
ФОРМА ЗАЯВКИ

Рада З ПРОВЄДЄННЯ ОбЛЗСНОГО КОНКУРСУ

проєктів з енергоефективності

Дирекція конкурсу

Дата реєстрації Реєстраційний номер
04.03.2021

[РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА ПРОЄКТУ

і 00]

Назва проєкту Капітальний ремонт системи
теплопостачання (влаштування теплового
насоса) КЗ «Рівненський обласний центр
надання соціальних послуг» Рівненської
обласної ради за адресою: м. Рівне, вул.
ЖКюрі, 21»

Тематичний напрямок (напрямки), якому
відповідає проект ( з визначеного переліку
згідно із розділом П додатку 4

розпорядження голови облдержадміністрації
від. 13.03.2018 Ма 166 та відповідного рішення
обласної ради від 16.03.2018 М.» 866

Використання альтернативних та
відновлювальних джерел енергії та місцевих
видів палива

Загальний бюджет проекту (грн,) в т.ч: 847,885 тис.грн
- обсяг співфінансування з місцевого
бюджету (грні %)
Поштова адреса. організації (установи тощо) 33013, м. Рівне, вул. Жоліо Кюрі, 21
Номер телефону,в т,ч.: мобільного)
телефаксу. та е-ґпаіі
керівника організації (установи тощо)

067 259 34 63, К2ґосґог©н1скнеі

Призвіще, ім*я, но-батькові керівника
організації ( установи тощо)

Стасюк Валерій Леонідович

.*

Посада керівника проєкту директор КЗ «Рівненський обласний центр
надання соціальних послуг» Рівненської
обласної ради

Поштова адреса для листування з керівником
проєкту

33013, м. Рівне, вул. Жоліо Кюріі 21

Контактні номери телефонів керівника
проекту, в т.ч.: мобільного, телефаксу та є-
шаіі

Підпис керівника орг

Дата 03.03.2021р.

067 259 34 63

Ц

Стасюк Валерій Леонідович

: ощо) [%Зак В.Л.



П. ЗМІСТ ПРОЄКТУ

І. Реєстраційнакартка проєкту
П. Зміст проєкту
ІП Проєкт (завіренаналежнимчином копія титульної сторінки проектно-

технічноїдокументації)
]. Завірена належним чином копія всіх локальних кошторисних розрахунків

Глави 2
ІУ. Експертний звіт проектно-кошторисної документаціїекспертними

організаціями
і. Анотація проєкту
2. Докладнийопис проєкту
241. Опис проблеми на розв*язання якої спрямовано проєкт
2.1.1. Завірені належнимчином копії технічних паспортів обладнання (котлів, -

плит тощо), яке замінюється, де вказані гарантійні терміни та терміни їх
експлуатації (у разі потреби)

22. Тривалість реалізаціїпроекту
23. Розрахунококупності проекту (підписана фахівцем-розробником та ГІП

проектної організації (тощо) і завіренаналежним чином)
2.З.1. Споживання усіх видів паливно-енергетичних ресурсів бюджетною

установою (тощо) і завірена належним чином
2.324 Наявність енергетичного паспорту бюджетної установи (організації)
24. Економія паливно-енергетичних ресурсів в натуральних показниках з

перерахунком у т у.п. та у відсотках до загального споживання
(середньорічного за три попередні роки) по установі (організації)

2.5. Скорочення або заміщення використання природного газу (за наявності) -
2.6. Бюджет проекту, в т.ч.: співфінансування з місцевих бюджетів
2.6. і. Завірена належним чином копія рішення (розпорядження) місцевого -

органу виконавчоївлади про виділення коштів на співфінансування
проєкту (крім закладів, що фінансуються з обласного бюджету)

У. Технічний звіт за результатамипроведеного енергоаудиту. Запровадження
системи енергоменеджменту.

1. Завірена належним чином копія титульної сторінки технічного звіту за
результатами проведеного енергоаудиту

2. Завірені належним чином копії посвідчень (дипломів, сертифікатів тощо)
працівників підприємства (організації), які здійснювали енергоаудит , та
наявність відповіднихдозволів (тощо) у підприємства (організації), які
здійснювали енергоаудит

З. Завірені належнимчином копії зведених енергозберігаючих заходів за
результатами енергоаудиту(за формою ФІ-Т)

4. Завірені належнимчином копії посвідчень відповідних фахівців ,
енергоменеджерів (свідоцтв, дипломів тощо) бюджетної установи,
організації (за наявності)

УІ. Опис популяризаціїуспішного досв' у вирішенні проблемних питань
“

Х ане висвітлення результатів
.фах”и (”екс

підвищення енергоефективно
реалізаціїпроекту
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аптек Валерій ЛеонідовичПідпис керівника організації (устаі (
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її!

Зам.

інв.

Підпис

і
дата

Інн.

Ме

ор.

Фізична особа-підприємець
Гурський Андрій Васильович

3535], Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Тайкури, вул Шевченка, буд. 60
РНОКПП 2923310078

Замовлення: 09.02.21

Замовник: Комунальний заклад «Рівненський обласний центр з
надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради

Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування
теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання
соціальних послуг» Рівненсь кої обласної ради за адресою:

М. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 21
.

РОБОЧИЙ проєкт
09.02.21-01-П3.ВД

ФОП Гурський А.В.

Головний інженер проєкту?! ; Алексі'євець В. І.



Фізична особа-підприємець
Гурський Андрій Васильович

35351, Рівненська обл., Рівненський р-н. с. Тайкурн, вул. Шевченка. буд. 60
РНОКПП 2923310078

Замовлення: 09.02.21

'
Замовник: Комунальний заклад «Рівненський обласний центр з

надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради

Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування
теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання
соціальних послуг» Рівненської обласної ради за адресою:

м. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 21

РОБОЧИЙ проєкт
09.02.21-01-ПЗВД

Загальна пояснювальна записка. Вихідні дані.





Фізична особа-підприємець
Гурський Андрій Васильович

3535], Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Тайкури, вул. Шевченка, буд. 60
РНОКПП2923310078

Замовлення: 09.02.21

Замовник: Комунальний заклад «Рівненський обласний центр з

надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради

Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування
теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання
соціальних послуг» Рівненської обласної ради за адресою:

м. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 21
.

