі 110 В і 
вище - 0,01.

28 695.00 19.46 04.03.21

Підсумок 63 3 025.56

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний енергетик О.О.Супрун

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні характеристики Кількість,
од.

Ціна за од.,
грн 

(без ПДВ)

Вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 
дату, 

дд.мм.рррр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 КП "Водоканал" 

м.Запоріжжя
Спектрофотометр Uiab 102UV Китай ПП «ВІВОН» Рабочий диапазон длин волн 325-1000 

нм 
1 66 500.00 66.50 25.02.21

2 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Стерилізатор паровий ГК-100-2 Україна ТОВ «ЦЗЛ «Міра» обьем 100дм3. робоча температура 
134+2гр.С

1 260 000.00 260.00 17.02.21

3 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Бідистилятор БЄ-4 (Ливам) або аналогічний Україна ТОВ "Хімлаборреактив" Продуктивність 4,3л/год, потужність-
6,2кВт.,габарити 525х355х390, маса 

16,5кг

1 55 000.00 55.00 15.02.21

4 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Шафа сушильна СП-150 або аналогічна Україна ТОВ "Хімлаборреактив" Максимальна температура-300С, 
внутрішній корисний об'єм камери 
155л., потужність 3100Вт, габарити 

700х929х797мм

1 39 500.00 39.50 15.02.21

5 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Спектрофотометр ULAB-102 або аналогічний Китай ТОВ "Хімлаборреактив" Робочий діапазон довжин хвиль, нм325-
1000, живлення В/Гц 220/50, розміри 

470х370х180, оптична система -
однолучева

1 70 000.00 70.00 15.02.21

6 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Спектрофотометр DR3900 у комплекті з 
термоблоком, тест-наборами на загальний азот і 

фосфор або аналогічний

Германія ТОВ «Хімлаборреактив» Робочий діапазон довжин хвиль, нм340-
900, живлення В/Гц 220/50, джерело 
світла -вольфрамова лампа, розміри 
220х137х332, маса-4,0кг;Термоблок: 

робочий діапазон температур 50-175С, 
маса не більше 6кг, потужність 400Вт.

1 250 000.00 250.00 31.03.21

Підсумок 6 741.00

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 18
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних 
програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування 
діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

Інформація

 щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання
 (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому році плану розвитку  на 2022 рік)   

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

Начальник ЦЛСВ Л.Ю.Рябица



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні характеристики Кількість,
од.

Ціна за од., грн 
(без ПДВ)

Вартість, тис. 
грн. (без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 КП "Водоканал" 

м.Запоріжжя
Блок високовольтних випробувань TS-60/50 M5 

(БВИ) 
ТОВ «МЕГА-М» ТОВ «МЕГА-М» Максимальна вихідна напруга в режимі холостого ходу, 

кВ,  20; Мінімальна вихідна напруга пропалу в режимі 
холостого ходу, кВ, 1,2; Кількість ступенів пропалу 

(включаючи ступені допалу) 6; Максимальний струм 
блока пропалу в режимі короткого замкнення, А 10; 

Максимальна напруга допалу в режимі холостого ходу 
(ступінь 0,5 кВ), В,  600; Максимальний струм допалу в 

режимі короткого замкнення, А 16; Споживана 
потужність блока пропалу, кВА, не більше,  13,2

1 60 000.00 60.00 06.04.21

2 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Блок пропалу BU 25/8 (БПР) ТОВ «МЕГА-М» ТОВ «МЕГА-М» Трансформатор високовольтний (вихідна напруга 50 кВ 
змінна промислової частоти, вихідна напруга 60 кВ 

випрямлена, потужність на змінній напрузі - не менше 
2,5 кВА), високовольтний випрямляч вбудований в в/в 

трансформатор, дистанційний перемикач «змінна - 
випрямлена» вбудований в в/в трансформатор, 

вимірювальні дільники вихідної напруги вбудовані в в/в 
трансформатор, короткозамикач з електромагнітним 

приводом, вбудований в в/в трансформатор

1 72 958.33 72.96 06.04.21

3 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

мотопомпа XONDA WT40XK2 100 куб.м/год в 
комплекті зі шлангами Honda (Японія)

ТОВ «ДЕСТІНІ» Продуктивність-100м³/год Робочий об´єм двигуна - 
389 м³ Потужність двигуна - 11 л.с. Тип палива - 

бензин. Витрата палива - 3.3л

6 86 000.00 516.00 без дати

4 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

мотопомпа XONDA WT20XK2  50 куб.м/год в 
комплекті зі шлангами 

Honda (Японія) ТОВ «ДЕСТІНІ» Продуктивність-50м³/год  Потужність двигуна - 5.5 
л.с. Тип палива - бензин           

7 45 170.00 316.19 без дати

5 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

бензопила Husqvarna 372XP (або аналог) Husqvarna ТОВ «ДЕСТІНІ» Кількість обертів - 9600 об/хв Робочий об´єм 
двигуна - 0.77 м³ Потужність двигуна - 4.1кВт. Тип 

палива - бензин. Довжина шини - 45см

3 33 500.00 100.50 без дати

6 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

відбійник BOSCH GCH-11E (або аналог) BOSCH  (Німетчина) ТОВ «ДЕСТІНІ» Сила удару-16.8 Дж      Потужність двигуна - 1.5кВт     
Кількість ударів - 900-1890 од/хв        

4 40 000.00 160.00 без дати

7 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Апарат для стикового зварювання 
поліетиленових труб діаметром від 20 до 160мм

TURAN makina alh ТОВ «ДЕСТІНІ» Макс. потужність - 1.9 кВт  Номінальна напруга - 
230В

4 65 000.00 260.00 25.06.21

Додаток 19
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг 

Інформація
 щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання 

 (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому році плану розвитку  на 2022 рік)   



№ з/п Ліцензіат Марка  Виробник Постачальник Технічні характеристики Кількість,
од.

Ціна за од., грн 
(без ПДВ)

Вартість, тис. 
грн. (без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 КП "Водоканал" 

м. Запоріжжя
Гідравлічна станція з бензиновим двигуном з 
комплектом устаткування (відбійний молоток, 
перфоратор, кутова шлифмашина, ущільнювач 

ґрунту, шламовий насос) 

ТОВ «Харків прилад» Макс. потужність - 13.5 л.с  Кількість ударів - 1300-
1500 1/хв Сила удару-54 Дж Продуктивність-114 

м³/год

1 570 450.00 570.45 05.04.21

9 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Зварювальний бензиновий генератор для 
зварювальних робіт ENDRESS ESE 804 SDBS-

DS
ENDRESS (Німетчина)

ТОВ «ДЕСТІНІ» Макс. потужність - 5.5 кВт  Номінальна напруга - 
230В/380В  Витрата палива -2л/год            Тип 

палива - бензин              Зварювальний струм - 220 А

4 70 000.00 280.00 без дати

10 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Різак  кабельний РКГ – 100 (дистанційного 
проколювача кабелю)

Україна, Спецкран ТОВ «ДЕСТІНІ» Макс. зусилля різання - 4 тс  Макс. перекушуваний 
діаметр - 100 мм

1 86 092.00 86.09 без дати

11 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Будівельні  риштування  типу «Вишка тура ВСП 
1,2×2,0(м) 13+1»

Україна ТОВ «ДЕСТІНІ» Матеріал - сталь, Довжина настилу (секції) - 1.2 м 
Ширина настилу (секції) - 2 м.

1 24 750.00 24.75 без дати

12 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Зварювальний апарат трансформаторного типу «ПАТОН» ТОВ «ДЕСТІНІ» Напруга - 2*380В    Номінальний струм - 400А. 
Номінальна потужність - 22 кВА 

1 41 000.00 41.00 без дати

13 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Гідравлічна шламова помпа SP55 (або 
аналогічна) в комплекті зі шлангами (200 м) 

DOA (Італія) ТОВ “НВЦ ВАЛІДУС” Максимальна продуктивність 330 м3/година, 
Висота підйому - 29 м, робочий тиск - 150-350 бар.

1 596 132.00 596.13 11.05.21

14 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Заглушка пневматична Д = 300-600мм CAG-TEK (Турція) ТОВ “НВЦ ВАЛІДУС” робочий тиск - 2.5 бар, діаметр трубопроводу 300 - 
600 мм

1 21 248.00 21.25 22.05.21

15 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Заглушка пневматична  Д=500-1000мм CAG-TEK (Турція) ТОВ “НВЦ ВАЛІДУС” робочий тиск - 2.5 бар, діаметр трубопроводу 500 - 
1000 мм

1 72 240.00 72.24 22.03.21

16 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

ROBUSCHI EL 155/5P ROBOX Evolution 
(повітродувна станція)

"GARDNER DENVER 
S.r.l. - Divizion 

RODUSCHI" Італія

ТОВ «Далгакиран 
компресор Україна» 

Робочий тиск - 0,52 бар. Продуктивність по повітрю 
- 10363м³/час

1 1 806 213.25 1 806.21 25.03.21

17 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Grundfos Мішалка SFG.14.180.41.5.0.B 10m, 
98787803 (погружна мішалка в аеротенк)

Grundfos, Данія 
г.Бьеррінгбро

ТОВ "СК ГРУПС" Розмір лопатей 1,8м, потужність ел.двигуна 1,25кВт 2 365 536.32 731.07 10.02.21

18 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Grundfos Мішалка SFG.12.230.31.5.0.B 10m, 
98787811 (погружна мішалка в басейнах 

денітріфікації)

Grundfos, Данія 
г.Бьеррінгбро

ТОВ "СК ГРУПС" Розмір лопатей 2,3м, потужність ел.двигуна 1,31кВт 3 395 732.85 1 187.20 10.02.21

19 КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

Каналопромивна установка (гідродинамічна 
машина для прочистки труб Aqua Jet SE)

Rioned (Нідерланди)   ТОВ "Імест-Плюс" Не менше 16.9 Кв / 23 к.с. 2 циліндровий 4-х 
тактний з повітряним охолодженням бензиновий 

двигун; Трьох плунжерний насос (Тиск – 150 бар), 
Котушка шлангу високого тиску

1 652 250.00 1.00 12.05.21

Підсумок 44 6 903.04

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

Начальник управління  з виробництва В.Г.Пунько



№ з/п Ліцензіат Вид Модель Марка (шасі)  Виробник Постачальник Технічні 
характеристики

Кількість,
од.

Ціна за од., 
грн. (без 

ПДВ)

Вартість, тис. 
грн. (без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП "Водоканал" 

м.Запоріжжя
причеп тракторний самоскидний 

вантажопідйомністю 4 тони
2 ПТС 4.5 Україна АВТЕК вантажопідйомн

ість 4т.
1 241 666.67 241.67 без дати

2 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Причеп двохвісний бортовий з 
гальмівною системою категорії «В» Лев 3В3016

«Завод причепів 
«Золотий лев», 

Україна

ТОВ «Завод 
причепів 

«Золотий лев» 

вантажопідйомн
ість 700кг.

8 81 190.84 649.53 без дати

3 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Екскаватор-навантажувач JCB з 
гідромолотом

JCB 3СХ ЕСО SM JCB, Англія ТОВ 
«Констракшн 
Машинері»

Дизель, евро-5 1 3 166 666.67 3 166.67 12.05.21

4 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Вантажопассажирський Renault Master Франція ТОВ «Адамант 
моторс 

Запоріжжя"» 

Дизель, евро-5, 
вантажопідемніс

ть 3,5т.

2 1 154 166.67 2 308.33 31.03.21

5 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

поливомийна машина ПМ-02 РМ071 Україна ТОВ «Баварія 
агро»

напівпричір, 
вантажопідемніс

ть 2т.

1 172 500.00 172.50 без дати

6 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Аварійний фургон Кобальт КДМ 6000 Україна ПАТ 
"Укравтоінвест"  

Дизель, евро-5, 
вантажопідемніс

ть 6т.

1 2 134 890.00 2 134.89 без дати

7 КП "Водоканал" 
м.Запоріжжя

Самоскид Кобальт АС 3129/1 Україна ТОВ «Альфатех» вантажопідйомн
ість 10т.

1 1 833 316.67 1 833.32 без дати

Підсумок 15 10 506.91

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 20

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг 

Інформація

 щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки  (ураховані в Річному  інвестиційному плані використання коштів у першому році плану розвитку  на 2022 рік)   

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

Начальник СА П.С.Краєвський



№ 
з/п

Найменування об'єктів Початок робіт 
(рік, місяць)

Затверджена 
кошторисна 

вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

Обсяг здійсненого 
фінансування з 

початку виконання 
робіт на дату 

початку базового 
періоду, тис. грн 

(без ПДВ)

Обсяг 
фінансування, 
передбачений 
інвестиційною 
програмою на 

базовий період,
тис. грн (без 

ПДВ)

Вартість виконаних 
робіт (згідно з 

актами) з початку 
виконання робіт на 

дату початку базового 
періоду, тис. грн (без 

ПДВ)

Обсяг 
незавершеного 

будівництва 
станом на дату 

початку базового 
періоду, тис. грн 

(без ПДВ)

Залишок 
кошторисної 

вартості на дату 
початку базового 
періоду, тис. грн 

(без ПДВ)

Обсяг 
фінансування, 
передбачений 
інвестиційною 
програмою на 

прогнозний період, 
тис. грн (без ПДВ)

Характер робіт 
(нове 

будівництво, 
реконструкція, 
модернізація)

Джерело 
фінансування

Пропозиції щодо 
подальшого 

використання

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4-5 10 11 12 13
1 Реконструкція котельні КП "Водоканал" по 

вул.Вузлова, 23 в м. Запоріжжя
2020, березень 7 648.03 410.33 0.00 7 237.70 7 237.70 7 237.69 реконструкція власні кошти водопостачання 

питною водою
2 Капітальний ремонт камери перемикання із 

заміною монорельсу (літ.-К, інв.№ 10131/5) по 
вул. Набережній, 39, в м. Запоріжжя

2020, 
листопад

816.39 52.85 0.00 763.54 763.54 763.54 капітальний 
ремонт

власні кошти водопостачання 
питною водою

Підсумок 0.00 8 464.42 463.18 0.00 0.00 8 001.24 8 001.24 8 001.23

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко

Додаток 21

Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у 
сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких 
здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг 

Начальник управління з капітального будівництва та ремонтів Р.Г.Лапицький

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)



Групи за роком випуску Кількість, шт. %

А 1 2
Комп'ютери до (базовий період-4)* 2017 року випуску 502.0 74.6
Комп'ютери  (базовий період-3)* 2018 року випуску 20.0 3.0
Комп'ютери  (базовий період-2)*2019 року випуску 63.0 9.4
Комп'ютери  (базовий період-1)* 2020 року випуску 88.0 13.1
Комп'ютери  (базовий період)* 2021 року випуску 0.0 0.0
Усього 673.0 100

*Зазначити відповідний рік

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник САТП та ПС Є.Р.Горян
(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 22

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг 

Перелік комп`ютерної техніки на початок планового періоду



за місяць за рік марка призначення (тип)
орієнтовна 
вартість, 
тис. грн

витрати 
пального*, 
л/100 км

витрати на 
технічне 

обслуговування 
та ремонт, тис. 

грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ВАЗ-21065 Легковий 2000 10 ЦЕХ №1 9,9 (А-92) 0.16 1.9 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
2 ГАЗ-53 Вантажний фургон 1992 10 ЦЕХ №1 29,2 (А-92) 0.31 3.7 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
3 ГАЗ-53 Вантажний фургон 1984 10 ЦЕХ №1 31,8 (А-92) 0.09 1.1 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
4 ГАЗ-5204 Вантажний фургон 1972 10 ЦЕХ №1 30,5 (А-92) 0.13 1.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
5 ГАЗ-3307 Вантажний фургон 1992 10 ЦЕХ №1 29,2 (А-92) 0.29 3.5 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
6 ЗИЛ-433362 Вантажний фургон 1992 10 ЦЕХ №1 40,3 (А-92) 0.48 5.8 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
7 ГАЗ-5204 Вантажний фургон 1992 10 ЦЕХ №1 28,1 (А-92) 0.73 8.7 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
8 ГАЗ-5204 Вантажний фургон 1992 10 ЦЕХ №1 26,8 (А-92) 0.53 6.4 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
9 AC-G 33098 

АХЛ-2

Вантаж. автомайстерня 2017 10 ЦЕХ №1 17,1 (ДТ) 0.11 1.3 905.1

10 ЗИЛ-431412 Вантажний фургон 1996 10 ЦЕХ №1 38,8 (А-92) 0.22 2.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
11 ЗИЛ-431412 Вантажний фургон 1992 10 ЦЕХ№1 40,5 (А-92) 0.32 3.8 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
12 JCB 3CX 14 

M2WM 

Екскаватор 2017 10 ЦЕХ №1 6,0 (ДТ) 1.98 23.8 1974.5

13 Борекс-2201 Екскаватор 2000 10 ЦЕХ №1 9,4 (ДТ) 0.07 0.8 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
14 JCB 3CX 14 

M2WM 

Екскаватор-

навантажувач

2017 10 ЦЕХ №1 6,0 (ДТ) 2.30 27.6 1283.8

15 прицепной Відкачн. агрегат Д-37 1980 10 ЦЕХ №1 5,2 (ДТ) 0.05 0.6 0.0 Фізичний ізнос SWT-50HX помпа для брудної води 23.2 0,6 л/час (А-
92)

16 прицепной Відкачн. агрегат Д-37 1992 10 ЦЕХ №1 5,2 (ДТ) 0.15 1.8 0.0 Фізичний ізнос SWT-50HX помпа для брудної води 23.2 0,6 л/час (А-
92)

17 прицепной Відкачн. агрегат Д-240 1982 10 ЦЕХ №1 5,0 (ДТ) 0.13 1.5 0.0 Фізичний ізнос SWT-50HX помпа для брудної води 23.2 0,6 л/час (А-
92)

18 прицепной Звар. агрегат Д-37 1970 10 ЦЕХ №1 5,2 (ДТ) 0.08 0.9 0.0
19 прицепной Свароч. агрегат ГАЗ-

320,01

1977 10 ЦЕХ №1 7,7 (А-92) 0.09 1.1 0.0

20 прицепной Зварювальний агрегат 

АДД Д-37

1991 10 ЦЕХ №1 5,2 (ДТ) 0.05 0.6 0.0

21 Борекс-2102 Екскаватор 2005 10 ЦЕХ №1 11,6 (ДТ) 0.23 2.8 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
22 прицепной Звар.агрАДБ (ГАЗ-

320,01)

1986 10 ЦЕХ №1 7,7 (А-92)) 0.12 1.4 0.0

23 Эвэнт-2102 Екскаватор 2007 10 ЦЕХ №1 13,5 (ДТ) 0.16 1.9 9.5 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
24 ВАЗ-21061 Легковий 1992 10 ЦЕХ №2 9,6 (А-92) 0.08 0.9 0.4 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
25 МАЗ 4380 Спец. цистерна 2015 10 ЦЕХ №2 24,0 (ДТ) 0.13 1.6 779.8
26 ГАЗ-5312 Вантажний фургон 1983 10 ЦЕХ №2 33,2 (А-92) 0.06 0.7 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
27 ЗИЛ-431412 Вантажний фургон 1989 10 ЦЕХ №2 38,8 (А-92) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
28 AC-G 33098 

АХЛ-2

Вантаж. автомайстерня 2017 10 ЦЕХ №2 17,1 (ДТ) 0.13 1.5 905.1

29 ЗИЛ-431412 Вантажний фургон 1980 10 ЦЕХ №2 38,8 (А-92) 0.09 1.1 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
30 МАЗ 5340С5-

8525-013

Спеціальна цистерна 

харчова

2017 10 ЦЕХ №2 38,0 (ДТ) 0.00 0.0 1750.4

Нормативний 
строк корисного 
використання, 

років

Витрати 
пального*, 
л/100 км

Витрати на технічне 
обслуговування та ремонт, 

тис. грн
Рік 

випуску

Залишкова 
вартість, тис. 