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

09.02.21-84491

Кошторисна документація



Зам.

інв.

т.ч

,

Підпис

і
дата

інв.

МЕ

ор.

Фізична особа-підприємець
Гурський Андрій Васильович

3535 і . Рівненська обл,. Рівненський р-н. с, Тайкурн. вул. Шевченка. буд. 60
РНОКІ ІП 2925310078

Замовлення: 09.02.21

Замовник: Комунальний заклад «Рівненський обласний центр з

надання соціальних послуг» Рівненської обласноїради

Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування
теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання
соціальних послуг» Рівненської обласної ради за адресою:

м. Рівне, вул.Ж. Кюрі, 21
.

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

09:0221-04-КД

Кошторисна документація

ФОП Гурський А.В.

Алексієвець В.Б.



5 Програмний комплексАВК ' 5 (З 554) укр.

Каіт вільний. ремонт системи: тщитопо-

Будівництво розташоване на території.. ..
Кошторисна документація складена із застосуванням:
, Будівельні роботи ДСТУ Б Д.2.2 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУУБ Д.2.3 - 2012;
, Ремонтнобудівепьнг роботи . ДСТУ Б ДЗ 4 - 2012;
, Будівельні матеріали, вироби 1 конструкціі,
, УсТаткування і матеріали;

.1.'
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

області

.і,

ззйсдысср

тання (влаштування твгіловотомасоса)КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних послуг»
Рівненської обласної ради за адресою: м: Рівне, вул. Ж. Кюрі, 21

Вартість матеріальних ресурсів і МЗШИіОГОДЦН Прі/іЙНЯТО за РЄГіОНаПЬНИМИ ПОТОЧНИГЛИ ЦЕНЗМИ СТЗНОМ на ДЗТУ СКПЗДЗННЯ ДОКУМЕНТЗЦЇ]та 38 усередненими
данимиМінрегіонбуду України
.:та:»ьновироб іі1нГзі/і ' и розрахов:

'

«(душа поданні ЗОЗ'ЗЗКУпхіБ інших витол
ачаннн Лімпу
НИИ ДЛЯ ВИЗНЗЧЕ

іДНО до усг
Г]

а 3 [йсненнн т>

:місннна за:-обітна плата на 1р ка в режимі
го часу 1ЄР:,7 людтод та розряді робіт 38)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком-
у тому числі:
будівельні роботи -
вартіств устаткування -
інші витрати «

податок на додану вартість >

П римітка:
,

,! '“

1 Дані про структуру кошторисної варто:
Склав:

нении показників Додатка Б до
наті такі нарахування:

ого нагляду ЦСі ! Б Д11-12

“дбпзчається у прямих витратах

аноі зайнятості (при середньомісячнійнормт тривалості

Перевірив:

ДСТУАН Б Д.1.1'3-2013.

013 Дод. К п.46
прибутку;ДСТУ? Д 11“12013 п. 5. 8. 16

,шііівннх витрат; ДСТУ Б”И.Н 1201311 5816

' будівництва наведені у документі "Підсумкові взртісні параметри“./

1,50
680
123

О,36752
;335

23567
10628,39

'і 429.864

83809
1041 ;

1 39
76, 'І 83
228,733

%
грн /л юд. Год
грн ./ПЮД.год

тис ліодтод
тис.тодтод
тис грн.
грн.

тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.

: тис.грн.
тис.грн,
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звдсшст% Програмний комплекс АВК - Б(З
Форма На 5

(назва організації що за

Затверджено

/ымає;.дбаєідсиланнМОК/мант про затвердження )

ії
іаі

З ЗВЕДЕНИИ КОШТОРИСНИИ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТЗОБЕКТА БУДіЗЬ-іИЦТВА Не
::> % льний ремонт системи теплопосгачання (влаштиеання теплового насоса) КЗ «Рівненськии обпасн з]! центр наді'гіНЯ соціальних по: пут=. Рівненської обпас 'тади за адресою: м. Рівне,: л, Ж. Кюрі, 2]о )

+ 8У: ш: Складений в поточн Питт .,... , ,....Номери Кошториснавартість тис грн і

%?
. , , , .

і

: , ,
НЗ кошторисні Найменуе“ на глав б диншв © КГПЬ, споруд, лін и “и. оо'єптв біди " і/статк В“ “ * іншИх «' 1

8: , ,
У Уд

,
і 4 У

,

]х ] п/п кошторисних , інженернотранспортнок інфраструктури, робіт і 'грат меблів ті,. ; витрат
і

!% і
і розрахунків *

,, " )
інвентарю ]

,
[

. , ” і

і

:; , гцйй ?Чи-“******** *** 5 і 6 і/ ,і

/ Глава 2. Об'єкти основного призначення
а/ґ і 2-1 Капітальний емонт системи теплопоста тання влаштування теплового 79401. 1016]?! ,, 'і'(іЄі(5,'І4'іг:: р.

.21 насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання сошальних послуг»
% Рівненської обласної ради за адресою м. Рівне, аул. Ж. Кюрі, 2]
,8 ................................................................... , А ........................................% Разомпо главі 2: . 79404 1016 737 “ 1096,141

Разом по главах 1-7: “ 79.404 1016737 - 1096441
Разом по главах 1-8: 79,4О4 1016337 - 1096,741
Разом! по главах 1-91“ , 79.404 1016737 » 71096441



ЗПрограмнш'і комплекс: АВК - 5 (354) укр. о:

“:

Керівникпроектної організа “

1 1 2 3 4 5

“Гітава 10. Утримання спужби замовника
2 ДСТУ Б Д.1.“і- Кошти на здійснення технічного нагляду (Мб %) - - 16442 16442

112013 Дод. К
п.46

3 Розрахунок Кошти на формування страхового фонду документації > ' 0048 0048
М П407

Разом по главі 10: і і 16490 і6,490

Глава 12. Проєктно-вишукувапьні роботи та авторський нагляд
Вартість проектних робіт > - 49402 49402

Вартість експертизи проектна документаціі - 3616 З 516

Кошти на ЗдіЙСНЄНі-ія авторського нагпяду - - 4548 4548
..1
% =:

в ..... . ........................ ,,,,, . ,,,,,,: С)
. Разом по главі 12: . А 57466 57466о т Разом по главах 142: 79404 1016737 73356 11701097; ДСТУ Б Д іі- Кошторисний прибуток (П) 2.499 - - 2499

122013 п.5.8.16
%% ДСТУ Б Дал Кошти, на покриття адміністративних витрат будівельних , - 0452 0452
%, 1.20і3 п 5 816 організацій (АВ)

«

** Розрахунок Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва 1906 24402 1775 28083
Чо м гизт

Разом 83609 1041139 76483 12011131
ДСТУ Б Ді.? » - 228,733 228733
132013 П 5 815

% 83809 1041,139 304916 1429864

%?
Гоповнийінженер проєкту
(Гоповний архітектор проєкту

Керівник Відділу



5 Прокрамний комплекс АВК . 5 (3 5 4) укр.
( и

» 4:- ЗЄЦСД.-ССР
? КОШТОРИСНИИ РОЗРАХУНОК МЄ П'іЗО '

Кошторисний прибуток:

1 Вихідні дані ' -

п. 'і і Показник розміру кош 'ориСНого прибутку, грн [ПЮД год:
ПКТ= 68, .

пі 2 Загапьна кошторисна
П73= 036752;
ЗЗагапьна трудомісткість у виготовленні ресурсів впаоними силами, тис людгод
П7ЗіИ= О;

п 1.4 Прямі витрати по обєктак гпаві9, тис грн
П2і-1086,529;

пі .5. Загальновиробнищвитрати ' всього, тис грн.
П744* 9 ,612;
зрахунок

і рмісткіСть, Тистііод год:

- рим розмір кошторисного прибугку
д,,і,1г)(?(%к2 + п і зіх ИНПізо= 6, 8 х (0 36752 + 0)х 4 “2499,

2)?” Сумарна; тість прямих і загапьновиробничих витрат тис грн

6%%086 529 + 9,6і2- 1096, і іі
ксимапьно допустиме значення прибутку (1594; вд вартості прямих і загальношробничш витрат будівництвт.), тис грн

“ ;:і099, і4і )( о, і5= і64,42іі
!

)?
ня кошторисного прибуткэ

гт?З 2 ,499 і64,42іі5 : 0,Оі5198/ ,

керуючий вибором числового значення прибутку
=Ц(ООібі98775)Сумарний кошторисний прибуток приинятий до розраунку, тис. тон

п2.і Х і/і/(п2б) + п2.3 Х “7(п2.5) : 2499 Х і/і/(О) і ”64,42! і5 Х Х/(Оі , 2499;

гт трудовитрат 3 контрольним максимапьнодопустимим Зі-ЕЬЕЧЄННЯМ прибутку



т
5 Програмний комппекс АВК - 5 (354) укр, . 5 .

КОШТОРИСНАИЙ РОЗРАХУНОК МС) П'і47

Кшыти на пошиття адміністративних витрат буцішепьних організацій

1. Вихідні дані .
»

П.Н. Усереднений показник для визначення розміру адмністративнихвитрат, грн./пюдтод:
А1471:1,23;,

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткцсть, тис пюдтод:
П7З = 036752;

2. Розрахш
Л.З.? Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

:п1.1Хп12ХИНП147=1,23Х0.36752Х1=О,452.
*

ЗЗЇСДЙССР



7 ,,
2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.541 укр. - і - ЗЗЇСДАОСЇЕ-і
Капітаі '“ ; юнт системи теплопостачання (влаштуваннч теплового насоса) КЗ «Рівненський Форма М94
ОбПЗСНШ/і Чентр надання соціальних послуг» Рівненсысоі обласної ради за адресою: м. Рівне, вул

овєкгнии кошторис не 24

на будівництво . Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних
* послуг» Ріс :;НСЬКОі обласної ради за адресою: м. Рівне, вуп. Ж. Кюрі, 2'1

Кошторисна вартість об'єкта 1096,і41 тис.грн,
Кошторисна трудомісткість О,36752 тис.ЛЮД.-год.
Кошторисна заробітна плата 23567 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

«гт Х .Фанат поточних цтнах станом-на 23 лютого 2021 р.
Кошторисна вартість, тис.грн. Кошторисна Кошторис-

4 ' ' '
устаткуван- трудоь на заробіт- Показники

Наименування робіті витрат будівельних ня, меблів мтстклсть) одиничної
* робіт та інвень ВСЬОГО тис. на плата, вартості

*? таою ПЮДґГОД. тис. грн.

З
,

З ' 4 5 6 7 8 9
або. на теплові насоси

' 38082 993404 1031486 0.26529 16.715 -
- на вузол регулювання . 34345 23333 571478 005992 4062 -

% З 24-3 на електротехнічні рішення 7,177 - 7377 004231 279 -

9.
Всього 1016737 1096141 0.36752 23567 - -

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор Проекту)

Начальник відділу
РЗЄЬЕ%)]д/БЇЗ

% “253?“ «%

Склав

Перевірив
Ч/Мініціали, прізвище )]

мм;,

07

74?

%ЗЮЙЗ

пошті



,
2 Програмний комппекс АВК- [З 5 4) укр, -2 - ЗЗИСДИОСА2-1

вщомзсть трудомсткост; ; здроэтної ПЛАШ
до 06єктного коштооисч Мо.-72-1

Номе»
»

“ Робітники, Роботи по
, 4

”за; ,
. 23:20; “62:33?“ 33:23:

пьних НЗИМЄНУВЗННЯ
.