грн

Підстава для 
списання/

заміни

Пропонується для заміни

Належність (структурний 
підрозділ)№ з/п Марка колісної 

техніки Призначення (тип)

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

Додаток 23

Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду



за місяць за рік марка призначення (тип)
орієнтовна 
вартість, 
тис. грн

витрати 
пального*, 
л/100 км

витрати на 
технічне 

обслуговування 
та ремонт, тис. 

грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нормативний 
строк корисного 
використання, 

років

Витрати 
пального*, 
л/100 км

Витрати на технічне 
обслуговування та ремонт, 

тис. грн
Рік 

випуску

Залишкова 
вартість, тис. 

грн

Підстава для 
списання/

заміни

Пропонується для заміни

Належність (структурний 
підрозділ)№ з/п Марка колісної 

техніки Призначення (тип)

31 МАЗ 5340С5-

8525-013

Спеціальна цистерна 

харчова

2017 10 ЦЕХ №2 38,0 (ДТ) 0.00 0.0 1750.4

32 JCB 3CX 14 

M2WM 

Екскаватор-

навантажувач

2017 10 ЦЕХ №2 6,0 (ДТ) 2.45 29.4 1473.5

33 ЭО-2621 Гидромолот 1991 10 ЦЕХ №2 8,2 (ДТ) 0.13 1.6 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
34 Борекс-2102 Екскаватор 2003 10 ЦЕХ №2 13,7 (ДТ) 0.28 3.4 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
35 ЭО-2629 Екскаватор 1993 10 ЦЕХ №2 9,4 (ДТ) 0.07 0.8 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
36 прицепной Відкачн. агрегат Д-37 1984 10 ЦЕХ №2 5,2 (ДТ) 0.03 0.3 0.0 Фізичний ізнос SWT-50HX помпа для брудної води 23.2 0,6 л/час (А-

92)
37 прицепной Звар. агрегат АДД Д-37 1984 10 ЦЕХ №2 5,2 (ДТ) 0.06 0.7 0.0

38 прицепной Звар. агрегат АДД Д-37 1989 10 ЦЕХ №2 5,2 (ДТ) 0.02 0.2 0.0

39 Борекс-2102 Екскаватор 2005 10 ЦЕХ №2 11,6 (ДТ) 0.13 1.6 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
40 Прицепной Звар. агрег. АДД-4006 У2 2000 10 ЦЕХ №2 5,2 (ДТ) 0.03 0.3 0.0

41 ВАЗ-21043 Легковий 2007 10 ЦЕХ №3 8,7 (А-92) 0.18 2.1 2.1
42 ГАЗ-5204 Вантажний фургон 1986 10 ЦЕХ №3 28,3 (А-92) 0.14 1.7 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
43 ЗИЛ-433362 Вантажний фургон 1995 10 ЦЕХ №3 39,3 (А-92) 0.10 1.2 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
44 AC-G 33098 

АХЛ-2

Вантаж. автомайстерня 2017 10 ЦЕХ №3 17,1 (ДТ) 0.14 1.7 905.1

45 ГАЗ-53 Вантажний фургон 1989 10 ЦЕХ №3 31,1 (А-92) 0.13 1.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
46 ГАЗ-52 Вантажний фургон 1990 10 ЦЕХ №3 26,1 (А-92) 0.18 2.1 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
47 JCB 3CX 14 

M2WM 

Екскаватор 2017 10 ЦЕХ №3 6,0 (ДТ) 2.03 24.3 1974.5 Фізичний ізнос

48 ЭО-2621 Екскаватор 1991 10 ЦЕХ №3 8,2 (ДТ) 0.22 2.6 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
49 ЭО-2621 Екскаватор 1991 10 ЦЕХ №3 8,2 (ДТ) 0.12 1.4 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
50 Прицепной Відкачн. агрегат УД-37 1993 10 ЦЕХ №3 5,2 (ДТ) 0.05 0.6 0.0 Фізичний ізнос SWT-50HX помпа для брудної води 23.2 0,6 л/час (А-

92)
51 Прицепной Звар. агрегат АДД (Д-37) 1993 10 ЦЕХ №3 5,2 (ДТ) 0.03 0.4 0.0

52 Прицепной Звар. агрегат АДД (Д-37) 1988 10 ЦЕХ №3 5,2 (ДТ) 0.03 0.3 0.0

53 Эвэнт-2102 Екскаватор 2007 10 ЦЕХ №3 13,5 (ДТ) 0.00 0.0 9.5 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
54 ЗАЗ-110307-42 Легковий 2006 10 ЦЕХ№4 7,8 (А-92) 0.12 1.4 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
55 ГАЗ-66 Вантажний фургон 1990 10 ЦЕХ№4 34 (А-92) 0.15 1.8 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
56 ГАЗ-5204 Вантажний фургон 1992 10 ЦЕХ№4 28,0 (А-92) 0.06 0.7 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
57 AC-G 33098 

АХЛ-2

Вантаж. автомайстерня 2017 10 ЦЕХ№4 17,1 (ДТ) 0.12 1.4 905.1

58 Борекс-2102 Екскаватор 2002 10 ЦЕХ№4 8,2 (ДТ) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
59 ЭО-2621 Екскаватор 1992 10 ЦЕХ№4 8,2 (ДТ) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
60 ЮМЗ-6 Трактор 1991 10 ЦЕХ№4 8,2 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
61 прицепной Відкачн. агрегат Д-37 1974 10 ЦЕХ№4 5,2 (ДТ) 0.05 0.6 0.0 Фізичний ізнос SWT-50HX помпа для брудної води 23.2 0,6 л/час (А-

92)
62 Прицепной Звар. агрегат АДБ-3122 1986 10 ЦЕХ№4 7,7 (А-92) 0.03 0.3 0.0

63 прицепной Звар. агрегат АДД-

4020М

1998 10 ЦЕХ№4 5,2 (ДТ) 0.07 0.8 0.0



за місяць за рік марка призначення (тип)
орієнтовна 
вартість, 
тис. грн

витрати 
пального*, 
л/100 км

витрати на 
технічне 

обслуговування 
та ремонт, тис. 

грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нормативний 
строк корисного 
використання, 

років

Витрати 
пального*, 
л/100 км

Витрати на технічне 
обслуговування та ремонт, 

тис. грн
Рік 

випуску

Залишкова 
вартість, тис. 

грн

Підстава для 
списання/

заміни

Пропонується для заміни

Належність (структурний 
підрозділ)№ з/п Марка колісної 

техніки Призначення (тип)

64 JCB 3CX 14 

M2WM 

Екскаватор - 

Навантажувач

2017 10 ЦЕХ№4 6,0 (ДТ) 2.38 28.6 2.2

65 Борекс-2102 Екскаватор 2002 10 ЦЕХ№4 8,2 (ДТ) 0.09 1.1 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
66 ГАЗ-53  Вантажний фургон 1980 10 ЦЕХ№4 31,1 (А-92) 0.05 0.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
67 ВАЗ-2121 Легковий 1992 10 ЦЕХ№4 12,6 (А-92) 0.08 0.9 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
68 ГАЗ-66 Вантажний фургон 1992 10 ЦЕХ№4 34,5 (А-92) 0.07 0.8 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
69 ГАЗ-5204  Вантажний фургон 1986 10 ЦЕХ№4 28,2 (А-92) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
70 ЭО-2629 Екскаватор 1992 10 ЦЕХ№4 9,4 (ДТ) 0.07 0.8 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
71 прицепной Звар.агр АДБ(ГАЗ-32001) 1986 10 ЦЕХ№4 7,7 (А-92) 0.10 1.2 0.0

72 ЗАЗ-110216 Легковий 2000 10 ДВС-1 6,9 (ДТ) 0.13 1.6 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
73 JAC HFC 1020 

KR  

Вантажний фургон 2008 10 ДВС-1 12,0 (ДТ) 0.06 0.7 20.8

74 Д-606   Бульдозер 1998 10 ДВС-1 8,3 (ДТ) 0.15 1.8 0.0 Фізичний ізнос Shantui DH08 Бульдозер 3158.1 7,2 (ДТ)
75 МТЗ-80 Трактор 1993 10 ДВС-1 8,8 (ДТ) 0.08 0.9 0.0
76 Т-16 М Трактор 1996 10 ДВС-1 2,5 (ДТ) 0.03 0.4 0.0
77 Т-07А Навантажувач 1970 10 ДВС-1 7,0 (ДТ) 0.02 0.2 0.0 Фізичний ізнос JCB 455ZX Навантажувач 3793.4 6,0 (ДТ)
78 прицепной Відкачн. Агр. МП-1600 1981 10 ДВС-1 7,7 (А-92) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос SWT-50HX помпа для брудної води 23.2 0,6 л/час (А-

92)
79 прицепной Компрессор ПКС-5 1973 10 ДВС-1 11,6 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
80 прицепной Звар.агрАДБ (ГАЗ-

320,01)