бУЩБЄПЬНИКИ МОНЮЖНИКИ сбслУНовУЬан- будівельного ' персонал витрати витрати ' витрати
кошА покапьних кошторисна Уні машИн' , СМПТЯ

торип Трудомісткїсть, тис. люд.-год.
СЕН Заробітна плата тис грн ,1 2 3/4 Ї 5/6 7/8 9/10 * 11/12 13114 Г 15/16 1

”Моєї насоси 022047 0 01737 .0 00385 і » 0 24152 "002360
Ї!“Х 1293 1,123 “0267 ? > 1432 2395

003578 0 ШШ 0 00012 “дд - Ш547О Щ00522
2299 1223 0008 - - 3,53 01532

2 , ЩЗШ 0 00003 ”т.д , 0 03855 0шт' 2403 0007 , « 2,41 038

0 25952; , 0 33494 94725;
15229 2026 3307

” ,..“2ш.і.“м -“,“-п.-

1Ми

11
);



»
З Програмний комплекс АВК » 5 (З 5 4) укр.

%

,і,
іт.-тдКапітальний ремонт системи таплопостача. тн Хвлаштуванні теплового н

обласної ради за адресою м. Рівне, вул. Ж Кюрі, 21
,:і ) КЗ «Рівне:-тсьний обласний центр надання соціальних послуг»

Форма МЕ 1

Рівненської

38

Вокальний кошторис на будівельні роботи МЕ 2-1-1
на теплові насоси

Капітальний ремонт системи твллопост ачаннн (ЗПаштування теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних послуг»
Рівненської обласної ради за адресою: м. Рівне, вуп. Ж. Кюрі, 21

Основа Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

креслення [специфікаціі ) Ма

.

' Складений в поточних цінах станом на "23 лютого“ 2021 р.

1031,486 тис. грн,
026529 тис,люд.-год.
16715 тис. грн.

З,1 розряд

, Варттсть одиницт, Загальна вартість, грн Витрати ТРУДа

,“ грн,
. , робітників, люддгод.

експлуаа експлуа- “
.. не заинятихВсього тацн тацн

. обслуговуванням
а . Одиниця Кільн машин машинНаименування робіТі витрат .

. - . машин
вимтру КіСіЬ .. заробітдВсього .. тих, щов тому нот плати в тому

. . , обслуговуютьзаробітн ЧИСП] аа- ЧИСПі за-
. ”. .. , машини

нот плати рооттнот і рОбГГНО' на одини“плати платив всього
цю

З 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Установлення насосів втдцвнтрових з насос 3 211470 425 6344 4651 Щ 24 5200 73 56
електродвигуноммасою до О,1 т 1550,4О 1186 36 О,1448 СА?

Установлення агрегатів повттряно- шт 3 113374 ЩШ 3401 2618 515 14 6625 43 99
опалювальних масою до 025 т 87257 7547 226 11181 335

1808-12024 Тепловий насосШ НШ163Ш33+НМ1639 шт 3 318622,;; - 955867 - - - -
варіант 1 МКЗ ' 16кВт в комплекті з обв'язкою, - « - - -

електрикоюта атоматимою
'

6113-1873- Кран нульовий діам. 25 мм шт 6 368 02 « 2208 - 7 - .
1Б “

- - и - -
варіант 1



3 Програмний комплекс АВК * 5 (35 41укр. ю ЗВМСДЇПСЛ 12-14

%
>?

її
75

92
:;СЕ

1 2 * 3 4 6 7 9 10 11 12 ;5 РН15-19.3 Прокладаннятрубопроводів 100м 02 4387459 ' 878 « 866 - 65 11110 13403
водопостачання 3 труб поліетиленових 4330, 53 - - - -
[попіпропіленових] напірних діамотром 32
мм

6 % С1530-63> Труба попіпропіпенова РМЗО втаы А1 ф32х5, м 20 й1618-1 > 2336 - - --щ -
1 4 . - » - -
варіант 1

7 РН 1 7-1 4-1 Установлення щитків освітлювальних шт 1 352, 55 356 283 190 З 2 9700 2 97
групових масою до 3 кг у готовій НіШ/ або 18996 0413 - 00020 >

на стіні

Корпус щита сиповото
“ шт 1 506 01 506 - - - -

Вымикач автоматичний [автомат] одной, шт 5 245 02 8.01 1225 524 410 1ДШ 5
вон, трилопюсный,що установлюється 10477 097 5 00146 007
а конструкцііна стіні або колоні, струм
.,о 25 А

8415. .? Автоматичний вимикач ВА47-29м 1БА Зр шт 3 173 56 > 521 й - А 11-8“ %; -- --- “, .шаг-:;;
01512-9 Автоматичний вимикач ВАМ-29111 ЗБА Зр шт 2 17356 - 347 ' > “; -
варіант 1 - - - » -

РН1>18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 100 м3 0168 15890 53 > 2670 2670 - 3009000 50 55
гпибиною до 2 м без кріплень з укосами, 1589053 - - - -
група ґрунту 2

13 РН1-20ц1 Засипання вручну траншей, пазух 100 м3 0168 91513; ; 1538 1538 .;“ ШШ Щкотлованів та ям, група ґрунту 1 9157125 . - - -

14 5534-1031 Упаштуєання трубопроводів із км (104 15532 04 - 619 587 - 2522920 1021
к=1,15 поліетиленових труб, до 2-х каналів 1466954 « А -

15 СПЗ-2311 Труба гнучка двохстінна тофрована діам. 40 м 40 1“ 35 - 694 - и

варіант 1 мм, КРОЗОДО КОРОРЬЕХ



З Програмний комплекс АВК , 5 (364) укр
а,

ЗВАСДдЛС1А2-171

(Кошторисна заробітна плата, грн. ,'

1] 2 у“,* эфзййф ,“А і 4 і і“. 6 і 7 8 10 і іі 12 А7613 148 1“м. 'абвпь:) 35 КБ улрйабеныж трубах [ ТООм [ О,4 ШЇЙН ” А 549 ”* НТШ,-“Е 0000 Ш
;

блоках [ коробах маса 7 м до 7 кг
;

1023136 , . .

ТНЗОЗЗ34013 Кабель силовий ВВГнгд ЗХЮ мги2 1ОООм [ О 0408 173805 83 7091 , , -

варіант 1 , -і - ' '
] і

*

Разом прямі витрати ло кошторису 98707? ,.; .

267 385
Разом устаткування, грні 955867
Транспортні та заготівельнонскладські витрати, грн. 37537
Всього устаткування, грн. 993404
Разом будівельні роботи, грн. 31210

в тому числі:
ва, тість матеріалів, виробів та конструкцій, грн, 16304
всього заробітна плата, грн. 14320

Загальновиробничівитрати, грн. 6872
трудомісткість в загальновиробничихвитратах, людгод. 236
заробітна плата в загальновиробничихвитратах, грн. 2395

Всього будівельні роботи, грн. 38082

", Ватішашшишуомиш.,и“.о,о.щ,ышШ,,,,,,,,,альФЗНЕЄЩЙРь ,., .!“=Кешгориста трудомісткість, люд.год. 26529 " “Між
16715

“.

%Й/їэи/у

77
%%

%% %[%%Склав
ціапи прізвище )]

Перевірив

[житло ( [ніц іали прізвище )].



5 Програмний комплекс АВК . 5 (3.541) укр. “ [ .

К: італымы ремонт системи телполостачзннл (влаштуванн, теплового насоса) КЗ «”
обласноі ради за адресою: м. Рівне, вул Ж Кюрі, 21

зв-сдйпсщц42

;
Форма На 1

: іаненський обласний центр наданнясоыіапьних послуг» Рівненської

38

Локальний кошторис на будівельні роботи МЕ 2-1-2
на Етузол регулювання

капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування теплового :асоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних послуг»
Ріаненськоїобласної ради за адресою: м. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 21

Основа: Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

креслення (слецифіиації) Ма

Складений з поточних цінах станом на “23 лютого" 2021 р.

57478 тис. грн.
005992 тисглюдтгод.
4062 тис. грн.
39 розряд

Вартість ОДИНИШ' Загальна вартість. грн. Витрати труда
грн. ,

рОбП'НИКіВ,люд.-год. -

ексллуа- експлуа- “ !

Всього таціі таціі ґ
не ЗЗИНЯТМ

, .. ” оослуговуванням
., . . Одиниця Кілы машин машинНаименуваннярОбІТІ витрат . , = [, машин

вимтру кість * зарошт' -

. .
Всього .. тих, щов тому нс! плати в тому ґ ? х

- , адслуговуютьЗЗрОбІТ- нирлт 487 ЧИСПі ван
“ ,. , . машининот плати рорттнот роопнсл на одини-лпати плати всього

. цю
: з 4 5 , 6 7 8 9 10 11 12
іУстанозленіт фкганизєихвен/поліз, ' 700111/77 * 70? 243122 7952 91 1276 8861 18 277 7.520 13 86
засузок, затвор/6, ітапанівузеоротних. 7772651 717 4 7,1О4О 0,06
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50

*“ мм

% 2 С1630А673 Кран шаровий, діаметр 50 ММ шт . . 5 1149405 ”; 5745 ,
1

- - - -
варіант 1

' - - - ' -

“Ж З Ні 571 03-4 Установлення фтыпр/є для очищення фільтр * 1 ШШ 7 7 78 129 708 15 7 7700 1 71

% води діаметром 50 мм 70812 0, 65 1 (10100 (101

(з 4 С1630-106 Фільтри сіткооий муфтозий ДУ 50 шт 1 1021 .46 А;- 1021 - - » 7.

%% .

іваріант 1

. |

- , - « -



і Проґрамний комплекс АВК 45 (3.541 Укр. 38..Сд, лет;-12
х!1 “Змій з 4 [ 5 і 6

,"
10 и і 12 -“,5 С1630-673 Кран шаровий ДУ 32 83 шт 1 411 59 > 412 » - . -

'Баріант 2
“

“ - . . . .

6 РН15к20-2 Устаноєлення фланцезыхвантажів, 700шт 001 24372 73 1962 91 243 177 29 277. 7500 Ш
засувок, затвор/'в, клапанів зворотних, 17726,51 71, 76 ! 7,1О40 0.01
краніэ прохідних на трубопроєодак із

, ,

сталеві/х труб діаметром понад 25 до 50 :

мм
'

7 С1630-54О ;Кпапани зворотні муфтоаі, діаметр 50 мм шт 1 82838 , 828 - - . і -
варіант 1 1 « - - -і -

8 С1630>539 Кпапани зворотні муфтовт, діаметр 32 мм шт 1 477 55 м 478 а %;“ Юди ";“

4
“ Установлення фланцеаих аанпшпіе, 700шт 001 24372. 73 196291 243 177 29 2771 ?500 ДЦ

їх засувок, затвор/'в, клапан/є ЗЄОрОГПНЬ/Ж 1772657 71, 76 1 17040 001
з (,

- кран/з прохідних на трубопроводах із -

.; - “'
, стапееих труб діаметром понад 25 до 50%Ї'д- мм

= і і
. у ,> Бапансувальнии клапан МЗХ/В 32 шт 1 3525-3492 м;“ 3600 й - “ т;“:: С . .і . . -

ОЗ (" Клапани чаєуннірегупюючі родукшйні 70 шт 1 01 35993”) 461 393 . 21 ЄОШ [2

537 пружинні. запобіжніодноєажіпьні, запобіжні Зо28,80 ' 00420 >

? деозажтыііфланцевіна умовний тиск ібн
> 25 МПа [16-25 кгс/смЗ], діаметрумоаного

проходу 40-50 мм
'

[електричний або епєттромагнітный% привід]
)

є

5 12 1808-6071 Триходовий клапан “МНВЇЗ ДУ 32 шт 1 5839 00 -
,

5839 й - - -
- варіант 1 - А - - -
З“
ЇЇ: 13 6130-3715 Епектропривід АМУ-435 шт 1, 5533 72 ”;“ 5534 - - ,; “:“
(>; варіант 1 »,

' - - - = -

14 М11-З1-2 Прилади, що установлюються на шт 2 12942 ”;“ 259 216 - 16000 (і;
конструкціях або щитах, маса до 10 кг 10797? > - * -

. .