1978 10 ДВС-1 7,7 (А-92) 0.00 0.0 0.0

81 40814 Навантажувач 1995 10 ДВС-1 8,1 (ДТ) 0.01 0.1 0.0 Фізичний ізнос АМКОДОР 451А Автонавантажувач 1105.3 6,0 (ДТ)
82 ЭО-2621   Екскаватор 1997 10 ДВС-1 8,2 (ДТ) 0.15 1.8 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
83 Борекс-2102 Екскаватор 2000 10 ДВС-1 8,2 (ДТ) 0.10 1.2 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
84 ЗАЗ-110206 Легковий 2002 10 ДВС-2 7,0 (А-92) 0.05 0.6 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
85 ГАЗ-53  Вантажний бортовий 1972 10 ДВС-2 27,5 (А-92) 0.00 0.0 0.0
86 УНС-060 Навантажувач 1989 10 ДВС-2 3,5 (ДТ) 0.03 0.3 0.0 Фізичний ізнос BOBCAT S550 Навантажувач 1241.4 4,5 (ДТ)
87 ГАЗ-2705 Грузопассажирский 2007 10 Центральна лабораторія 

питної води

15,2 (ГАЗ) 0.16 1.9 5.5

88 ВАЗ-21061 Легковий 1992 10 ЦОС-1 9,6 (А-92) 0.18 2.1 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
89 УАЗ-3303 Вантаж. бортовий 1996 10 ЦОС-1 18,1 (А-92) 0.05 0.6 0.0
90 КАМАЗ-65115  Вантаж. самоскид 2006 10 ЦОС-1 37,8 (ДТ) 0.19 2.3 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 

3129/3КМ 
Вантаж. самоскид 2220 26,3 (ДТ)

91 ЗИЛ-ММЗ-555  Вантаж. самоскид 1975 10 ЦОС-1 44,4 (А-92) 0.12 1.4 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантажний самоскид 2220 26,3 (ДТ)

92 КАМАЗ-65115  Вантаж. самоскид 2006 10 ЦОС-1 37,8 (ДТ) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантаж. самоскид 2220 26,3 (ДТ)

93 ЗИЛ-ММЗ-4502  Вантаж. самоскид 1998 10 ЦОС-1 44,4 (А-92) 0.05 0.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантажний самоскид 2220 26,3 (ДТ)

94 ЗИЛ-ММЗ-4502  Вантаж. самоскид 1991 10 ЦОС-1 44,4 (А-92) 0.16 1.9 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантажний самоскид 2220 26,3 (ДТ)

95 ГАЗ-2705 Вантажопасажирський 2006 10 ЦОС-1 20,9 (А-92) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 
Transformer

Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

96 КАМАЗ 5511 Вантаж. самоскид 1986 10 ЦОС-1 45,6 (ДТ) 0.06 0.7 0.4 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантаж. самоскид 2220 26,3 (ДТ)

97 КАМАЗ 5511 Вантаж. самоскид 1989 10 ЦОС-1 45,6 (ДТ) 0.10 1.2 0.4 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантаж. самоскид 2220 26,3 (ДТ)
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98 ЭО-652   Екскаватор гусен. 1968 10 ЦОС-1 13,2 (ДТ) 0.02 0.2 0.0 Фізичний ізнос Hyundai R220LC-9S LR Екскаватор гусен. 4630 8,0 (ДТ)

99 ЭО-4111Г  Екскаватор гусен. 1989 10 ЦОС-1 13,2 (ДТ) 0.06 0.7 0.0 Фізичний ізнос Hyundai R220LC-9S LR Екскаватор гусен. 4630 8,0 (ДТ)

100 ЭО-2621 Барова установка (коса) 1992 10 ЦОС-1 8,2 (ДТ) 0.15 1.8 0.0

101 Д-606 на ДТ-75  Бульдозер 1984 10 ЦОС-1 8,3 (ДТ) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос Shantui DH08 Бульдозер 3024.99 7,2 (ДТ)
102 Т-16 Трактор 1996 10 ЦОС-1 2,5 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
103 Т-150К Трактор 1993 10 ЦОС-1 16,3 (ДТ) 0.18 2.1 0.0
104 Д-606 на ДТ-75  Бульдозер 1990 10 ЦОС-1 13,2 (ДТ) 0.05 0.6 0.0 Фізичний ізнос Shantui DH08 Бульдозер 3024.99 7,2 (ДТ)
105 ЭО-652   Екскаватор гусен. 1978 10 ЦОС-1 13,2 (ДТ) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос Hyundai R220LC-9S LR Екскаватор гусен. 4630 8,0 (ДТ)

106 Т-170 Бульдозер 1990 10 ЦОС-1 25 (ДТ) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос Shantui DH08 Бульдозер 3024.99 7,2 (ДТ)
107 Т-170 Бульдозер 1990 10 ЦОС-1 25 (ДТ) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос Shantui DH08 Бульдозер 3024.99 7,2 (ДТ)
108 АТЭК-881 Екскаватор 1997 10 ЦОС-1 9,4 (ДТ) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос JCB JS160WJBC Екскаватор 4791.8 8,0 (ДТ)
109 Shantui DH08 Бульдозер 2019 10 ЦОС-1 7 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
110 Hyundai R220LC-

9SLR

Екскаватор гусен. 2019 10 ЦОС-2 8 (ДТ) 0.00 0.0 0.0

111 ГАЗ 33021 Вантаж. бортовий 1998 10 ЦОС-2 20,9 (ГАЗ) 0.20 2.4 0.5
112 КАМАЗ-55111  Вантаж. самоскид 1992 10 ЦОС-2 40,8 (ДТ) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 

3129/3КМ 
Вантаж. самоскид 2220 26,3 (ДТ)

113 КАМАЗ-55111 Вантаж. самоскид 1992 10 ЦОС-2 40,8 (ДТ) 0.14 1.7 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантаж. самоскид 2220 26,3 (ДТ)

114 ЗИЛ-130 ММЗ  Вантаж. самоскид 1992 10 ЦОС-2 44,4 (А-92) 0.13 1.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантажний самоскид 2220 26,3 (ДТ)

115 ЗИЛ ММЗ-4502 Вантаж. самоскид 1991 10 ЦОС-2 40,7 (А-92) 0.10 1.3 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантажний самоскид 2220 26,3 (ДТ)

116 МТЗ-82 Трактор 1992 10 ЦОС-2 8,8 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
117 Д-606 на ДТ-75  Бульдозер 1998 10 ЦОС-2 8,3 (ДТ) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос Shantui DH08 Бульдозер 3024.99 7,2 (ДТ)
118 Д-606 на ДТ-75  Бульдозер 1981 10 ЦОС-2 8,3 (ДТ) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос Shantui DH08 Бульдозер 3024.99 7,2 (ДТ)
119 Т-150 К Трактор 1992 10 ЦОС-2 16,3 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
120 ТО-25  на Т-150 Навантажувач 1988 10 ЦОС-2 16,3 (ДТ) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос SHANTUI SL30W-2 Навантажувач 1389.12 6,0 (ДТ)

121 прицепной Звар.агрАДБ (ГАЗ-

320,01)

1980 10 ЦОС-2 7,7 (А-92) 0.00 0.0 0.0

122 ЭО-3323 Екскаватор 1990 10 ЦОС-2 9,4 (ДТ) 0.05 0.6 0.0 Фізичний ізнос JCB JS160WJBC Екскаватор 4791.8 8,0 (ДТ)
123 Балканкар Навантажувач 1998 10 ЦОС-2 4,0 (ДТ) 0.01 0.1 0.0 Фізичний ізнос
124 ЭО-3326 Екскаватор 1990 10 ЦОС-2 9,4 (ДТ) 0.03 0.3 0.0 Фізичний ізнос JCB JS160WJBC Екскаватор 4791.8 8,0 (ДТ)
125 SHANTUI 

SL30W

Навантажувач 2019 10 ЦОС-2 14 (ДТ) 0.00 0.0 0.0

126 ЗАЗ-110216 Легковий 2000 10 ЦСК 7,0 (А-92) 0.19 2.3 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
127 КАМАЗ-53215 

КО-512

Гідродінамічна 2003 10 ЦСК 32,5 (ДТ) 0.12 1.4 65.1 Фізичний ізнос

128 ГАЗ-5204  Вантажний фургон 1985 10 ЦСК 27,8 (А-92) 0.05 0.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
129 ГАЗ-53 КО-503 Асенізаційна 1981 10 ЦСК 27,3 (А-92) 0.14 1.7 0.0
130 ГАЗ-2705-434 Вантажопасажирський 2007 10 ЦСК 15,8 (ГАЗ) 0.20 2.4 0.7 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 

Transformer
Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

131 КАМАЗ-53213 

КО-504

Гідродінамічна 1987 10 ЦСК 32,5 (ДТ) 0.26 3.1 0.0 Фізичний ізнос FORD CARGO 1833DC Спеціальна комбінована 
гідродінамічна

5800 40,0 (ДТ)
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132 ГАЗ-5204  Вантажний фургон 1992 10 ЦСК 27,0 (А-92) 0.13 1.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
133 ГАЗ-5312  Вантажний фургон 1988 10 ЦСК 33,2 (А-92) 0.08 0.9 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
134 AC-G 33098 

АХЛ-2

Вантаж. автомайстерня 2017 10 ЦСК 17,1 (ДТ) 0.22 2.6 899.8

135 ГАЗ-2705-434 Вантажопасажирський 2006 10 ЦСК 15,8 (ГАЗ) 0.14 1.7 0.6
136 ГАЗ-53  Вантажний фургон 1989 10 ЦСК 32,8 (А-92) 0.28 3.4 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
137 КАМАЗ-53213 

КО-512

Гідродінамічна 1999 10 ЦСК 32,5 (ДТ) 0.18 2.1 0.0 Фізичний ізнос FORD CARGO 1833DC Спеціальна комбінована 
гідродінамічна

5800 40,0 (ДТ)

138 FORD CARGO 

1833DC

Спеціальна комбінована 

гідродінамічна

2017 10 ЦСК 40,0 (ДТ) 0.94 11.3 5734.3

139 JAC HFC 1020 

KR

Вантажний фургон 2008 10 ЦСК 12,5 (ДТ) 0.08 1.0 7.8

140 JAC HFC 1020 

KR

Вантажний фургон 2008 10 ЦСК 12,5 (ДТ) 0.11 1.3 7.7

141 JAC HFC 1020 

KR

Вантажний фургон 2008 10 ЦСК 12,5 (ДТ) 0.18 2.1 7.7

142 JAC HFC 1020 

KR

Вантажний фургон 2008 10 ЦСК 12,5 (ДТ) 0.16 1.9 8.1

143 прицепной Відкачний  агрегат Д-240 1969 10 ЦСК 7,7 (А-92) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос SWT-50HX помпа для брудної води 23.2 0,6 л/час (А-
92)

144 JCB 3CX 14 

M2WM 

Екскаватор - 

Навантажувач

2017 10 ЦСК 6,0 (ДТ) 2.68 32.1 0.0

145 ГАЗ-53 Асенізаційна 1990 10 ЦСК 27,3 (А-92) 0.10 1.2 0.0 Фізичний ізнос FORD CARGO 1833DC Спеціальна комбінована 
гідродінамічна

5800 40,0 (ДТ)

146 ГАЗ-53 КО-503Б Асенізаційна 1991 10 ЦСК 27,3 (А-92) 0.13 1.6 0.0 Фізичний ізнос FORD CARGO 1833DC Спеціальна комбінована 
гідродінамічна

5800 40,0 (ДТ)

147 ВАЗ-21093 Легковий 1995 10 ЦКНС 8,7 (А-92) 0.03 0.3 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
148 ЗАЗ-110218 Легковий  2001 10 ЦКНС 7,2 (А-92) 0.06 0.7 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
149 JAC HFC 1020 

KR  

Вантажний фургон 2008 10 ЦКНС 12,5 (ДТ) 0.12 1.4 7.7

150 ГАЗ-2705  Вантажопасажирський 2006 10 ЦКНС 20,1 (ГАЗ) 0.08 0.9 0.8 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 
Transformer

Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

151 ГАЗ-5204 Вантажний фургон 1992 10 ЦКНС 26,8 (А-92) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
152 КГ-2ХМ на 

ЮМЗ-6

Маніпулятор 1992 10 ЦКНС 8,2 (ДТ) 0.03 0.4 0.0

153 ВАЗ-2107 Легковий 1997 10 Центральна лабораторія 

стічних вод

9,2 (А-92) 0.19 2.3 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

154 ГАЗ-2705 Вантажопасажирський 2000 10 Центральна лабораторія 

стічних вод

28,3 (А-92) 0.12 1.4 0.0 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 
Transformer

Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

155 ЗАЗ-110260 Легковий 1999 10 РСЦ 7,5 (А-92) 0.03 0.3 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
156 Renault Dokker Легковий 2019 10 РСЦ 6,5 (А-92) 0.00 0.0 0.0
157 ГАЗ-33021  Ватнажний бортовий 1998 10 РСЦ 20,8 (ГАЗ) 0.06 0.7 0.0 Фізичний ізнос МАЗ KrASZ M43 ABT-

002
Ватнажний бортовий 1044.4 21,0 (ДТ)

158 ГАЗ-2705  Вантажний фургон 2002 10 РСЦ 23,0 (ГАЗ) 0.20 2.4 0.0 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 
Transformer

Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

159 ЗИЛ-130  Вантажний бортовий 1976 10 РСЦ 34,1 (А-92) 0.13 1.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
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160 ГАЗ-53 Піскорозкидач 1971 10 РСЦ 27,0 (А-92) 0.16 1.9 0.0
161 ГАЗ-5312  Вантажний фургон 1987 10 РСЦ 29,0 (А-92) 0.09 1.1 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
162 ГАЗ-5201 Вантажний фургон 1989 10 РСЦ 26,4 (А-92) 0.27 3.2 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
163 ЗИЛ-431410  Вантажний фургон 1993 10 РСЦ 38,8 (А-92) 0.22 2.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
164 ЗИЛ ММЗ-4502  Вантажний самоскид 1991 10 РСЦ 40,7 (А-92) 0.16 1.9 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 

3129/3КМ 
Вантажний самоскид 2220 26,3 (ДТ)

165 МАЗ-5551 Вантажний самоскид 1996 10 РСЦ 30,8 (ДТ) 0.22 2.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантажний самоскид 2220 26,3 (ДТ)

166 ЭО-2621 Екскаватор 1991 10 РСЦ 8,2 (ДТ) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)
167 JCB JS160WJBC Екскаватор 2017 10 РСЦ 8,0 (ДТ) 2.28 27.4 3209.2

168 прицепной Звар.агр АДБ 3122 1981 10 РСЦ 7,7 (А-92) 0.04 0.5 0.0
169 прицепной Звар.агр АДД 4002 1997 10 РСЦ 5,2 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
170 ГАЗ-2705 Грузопассажирский 2000 10 ЦЛАИ 23,0 ГАЗ 0.20 2.4 0.0 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 

Transformer
Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

171 ЗАЗ-110206 Легковий 2001 10 ЦЛАИ 7,5 (А-92) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
172 Хундаэ Н-100 Мікроавтобус 1998 10 ЦЛАИ 14,5 (А-92) 0.30 3.6 0.0
173 ГАЗ-33023-415 Вантажопасажирський 2006 10 ЦРТОЭО 14,5 ГАЗ) 0.20 2.4 2.3 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 

Transformer
Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

174 ГАЗ-5201 Вантажний фургон 1987 10 ЦРТОЭО 29,9 А-92) 0.13 1.6 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
175 ГАЗ-3309-005 ЕТЛ 2010 10 ЦРТОЭО 15,2 (А-92) 0.07 0.8 117.2
176 ГАЗ-2705 Вантажопасажирський 2006 10 ЦРТОЭО 14,9 (А-92) 0.18 2.1 61.1 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 

Transformer
Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

177 ЗИЛ-130 Спецвишка Р-183 1981 10 ЦРТОЭО 41,0 (А-92) 0.28 3.4 0.0
178 ЗИЛ-130 Спецвишка АГП-2204 1991 10 ЦРТОЭО 41,0 (А-92) 0.00 0.0 0.0
179 АД-20Т-4000М Дизель-генератор 1985 10 ЦРТОЭО 5,3 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
180 АД-30Т-230П Дизель-генератор 1984 10 ЦРТОЭО 7,2 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
181 ДГМА-75 Дизель-генератор 1985 10 ЦРТОЭО 21,5 (ДТ) 0.00 0.0 14.8
182 ЭСД-200-Т/400 Дизель-генератор 2000 10 ЦРТОЭО 64,1 (ДТ) 0.00 0.0
183 ВАЗ-21043-20 Легковий службовий 2007 10 ОГЭ 8,7 (А-92) 0.15 1.8 2.0
184 УАЗ-396206 Вантажний фургон 1995 10 РМЦ 18,7 (А-92) 0.06 0.7 0.0 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 

Transformer
Вантажний фургон 827.9 10,9 (ДТ)

185 40814 АвтоНавантажувач 1981 10 РМЦ 7,7 (А-92) 0.03 0.3 0.0 Фізичний ізнос АМКОДОР 451А Автонавантажувач 1105.3 6,0 (ДТ)
186 ЗАЗ 110206 Легковий 2004 10 ОГМ 7,5 (А-92) 0.19 2.3 0.6 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
187 ГАЗ-3110 Легковий 2000 10 УОТ 12,4 (А-92) 0.16 1.9 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
188 УАЗ-3909 Вантажопасажирський 2006 10 ЦДС 23,3 (ГАЗ) 0.30 3.6 0.0 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 

Transformer
Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

189   ГАЗ-5201 Вантажний фургон 1992 10 УРОСТОСВиК 28,2 (А-92) 0.20 2.4 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1625.00 17,1 (ДТ)
190 ГАЗ-32213 Пассажирский 2000 10 УРОСТОСВиК 22,6 (ГАЗ) 0.14 1.7 0.0
191 JAC HFC 1020 

KR

Вантажний фургон 2008 10 УРОСТОСВиК 12,5 (ДТ) 0.05 0.6 7.8

192 ЗАЗ 1103 Легковий 2006 10 Технічний відділ 7,8 (А-92) 0.12 1.4 0.5 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
193 ВАЗ 210165 Легковий 1992 10 Служба автотранспорту 

(по заявкам)

9,6 (А-92) 0.14 1.7 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

194 ВАЗ-21061 Легковий 1992 10 Служба автотранспорту 

(по заявкам)

9,6 (А-92) 0.18 2.1 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)



за місяць за рік марка призначення (тип)
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195 ЗАЗ-1102 Легковий 2004 10 Служба автотранспорту 

(по заявкам)

7,5 (А-92) 0.10 1.2 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

196 ЗАЗ 110206 Легковий 2004 10 Служба автотранспорту 

(по заявкам)

7,8 (А-92) 0.00 0.0 0.5 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

197 ГАЗ-3307 Вахтовий 1993 10 Служба автотранспорту 

(по заявкам)

30,5 (А-92) 0.19 2.3 0.0

198 ГАЗ-330210 Вантажний бортовий 1995 10 Служба автотранспорту 

(по заявкам)

20,8 ГАЗ) 0.13 1.6 0.0 Фізичний ізнос МАЗ KrASZ M43 ABT-
002

Вантажний бортовий 1044.4 21,0 (ДТ)