5 Проґрамний комплекс АВК - 5 (З 534) укр, .3, звисдйпс мит-2
1 2 , З 4 6 7 8 9 10 11 12
15 150114041 Електронний регулятор ЕС]. Соттотт 310 шт 1661250 » 16613 » » » *

варіант 1 » - - -

16 С11З'»1495 КПЄМНа панель регулятора ЕСЬ Сотіоп 210 шт 1584 73 » 1585 » » . »

варіант 4 ' » А - »

17 (3113-1495 Кпюн ЕСі. А2ЗО шт 2061 90 - 2062 - - » »

варіант 1 » - , * -

18 М1 1350-3 Приладщ що монтуються На шт 34335; 4; 687 614 - *
8000 95

технологічному трубопроводі [расхобомір 307, 01 » » и »

об'ємний, швидкісний, індукційний;
;ротаметр, клапан регулюючий; регупяпюр
;іішск , та температури прямої дії;
*по ” чик потоку рідини; проточні да/ПЧШКИ

концентратомір/е І щ/пьноміріе, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм

Датчик температури зовнішнього повітря шт 1248136“ » 1249 » - * *

ЕЗМТ - - - * *

датчик температури подачі (накладний) шт 1248 96 » 1249 - - , и »

ЗЕЗМН » - » д »

Установленнятермометрів в оправі прямих комппект 4020 » 121 113 » 93930 Ш
або кутових 3774 » - - »

22.131630-986 Термометр біметапічний шт 29550 » 887 - - н
» .;“-варіант 2 > ' » = »

23 РМЗ-1042 Установленняманометрів з триходовпм комплект 37 10 ; 148 109 4.- Ш Щ
краном 2725 - » - »

24 С1630-986 Манометр технічний МП-1ОО
!

“шт 227 72 “.»“Щ 911 - ”д., *:“. --. варіант4 ” - * ' * -

25 С1630»986 Кран триходовий під манометр шт Ш "».“ 543 - - ». -
варіант 3 ' - - - - “ -

26 5123-1740 Устинов/танняпоеітроєідзідныків шт 1237 **»- 398 371 ;“ 1.9090 Ш
К:7| 15 - 123 59 - * - ,



5 Програмний комплекс АВК - 5 (З 54) УК),
1 2 З

79357

та
а
ще

%огр'і-“ііі

шопііныіііааы

27

28

36

37

38

С1630-986
варіант 1

РН15-85-1

- Сі 13-130
варіант 1

Поаітряаідвідник автоматичний

Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих алектрэзеарнихтруб
діаметром до 40 ММ

Труби Сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 32 мм, товщина стінки 18 мм

Прок адання трубопроводіз опалення зі
сталевих електрозварнихтруб

. діаметром 50 мм

дню54 ,;
'

Щ із!“ЦЕЙ/“

С1 132147
варіант 1

Сі 13-2147
варіант 2

С1534д355
варіант 2

С15344355
варіант 5

61534ч355
варіант 3

С 1 5154-2355

Варіант 1

%уби сталеві електрозварні зовнішній
аметр 57 мм товщина стінки 3 мм

зопяція трубопроаооіа діаметром до 76
мм циліндрами, напівциліндрами та
сегмента/им з пінопласту, товщина
ізоляційного шару 40 мм

Теплоізоляційнатруба ф32х25

Теплоізоляційнатруба с'р57х25

Різьба Ду 32

Муфта Ду 32

Різьба Ду 56

Різьба Ду 15

ШТ

100м

7 ОО/и

7 ОО/и

М

М

ШТ

ШТ

ШТ

“тд

Щ із

і
М

ГС, ітШ :ІХ)
.і“0.)

.і“.;

763

87;

52

242

346

106,

66

51

157

25

звісд лоша-2

Ж-

15“00 аМ
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5 Прсґрамний комплекс АВК - 5 (3 54) укр

*

. 5 ,
»

звисдчпсдше .

.;і 2 :,,і.::,.:::ш:з:::м::,“: тд.і,зшд39 С1534-355 ГМуфтаДуіз * :варіантд

40 Сі 5214-3553
варіант 6 1 і //

Бук/%]

!

і

, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, »

! Разом прямі витрати по кошторису 5458 З
]

0.12
]. Разом устаткування, грн. %і Транспортні та заготівельно-окладські витрати, грн 881
! Всього устаткування. грн. .

23333
*

Разом будівельні роботи, грн. 32530 із
* * в тому числі: %

, вартість матеріалів виробів та конструкцій, грн. 28811 33
Ї всього заробітна плата, грн. 3530 %
і Загальноаиробнині витрати, грн.

,
, 1615

, трудомісткість в з, альноаиробннних витратах, люд год 522 М Е
; заробітна плата % затальновиробничихвитратах, грн. 532 0
і! Всього будівельні роботи, грн. 34145 0 5:::::::::::::::::::::::::::::::: %

"щ 57478,: :* орисна труд місткістьщюдшод. 59,92 д"
]І-Сошторисна заробітна плата, грн. / 4062 ©

Склав

Перевірив



З Програмний комплекс АВК - 5 (354) укр

Каттальний ремонт системи теплопос

а].

та (апаштуаання тэппоэого насоса) КЗ атРіі'

и
38и4СДЇПС1-2А1-3

» Форма На 1

нськии обласний. центр надання соціальних послуг» Рівненської
облав, ради за адресою: м Рівне, вул. Ж Кюрі, 21,
38 *

Локальний кошторис; на будівельні роботи МЗ 2-1-3
на електротехнічні рішення

Капітапь ”т ремонт сиСтомн теппопостачання (штампування теплового насоса) КЗ «Рівненський обпасний центр надання соціальнихпослуг»
» . Рівненськоїобласноїради за адресою: м. Рівне, вул. )К. Кюрі, 21

Основа: Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість

7,177 тис. грн.
креслення (специфікації)На О,О4231 тис.дюдтгод.

Кошторисна заробітна плата 2793 тис. грн.
' Середній розряд робіт 36 розряд

Складений а поточних шнах станом на “23 Лютого" 2021 р.
БарТЮТЬ ОДИНИШ' Загапьна вартість, грн. Витрати труда

грн. * “робітнишв, пюдггод.
експлуа- і експпуа- .

. не заинатихВсього тацн таци
.