199 УАЗ-396206 Вантажопасажирський 1995 10 Служба автотранспорту 

(по заявкам)

18,7 (А-92) 0.18 2.1 0.0 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 
Transformer

Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

200 ЗАЗ- 110206-35 Легковий 1998 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

7,5 (А-92) 0.15 1.8 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

201 ГАЗ-3307 Вахтовий 1993 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

30,5 (А-92) 0.19 2.3 0.0 Фізичний ізнос Citroen Junrper combi 
Transformer

Вантажопасажирський 827.9 10,9 (ДТ)

202 ГАЗ-330210 Вантажний бортовий 1996 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

20,8 (ГАЗ) 0.12 1.4 0.0 Фізичний ізнос МАЗ KrASZ M43 ABT-
002

Ватнажний бортовий 1044.4 21,0 (ДТ)

203 ГАЗ- 330210 Ізотерм. фургон 1997 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

17,4 (А-92) 0.00 0.0 0.0

204 ГАЗ-33023-14 Вантажний бортовий 2006 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

21,0 (ГАЗ) 0.16 1.9 0.0 Фізичний ізнос МАЗ KrASZ M43 ABT-
002

Ватнажний бортовий 1044.4 21,0 (ДТ)

205 ГАЗ-3110 Легковий 2000 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

12,4 (А-92) 0.19 2.3 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

206 ГАЗ-3110 Легковий 2000 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

12,4 (А-92) 0.22 2.6 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

207 ГАЗ-53 Вантажний бортовий 1970 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,5 (А-92) 0.03 0.4 0.0 Фізичний ізнос МАЗ KrASZ M43 ABT-
002

Ватнажний бортовий 1044.4 21,0 (ДТ)

208 ЗИЛ-431610 Вантажний бортовий 1971 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

32,6 (А-92) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос МАЗ KrASZ M43 ABT-
002

Ватнажний бортовий 1044.4 21,0 (ДТ)

209 КАМАЗ-5320 Вантажний бортовий 1992 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,5 (ДТ) 0.23 2.8 0.0 Фізичний ізнос МАЗ KrASZ M43 ABT-
002

Ватнажний бортовий 1044.4 21,0 (ДТ)

210 ГАЗ-3307 Вантажний бортовий 1992 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

35,3 (ГАЗ) 0.23 2.7 0.0 Фізичний ізнос МАЗ KrASZ M43 ABT-
002

Ватнажний бортовий 1044.4 21,0 (ДТ)
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211 ЗИЛ-431810 Вантажний бортовий 1990 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

35,3 (А-92) 0.27 3.2 0.0 Фізичний ізнос МАЗ KrASZ M43 ABT-
002

Ватнажний бортовий 1044.4 21,0 (ДТ)

212 ГАЗ-5204  Вантажний фургон 1992 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,7 (А-92) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6000 Вантаж. автомайстерня 1040.1 17,1 (ДТ)

213 ГАЗ 53 Вантажний фургон 1994 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,0 (А-92) 0.27 3.2 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6001 Вантаж. автомайстерня 1041.1 17,1 (ДТ)

214 ГАЗ-5204  Вантажний фургон 1992 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,7 (А-92) 0.22 2.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6002 Вантаж. автомайстерня 1042.1 17,1 (ДТ)

215 ГАЗ 53 Вантажний фургон 1994 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,0 (А-92) 0.16 1.9 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6003 Вантаж. автомайстерня 1043.1 17,1 (ДТ)

216 ГАЗ 53 Вантажний фургон 1996 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,0 (А-92) 0.22 2.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6004 Вантаж. автомайстерня 1044.1 17,1 (ДТ)

217 ГАЗ-5204  Вантажний фургон 1991 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,7 (А-92) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6005 Вантаж. автомайстерня 1045.1 17,1 (ДТ)

218 ЗИЛ-130 Вантажний фургон 1987 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

38,8 (А-92) 0.27 3.2 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6006 Вантаж. автомайстерня 1046.1 17,1 (ДТ)

219 ГАЗ-5204  Вантажний фургон 1992 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,7 (А-92) 0.22 2.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6007 Вантаж. автомайстерня 1047.1 17,1 (ДТ)

220 ГАЗ 53 Вантажний фургон 1994 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,0 (А-92) 0.16 1.9 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6008 Вантаж. автомайстерня 1048.1 17,1 (ДТ)

221 ГАЗ-5204  Вантажний фургон 1992 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,7 (А-92) 0.22 2.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6010 Вантаж. автомайстерня 1050.1 17,1 (ДТ)

222 ЗИЛ-130 Вантажний фургон 1989 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

38,8 (А-92) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Кобальт КДМ 6011 Вантаж. автомайстерня 1051.1 17,1 (ДТ)

223 КРАЗ-256 Автокран КС-3575 А-1 1993 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

52,0 (ДТ) 0.28 3.4 0.0 Фізичний ізнос КС-4571BY-8-02 
"Машека)

Кран автомобільний 2067.4 32,0 (ДТ)

224 КРАЗ-65101 Автокран КС-4574 А 1994 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

56,0 (ДТ) 0.24 2.9 0.0 Фізичний ізнос КС-4571BY-8-02 
"Машека)

Кран автомобільний 2068.4 32,0 (ДТ)

225 КАЗ-608В Сідельний тягач 1981 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

40,1 (А-92) 0.11 1.3 0.0

226 ЗИЛ-441510 Сідельний тягач 1991 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

39,8 (А-92) 0.08 0.9 0.0 Фізичний ізнос МАЗ 5440С9 Седельный тягач 1286.14 41,6 (ДТ)
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227 МАЗ-5551-020 Вантажний самоскид 2001 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

30,8 (ДТ) 0.28 3.4 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантажний самоскид 2220 26,3 (ДТ)

228 МАЗ-5551-020 Вантажний самоскид 2001 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

30,8 (ДТ) 0.30 3.6 0.0 Фізичний ізнос Кобальт, 10 т, АС 
3129/3КМ 

Вантажний самоскид 2220 26,3 (ДТ)

229 МАЗ 5440С9 Седельный тягач 2017 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

41,6 (ДТ) 0.00 0.0 1286.1

230 КрАЗ 6511С4 Вантажний самоскид 2017 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

41,8 (ДТ) 0.23 2.7 1193.7

231 КрАЗ 5401С2 Вантажний самоскид 2017 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

27,5 (ДТ) 0.20 2.4 1401.2

232 КОБАЛЬТ АС 
3253/8 КМ    

Вантажний самоскид 2019 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

35 (ДТ) 0.00 0.0 0.0

233 КОБАЛЬТ АС 
3129/3 КМ    

Вантажний самоскид 2019 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

26,3 (ДТ) 0.00 0.0 0.0

234 КОБАЛЬТ АС 
3129/3 КМ    

Вантажний самоскид 2019 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

26,3 (ДТ) 0.00 0.0 0.0

235 КОБАЛЬТ АС 
3129/3 КМ    

Вантажний самоскид 2019 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

26,3 (ДТ) 0.00 0.0 0.0

236 МАЗ-543205 Седельный тягач 2006 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

41,6 (ДТ) 0.15 1.8 0.0

237 JCB 3CX 14 

M2WM 

Екскаватор 2017 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

6,0 (ДТ) 1.97 23.6 2.2

238 ЭО-2621 Гідромолот 1989 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

8,2 (ДТ) 0.06 0.7 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)

239 ЭО-2621 Екскаватор 1989 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

8,2 (ДТ) 0.10 1.2 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)

240 ЭО-2621 Баровая установка 1988 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

9,4 (ДТ) 0.18 2.1 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)

241 Т-156К Трактор-Навантажувач 1993 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

16,3 (ДТ) 0.16 1.9 0.0 Фізичний ізнос SHANTUI SL30W-2 Навантажувач 1389.12 6,0 (ДТ)

242 прицепной Свар. Агр. АДБ (Д-37) 1984 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

7,7 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
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243 JCB 3CX 14 

M2WM 

Екскаватор - 

Навантажувач

2017 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

6,0 (ДТ) 2.13 25.6 0.0

244 АТЭК-999Е Екскаватор-

Навантажувач

1996 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

9,4 (ДТ) 0.10 1.2 0.0 Фізичний ізнос JCB 3CX 14 M2WM Екскаватор - Навантажувач 2847 6,0 (ДТ)

245 ТАТРА Т-815 Екскаватор 2003 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

50,4 (ДТ) 0.31 3.7 64.3

246 HYUNDAI 

R180W-9S 

Екскаватор 2019 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

10 (ДТ) 0.00 0.0 0.0

247 АДД-4006 У2 

приц

Зварювальний агрегат 2000 10 Служба автотранспорту 

(за замовленням)

5,2 (ДТ) 0.00 0.0 0.0

248 Renault Megane Легковий службовий 2019 10 Генеральний директор 6,5 (АИ-95) 0.00 0.0 0.0

249 Renault Logan Легковий службовий 2019 10 Фінансовий директор 5,5 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
250 Renault Logan Легковий службовий 2019 10 Перший заступник 5,5 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
251 Renault Megane Легковий службовий 2019 10 Директор комерційний, 

СОП

6,5 (АИ-95) 0.00 0.0 0.0

252 Фольксваген-

Пассат

Легковий службовий 2000 10 Директор технічний 11,2 (А-92) 0.28 3.4 0.0 Фізичний ізнос Renault Megane Легковий 574.6 6,5 (АИ-95)

253 ВАЗ-21104 Легковий службовий 2006 10 ЦЕХ 2 8,0 (А-92) 0.19 2.3 0.0
254 Фольксваген-

Бора

Легковий службовий 2003 10 Начальник ТУ, ОКС 10,3 (А-92) 0.23 2.8 0.0 Фізичний ізнос Renault Megane Легковий 574.6 6,5 (АИ-95)

255 ЗАЗ ТF 6950 Легковий службовий 2011 10 СА 9,7 (А-92) 0.14 1.7 24.5
256 ВАЗ-21101 Легковий службовий 2007 10 СОП 8,0 (А-92) 0.12 1.4 3.3
257 ЗАЗ-ДЭУ Ланос Легковий службовий 1998 10 Центральна лабораторія 

стічних вод

9,7 (А-92) 0.09 1.1 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

258 ЗАЗ-ДЭУ 

Леганза

Легковий службовий 1998 10 Управління з 

екплуатації

10,5 (А-92) 0.18 2.1 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

259 ЗАЗ-110206 Легковий 2002 10 Управління з 

екплуатації

7,5 (А-92) 0.07 0.8 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

260 ВАЗ-211540 Легковий службовий 2008 10 Юридичний відділ 8,0 (А-92) 0.06 0.7 4.4
261 ЗАЗ-110307 Легковий  служебный 2002 10 УБ 7,5 (А-92) 0.19 2.3 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
262 ВАЗ-21099 Легковий 1999 10 УБ 8,7 (А-92) 0.12 1.4 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
263 ЗАЗ-110216 Легковий 1993 10 Служба реализації цеха 

№1

7,5 (А-92) 0.09 1.1 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

264 ЗАЗ-110307 Легковий  2003 10 Служба реализації цеха 

№2

7,5 (А-92) 0.00 0.0 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

265 ЗАЗ-110307  Легковий 1999 10 Служба реализації цеха 

№2

7,5 (А-92) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

266 ВАЗ-21061 Легковий 1992 10 Служба реализації цеха 

№3

9,6 (А-92) 0.08 0.9 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

267 ВАЗ-21063 Легковий 1992 10 Служба реализації цеха 

№4 

9,7 (А-92) 0.12 1.4 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)

268 ВАЗ-21043-20 Легковий 2007 10 Управління зі збуту 8,7 (А-92) 0.18 2.1 2.0



за місяць за рік марка призначення (тип)
орієнтовна 
вартість, 
тис. грн

витрати 
пального*, 
л/100 км

витрати на 
технічне 

обслуговування 
та ремонт, тис. 

грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нормативний 
строк корисного 
використання, 

років

Витрати 
пального*, 
л/100 км

Витрати на технічне 
обслуговування та ремонт, 

тис. грн
Рік 

випуску

Залишкова 
вартість, тис. 

грн

Підстава для 
списання/

заміни

Пропонується для заміни

Належність (структурний 
підрозділ)№ з/п Марка колісної 

техніки Призначення (тип)

269 ЗАЗ-110307 Легковий 2004 10 Управління зі збуту 7,5 (А-92) 0.11 1.3 0.0 Фізичний ізнос Renault Logan Легковий 409.7 5,5 (ДТ)
270 Renault Megane Легковий службовий 2019 10 Управління зі збуту 6,5 (АИ-95) 0.00 0.0 0.0
271 Renault Logan Легковий службовий 2019 10 Управління зі збуту 5,5 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
272 Renault Logan Легковий службовий 2019 10 Управління зі збуту 5,5 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
273 Renault Logan Легковий службовий 2019 10 Управління зі збуту 5,5 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
274 Renault Logan Легковий службовий 2019 10 Управління зі збуту 5,5 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
275 Renault Logan Легковий службовий 2019 10 Управління зі збуту 5,5 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
276 Renault Logan Легковий службовий 2019 10 Управління зі збуту 5,5 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
277 Renault Logan Легковий службовий 2019 10 Управління зі збуту 5,5 (ДТ) 0.00 0.0 0.0
278 ЛАЗ-695 Н  Автобус 1995 10 інші витрати від 

операційної діяльності

56,4 (ГАЗ) 0.35 4.2 0.0 Фізичний ізнос I-van A08 Автобус 1 500.00 17 (ДТ)

279 VOLVO B-10 Автобус 1996 10 інші витрати від 

операційної діяльності

45,3 (ДТ) 0.00 0.0 23.9

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
П.С.КраєвськийНачальник СА

Генеральний директор 
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий

А.А.Шаповал

* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину).

Г.В.Вахненко



економії витрат 
на паливно-
мастильні 
матеріали

зменшення 
витрат на 
технічне 

обслуговування і 
ремонт

зменшення 
інших 
витрат

зменшення витрат на 
закупівлю автомобільних 

шин за рахунок 
збільшення їх норми 

пробігу

загальний 
очікуваний 

економічний 
ефект від заміни 
колісної техніки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 6 + 7 + 8 10 = 4/9

1 -
причеп тракторний 

самоскидний 
вантажопідйомністю 4 тони

241.67 х х

2 -
Причеп двохвісний бортовий з 
гальмівною системою категорії 

«В»
649.53 644.36 644.36 1

3 Борекс 2102 JCB 3 166.67 х х
4 ГАЗ 3302 Renault 2 308.33 169.60 169.60 13.6
5 - ПМ-02 172.50 х х
6 ГАЗ 52 Кобальт 2 134.89 134.10 134.10 15.9
7 - Кобальт 1 833.32 253.67 253.67 7.2

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Марка колісної техніки, що 
пропонується до заміни

Вартість нової 
одиниці колісної 

техніки, що 
пропонується до 
заміни, тис. грн 

(без ПДВ)

Додаток 24
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг 

Строк 
окупності, 

років

Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від:

Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на планований період

№ 
з/п

Марка колісної техніки, що 
підлягає заміні

Начальник СА П.С.Краєвський

Генеральний директор А.А.Шаповал
Керівник ліцензіата (або особа, яка виконує його обов'язки)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко



(планований 
період+1)

(планований 
період+2)

(планований 
період+3)

(планований 
період+4)

тис. грн %
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Закупівля нових та модернізація наявних 
апаратних засобів інформатизації, у т. ч.: 133 8 133 50 0 0 0 0

1.1 закупівля  та модернізація робочих станцій 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 закупівля  та модернізація серверів 133 8 133 50 0 0 0 0

1.3 закупівля  та модернізація активного 
обладнання комп'ютерних мереж 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 побудова та модернізація структурованих 
кабельних мереж 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 інші засоби інформатизації 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Закупівля системного програмного 
забезпечення, у т. ч.: 276 17 0 0 276 0 0 0

2.1 для робочих станцій 219 14 0 0 219 0 0 0
2.2 для серверів 57 4 0 0 57 0 0 0
2.3 інше 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Закупівля та модернізація прикладного 
програмного забезпечення, у т. ч.: 1 181 74 132 50 926 62 0 62

3.1 офісного 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 захисту інформації 185 12 62 23 0 62 0 62
3.3 геоінформаційних систем 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 систем електронного документообігу 39 2 0 0 39 0 0 0
3.5 білінгових систем 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 систем керування взаємовідносинами зі 
споживачами 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 інформаційних систем управління 
виробництвом 888 56 0 0 888 0 0 0

3.8 інше 70 4 70 27 0 0 0 0

4 Упровадження та модернізація контакт-центрів 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Інше 0 0 0 0 0 0 0 0
1 590 100 264 0 1 202 62 0 62

Генеральний директор А.А.Шаповал
(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Директор фінансовий Г.В.Вахненко
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник САТП та ПС
(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Усього

тис. грн тис. грн

№ з/п Складові цільової програми

Усього на роки (планований 
період) – (планований 

період+4)

У т. ч. по роках:

(планований період)

Є.Р.Горян

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг 

Додаток 25

Впровадження та розвиток інформаційних технологій

тис. грн
усього на рік

тис. грн % тис. грн



Додаток  26 

до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА  

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ  

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

Я, Шаповал Андрій Андрійович, при наданні даних до Національної комісії, 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(найменування уповноваженого органу) 

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 

обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до 

вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 

питань діяльності ліцензіата.  

 

___________________________                     2021 року  
(підпис)  (дата) 

 

  

Генеральний директор 

КП «Водоканал» м. Запоріжжя  А.А.Шаповал 
(керівник ліцензіата  або особа, яка виконує його обов'язки) (прізвище, ім’я, по батькові) 



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ"________________________________________за ЄДРПОУ
Територія ЗАПОРІЗЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КВЕД
Середня кількість працівників 1 2 840
Адреса, телефон вулиця Святого Миколая, буд. 61, Олександрівський р-н, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 0612894220

69002_________________________________________________________________________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 березня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД| 1801001

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 44 16

первісна вартість 1001 2 097 2 097
накопичена амортизація 1002 2 053 2 081

Незавершені капітальні інвестиції 1005 28 242 24 241
Основні засоби 1010 1 780 868 1 770 628

первісна вартість 1011 40 248 458 40 253 711
знос 1012 38 467 590 38 483 083

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 549 549

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 1 809 703 1 795 434

П. Оборотні активи
Запаси 1100 16 325 12 111
Виробничі запаси 1101 16 325 12 111
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 4 4
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 159 906 158 299
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 2 123 4 881
з бюджетом 1135 629 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 615 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19 540 19 465
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 6 232 1 256
Готівка 1166 4 3
Рахунки в банках 1167 6 228 1 253
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в: 1181 - -
резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -

КОДИ 
2019 [04 [Ж

03327121 
2310136300 

150 
3 6 . 0 0



резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом П 1195 204 759 196 016

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 2 014 462 1 991 450

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 149 955 149 955
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 441 047 435 528
Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 732 149 736 407
Неоплачений капітал 1425 ( 5 ) < 5 )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < * )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 1 323 146 1 321 885

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 89 975 89 975
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 2 060 2 060
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 ■ ■