і
! обспуговуванням

*. ' ґ. . Одиниця Кіпь- машин машинНаименування рооп І витрат і . . . машин
, ,

вишру Кіст ”Йі-”ыт,“ Всього ЗдрОбПї * тих щов тому но'і плати в томуі
у . є . обспуі овують

Х заробіт- ЧИСП] ос - ЧИСПі за- машини
; ноі' плати робітно'і робітноі на () ини-
] плати плати цдю всьоґо

і ».
'

і 4 5
,

6 7 , А
8 9 10 и 12

Роздіп 1. РЩ-ОАКВ (існуючий щит) Е

1 М8-52бні Віімыкач автоматичний [автомат] одной, ! шт 1 2115 02 БАД 245 105 5 13029 35
батон, трипопюсншї що установлюється % 10477 097 і 00146 ОД?
на конструкшї на стіні або колон/, струм ;

до 25 А
“| .

'
2 С151279 АвтоматичниивимикачВА47-29м 16А 1р ] шт 1 115 87 - 116 . - - -
варіант 3 ' і - » » » >

]

........................і іРазом прямі витрати по розділу 1 361 105 © Ш,
»

1 от
Разом будівельні роботи, грн. 361

в тому числі: '
- .

; БарТіСТЬ матеріапів, виробів та конструкціи грн. 248



5 Програмний комплекс АВК - 5 (364) укр.
' '

» 7 -
.

381СД1ЛС]”,271-3 ,
і 2 і з | 4 | 5 і 6 12 7 * 8 і 9 10 1112 12

всього ЗаробіТНа плата, грн. 106
Загальновиробничд витрати, гон. ' “ 48
трудомісткість в загальновиробнИчих витратах, людтод, '

' 016
заробітна плата в загальновиробничихвитратах, грн. 16

Всього будівельні роботи, грн. 409

“Всього по розділу 1 1111“ м “і““ щит,“...ШїщыдАц“и“ ,! 1 11111 1”
Розділ 2. Щит автоматичний ЩАО>1

(силова частина)
. ..

З РН7 7- 'і 4-1 Уотаноаленнл щитків осєітлюєальннх * шт 1 28255 21516 283 . 7 90 3 21 9700 297
Ї групових масою до 3 кг ;! готовій ніші або 189,96 0,13 - 00020 -

“ ' на стіні

Корпус щита навісного виконання ЩРН-243- шт 1 69323 - - 693 , - . ,
а [ і 36 . 2 . . ,

“Вимикач автоматы/ннм [автомат] одно-, 5 шт 3 221 735 314 214 1716-1220 25
' део: трипопюсниа, що установлюється : 097 З 00746 004Ї на конструкшіна «ст/Ні або колоні, струм

> до 25 А
'

: С
О 6 [1151279 Автоматичний вимикач Вгі'ісі7-29м 769. Тр шт 1 115 с7 ' ,

116 - -
“

» м

3 ("З
. варіантз . . , . .

%? 2 , . и ,. д
% / 01512-9 Автоматичнии вимикач Бг«.47-29м ВА ір шт 2 80.08 ' 161 . - - »

%? варіант 4 - - - - -

оф
8 мг;-57541 Установлення пріитабіэ або апаратів шт 7 12935 » і 09 і 08 1111 [Ш 1193 107,97 - - - -

% 9 С1512-10 Контактор КМИ>10910
5 шт 1 232 48 - 232 . - й -: варіант 3 '

, * і - - 'З . . ......................... ................................................................... .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, і,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , .................................Ю Разом прямі Витрати по розділу 2
а , 2329 612 26; 231% “ З 004

Разом будівельніроботи: грн, , 2329
» в тому числі: - '



ЗПоограмний комплекс АВК . 5 (354) укр. :
, - 3 ' ЗВЙСдпЛШ 4271 -3

1 2 й 3 і 4 і 5 і 6 І “7 1 8 9 10 11 12
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1689
всього заробітна плата, грн. 615

Загальновиробничівитрати, грн. 282
трудомістктсть в загальновиробничихвитратах, людгод. О,92
заробітна плата а загальновиробничихвитратах, грн. 93

Всього будівельні роботи, грн. 2611

Всього по розділу 2 2611

Розділ 3. Кабельне-провідником
продукція

' “

10 РН17Д8А1 іЗаптауєанняпершою проводу (терер/зом ! 100/и О, 24 54 7462 - 130 709 « 71740!) 1486
до 2,5 мм.? 6 труби 45457 > « ц -

Зотяауеання першою проводу терер/зом 1ООМ 0.07 95520 - 46 40 - 9 6400 067
понад 25 ММ? до 6 мм.? 6 труби 56616 ' - . “

,Заптауоання першою проводуперерізом 7ООМ 025 995, 76 - * 249 224 - 152709 3482
'понад 6 мм2 до 16 мм? 8 труби 1 89681 » , “ ,

Кабель 3х1,5 мм2 ВБГНГДЯ ,О 1ОООМ О,ОО1ОЗ 1.219 42 * - 20 . - . ,

>.: 0 1 1509384023 Кабель 3х2,5 мм2 ВБГнгд-1,О ЮООМ 00255 25492 42 - 650 > , -
О ва іант 3 - - , - -а т р

% 15 15093-34023 Кабель 3Х1,5 ших/12 ПВСНГ 1ОООМ О,00612 1974982 , 121 . . . М

%“ варіант 1 й - - - -

м% 16 15093-34023 Кабель 2ХО,75 пулі/12 ПВСНГ ЮООМ 0.02244 9428 44 й 212 - . >
*

варіант4
“ - - - > -

і

% 17 15093-34023 Кабель 1х2,5 мм2 ПБ
,;

1000м О,ОО2О4 8336 02 - 17 - . -
варіант 5 - и - - “

її """"""""""""""""разьмгзмєи'тьатєвізьму?“'“'““”""'“""" 1445 """ 373 """""" і ““““““““““““““““““““ 655
“з - -Ж Разом будівельні роботи, грн. 1445

атому числі. >
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5 Програмний комплекоАВК-у 5 (7354) укр ' 4 А 381СДЩЛС1 72-1-3 ”,! 2 3 і 4 і 5 і 6 і “7 и 10
* Мт] та