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом П 1595 92 035 92 035

Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 . .
товари, роботи, послуги 1615 38 574 31 955
розрахунками з бюджетом 1620 19 603 12 624
у тому числі з податку на прибуток 1621 - 2 626
розрахунками зі страхування 1625 2 643 2 716
розрахунками з оплати праці 1630 10 213 10 767
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 15 854 16 291
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 17 904 13 383
Доходи майбутніх періодів 1665 461 493 456 859
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 32 997 32 935
Усього за розділом Ш 1695 599 281 577 530

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та  групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 2 014 462 1 991 450

Керівник

Головний бухгалтер

Визначається в порядку, встановленому цент

Нікіфоров Олексій Вікторович

Ступенко Ніна Іванівна

І І ______ і •
іьдим органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ”
Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

коди
2019 04

(найменування)

01
03327121

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Квартал 2019 р. ___________

Форма N2 КодзаДКУДІ 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 140 682 133 329
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -
премії, передані у  перестрахування 2012 - -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестраховиків у  резерві незароблених премій 2014 - -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 150 265 ) ( 114 961 }
Чисті понесені зЬитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 18 368
збиток 2095 ( 9 583 ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобов ’язань

2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страховій резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 29 251 2 920
у  тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 - -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподат кування

2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 8 047 ) ( 5 464 )
Витрати на збут 2150 ( 12 320 ) ( 9 )
Інші операційні витрати 2180 ( 736 ) ( 7 989 )

у  тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

V вшуіршуш. (',«\ \\ере\сно^о ии \̂'лт\\,л УПХ ахїуплвів і 
сільськогосподарської продукції

\  2182 V

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( І 435 ) ( 2 052 )

Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 1 92
Інші доходи 2240 8 995 2 458

у  тому числі:
дохід від благодійно ї  допомоги

2241 “ ”

Ф /т ясоя/дягрят 22Ж У / /  і (  - і г
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 3 660 ) ( 1340 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 3 890
збиток 2295 ( - ) ( 842 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (3 240) (1 549)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 “ -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 650
збиток 2355 ( - ) ( 2 391 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 650 (2 391)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 57246 51 076
Витрати на оплату праці 2505 67 534 48 479
Відрахування на соціальні заходи 2510 14 877 10 705
Амортизація 2515 19 547 9 428
Інші операційні витрати 2520 12 122 11 169
Разом 2550 171 326 130 857

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію '

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ? .,■ ч ' -  '/О ': . '— 1 -? — і— ь -.'-і л » " .  4 . і —
2650 - -

Керівник

Головний бухгалтер

Нікіфоров Олексій Вікторович

уШ  
__________ Ступенко Ніна Іванівна



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимога до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ” за ЄДРПОУ
Територія ЗАПОРІЗЬКА____________________________________________________________________________________  за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води___________________________________________  за КВЕД
Середня кількість працівників 1 2 701 ____________________________________________ _
Адреса, телефон вулиця Святого Миколая, буд. 61, Олександрівський р-н, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 0612894219

69002______________________ ___________________________________________________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях-з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД| 180100Г

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 5 455 117 322

первісна вартість 1001 7 552 117 369

накопичена амортизація 1002 2 097 47

Незавершені капітальні інвестиції 1005 67 823 49 515

Основні засоби 1010 1 765 507 1 793 522

первісна вартість 1011 1 835 598 1 937 000

знос 1012 70 091 143 478

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 1030
інші фінансові інвестиції 1035 549 784

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Г удвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 1 839 334 1 961 143

П. Оборотні активи
Запаси 1100 14 043 17 851
Виробничі запаси 1101 14 043 17 851
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 4 -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 143 272 199 127
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 4 107 5 517
з бюджетом 1135 1 392 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 392 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15 146 16 783
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 8 418 14 849
Г отівка 1166 8 1
Рахунки в банках 1167 8 410 14 848
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в: * 
резервах довгострокових зобов ’язань

1181
'

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -

КОДИ 
2021 [ЇЇЇ [ОІ 

03327121 
2310136300

По
36.00



резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 186 382 254 127

ПІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 2 025 716 2 215 270

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 149 955 149 955
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 831 298 810 203
Додатковий капітал 1410 201011 317 468
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 551 034 613 436
Неоплачений капітал 1425 ( 5 ) с 5 )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 1 733 293 1 891 057

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 151 615 143 304
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 4 945 4 630
Довгострокові забезпечення 1520 1 563 959
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування я 1525 - -
Благодійна допомога 1526 -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531
'

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом П 1595 158 123 148 893

III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 5 734 4 630
товари, роботи, послуги » 1615 20 886 42 460
розрахунками з бюджетом 1620 13 012 18 383
у тому числі з податку на прибуток 1621 - 1 447
розрахунками зі страхування 1625 2 822 4 197
розрахунками з оплати праці 1630 11 331 16 617
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 17 096 18 759
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 24 999 22 910
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 38 420 47 364
Усього за розділом ПІ 1695 134 300 175 320

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 '• --V

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 -
Баланс 1900 2 025 716 2 215 270

Керівник

^ 0 ^ — < & Ф ч \  
. І 4' А  \  Щ .

Головний буХГЯЛ"^’р*? /  \^&\ ||

Нікіфоров Олексій Вікторович

Ступенко Ніна Іванівна

1 Визначається в порядку, встановленому цйтріШ Іним органом виконавчої влади,

■ •  з = - ;  /щ•л\о.

що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ"
Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ
2021

КОДИ
01

03327121
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за Рік 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1801003

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 761 799 597 712
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -
премії, передані у  перестрахування 2012 - -

зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки пере страховиків у  резерві незароблених 
премій

2014 -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 716 907 ) ( 617 998 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 44 892
збиток 2095 ( - ) ( 20 286 )

Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобов ’язань

2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 82 243 157 075
у  тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 - -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 36 229 ) ( 35 008 )
Витрати на збут 2150 ( 37 001 ) ( 51 130 )
Інші операційні виграти 2180 ( 7 128 ) ( 28 048 )

у  тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 46 777 22 603
збиток 2195 ( - ) .( - )

Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - 3
Інші доходи 2240 9 989 9 221

у  тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241 -

Фінансові витрати 2250 ( ізо ) ( 6 897 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 7 056 ) ( 6 967 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 49 580 17 963
збиток 2295 ( - ) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (13 160) 3 460
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 36 420 21 423
збиток 2355 ( - ) ( - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 (25 725)
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - (72 521)
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 (25 725) (72 521)
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 (25 725) (72 521)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10 695 (51 098)

НІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 198 915 216 063
Витрати на оплату праці 2505 372 533 295 829
Відрахування на соціальні заходи 2510 82 138 64 705
Амортизація 2515 74 230 70 575
Інші операційні витрати 2520 69 449 85 012
Разом 2550 797 265 732 184

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту аісцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник

Головний бухгалтер.? Я? '

А,

"Йч

Нікіфоров Олексій Вікторович

Ступенко Ніна Іванівна
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01

КОМ УНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ВОДОКАНАЛ” за ЄДРПОУ 03327121
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 873 766 695 558
Повернення податків і зборів 3005 74 185
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ 51 868 141 991
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -

Надходження від повернення авансів 3020 1 108 721
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 486 610
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 51 65
Надходження від операційної оренди 3040 - ,
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 6 952 1 835
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 135 320 ) ( 179 086 )
Праці 3105 ( 298 020 ) ( - 238 513 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 81 546 ) ( 65 101 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 202 132 ) ( 158 300 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 14 002 ) ( 17 146 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 86 006 ) ( 49 198 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 102 124 ) ( 91 956 )
Витрачання на оплату' авансів 3135 ( 152 091 ) ( 125 379 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 335 ) ( 413 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 638 ) ( 526 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( • )
Інші витрачання 3190 ( 11 630 ) ( 12 802 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 52 593 60 845

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200

-

необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків

*
3215

дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -

Надходження від погашення позик 3230 - -

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235

-

Інші надходження ч 3250 14 122 27 845



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( - )
необоротних активів 3260 ( 60 154 ) ( 78 193 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

( )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -46 032 -50 348

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 41 141 30 363
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310
Інші надходження 3340 3 093 3
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 41 141 30 363
Сплату' дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 3 223 ) ( 1 226 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( ) ( 7 088 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370

( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) ( )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -130 -8311
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6 431 2 186
Залишок коштів на початок року 3405 8 418 6 232
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року ^ 3415 14 849 8 418

Керівник

/ / % /  Головний бухгалтер

Нікіфоров Олексій Вікторович

Ступенко Ніна Іванівна



Підприємство КОМ УНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ВОДОКАНАЛ"

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

2021

КОДИ

~оТ
03327121

(найменування)

Звіт про власний капітал 
за Рік 2020 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)
капітал

К апітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залиш ок на початок 
року 4000 149 955 831298 201 011 - 551 034 (5) - 1 733 293

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - 257 - - 257

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований зали
шок на початок року 4095 149 955 831 298 201 011 - 551291 (5) - 1 733 550

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 36 420 36 420

Інш ий сукупний 
дохід за звітний 
період 4110 (25 725) 25 725

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - (25 725) - - 25 725 - - -

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 -  ' - - - - - - -

Накопичені курсові 
різниці 4113 - ■ - - - - - - -

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200
Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 4215
Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - .. - - - - . -
Погашення заборго
ваності з капіталу 4245 - . - ■- - - -
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуп
лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викупле
них акцій (часток) 4270 - - . - - •; - ‘ - -
Вилучення частки в 
капіталі 4275 - - - - - -• - .

Зменшення номіналь
ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - 4 630 116 457 - - - 121 087

Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 - (21 095) 116 457 - 62 145 - - 157 507

Залиш ок на кінець 
року 4300 149 955 810 203 317468 - 613 436 (5) - 1 891 057

Керівник

Головний

Нікіфоров Олексій Вікторович

Ступенко Ніна Іванівна
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