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн,
' 1072

всього заробітна плата, грн. 373
ЗагальноВиробничі витрати, Грн. Х

' 179-
трудомісткість в загальновиробничихвитратах, люд году. 062
заробітна плата в загальновиробничихвитратах, грн. 63

Всього будівельні [роботи, грн, 1624

* Всього по розділу 3

т
1624

Розділ 4. Електромонтажні вироби
Прокладання етніппастоєих труб, що 700м 0,2 2037 82; 32682 608 497 65 42 3300 532
поставляються прямими трубами 2486,04 7191 З 02146 0, 04
довжиною 57 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр :

умовного проходу до 25 мм
,

Захисна трубка ПВХ гофрована б=20 мм м 202 51“ А 12? - “ди - ““;;

20 [27422 Прокладання короб/'в пластикових 700м 0, 24 25814? - 620 492 ., 32 “000 ? 87
к=1,15 204967 - . и ,

21 С1512-1 Короб ”пластиковий 16хібх2000 шт 20 6 94 А іЗЄ А - - >

варіант 1 , -

'

, . ' - - -

22 05124 Короб пластиковий 40х25х2000 шт 2 16 00 - 32 - А - -
варіант 2 » > , - -

23 М8'575-1 Устаноалєння приладів або апаратів шт 3 70908 м 327 324 - 7 6000 33
107,97 - А - и

24 С1547-16 Обмежувач на монтажну ДІНнрейку шт 6 553 - - 27 - ,;ы - . “;варіант 2 - - , - ,

25 С1547'16 Монтажна ДіНрейка довж. 35 см шт 3 13 71 т;.“ 41 + ' - -
варіант 1 ' ' * - - - - -

"газетіН Ь'я'наташа давнім """""""



5 Програмний комплекс АВК » 513.5.4)уі:р. > 5 ЗЗЇСДЙПС1Ї2'1'3
1 2 3 і 4 5 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 1917 *

в тому числі:
ВЗРПСТЬ матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 539
всьоґо заробітна плата, грн. 1316

Загалыіовиробничі витрати, грн. 617
трудомісткість з загальнозиробничихвитратах, людтод. 2,06
заробітна плата в загальноаиробничихвитратах, грн. 208

Всього будівельні роботи, грн. 2534

Всього по розділу 4 2534 дыі Разом прямі витрати ло кошторису 6052 2403 Ш 38.46
7 О 09

Разом будівельні роботи, грн. 6052
а тому числі.
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 3548
всього заробітна плата, грн. 2410

Загальнозиробничі витрати, грн. 1125
труд місткість в загальновиробничихвитратах, людтод. 3,76
заробітна плата в загальновиробничихвитратах, грн. 380

Всього будівельні роботи, грн. 7177

Всього по кошторису 7177
Кошториси трудомісткість, людтод. 42,31
Кошторисна заробітна плата, грн. 2790

4/7

Склав . М ,

Руф/абатїпц прізвище )]

Переырив %
[посада,Исду/с ( ініціали, прізвище )]



звйодйопнІ Програмний комплекс АВК- 5 (3.5.4) укр -1-

Чагат. -,ноаиробничі Витрати на будову
чадний ремонт 5 на (влаштування теплового н оса) КЗ «Рівненський обласний центр

надання соціальних послуг» Рівненськоїобласної ради за адресою: м. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 21

Номер ітіайменуваннл об"єкту Но'рматив- Трудоміст-
'

! блок. Заробітна ; Цібпок. Ш блок. Додаткові Всього
об"єкту . ноарозрае кість в за- Заробітна плата в Єдиний Кошти на кошти загально-

; хунти гальнови плата в прямих внесок на
'

покриття !] блоку, що виробничих
% кохит'орисна ообничих загально- витратах, загально- решти пов'язані 3 витрат,

трудомі' витратах, виробничих обов'язко статей оплатою
кість рооіт, витратах, ве держав загально тимчасової
що перед- не соціаль- виробничих непраце-
бачені в не страхуи витрат, здатності,

прямих вит- вання,
ратах, .

ччччч ? ліодтоц , . , [дол-год . грн. , . дан ; грн Ацйгрн. грн. грн.
2 ] 4 5 6 * 7 8 ..- 9 то

тальний ремонт сиґтоми 3258 3307 20260 5183 810 3125 9612
й. ' опостачання
ЇФ »» ; ?.%ііітування теплового
%% з; ,, а“; війта) КЗ «Рівненський

д , “та“; ='13%%7739'*ИЙ центр надання
“(ОП ж “99 %” (нальних послуг»

> ;.
'

. дав:-знаної обласної ради за ':] адресою: м. Рівне, БУГІ. Ж
Кю і, 21% Ш

Ю

, .

Разом: “ 33494 3258 3307 20260 5183 810 312 9612

%%

% Склав и

[лосаїуі/під
' іціапи, лріз'вище )]

Перевірив
[посада/“Йо ( ініціали, прізвище )]

%

%



ії Програмний комплекс АВК - 5 (354) укр. . і - ЗЗЇСДЇИВР
Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних послуг» Рівненської
обласної ради за адресою: м. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 21

Підсумкова відомість ресурсів

в тому числі: %

Поточна
транс

заготі-
Мэ з Одиниця . ціна за ;

. вельнот
л/п Шифр ресурсу Наименування виміру

КШЬКІСТЬ
одиницю, Відпускна портна складські Обґрунтування

Ціна, грн. складова, ЦіНИ
Грн. витрати,грн. грн.

, всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2

,

3 4 5 6/7 8/9 10/1і 12/13 14
і

І. Витрати труда
Витрати труда робітників-будівельників людагод 25625 5343
Середній розряд робіт, що виконуються розряд 3,2
робітникамибудівельниками
Витрати труда робітників4монта>кників людтод 74,63 6364
Середнм розряд робіт, що виконуються розряд 3'7робітниками-монтажниками
Витрати труда робітників, зайнятих людигод 4,06 68,77
керуванням та обслуговуванняммашин

-, Середній розряд ланки робітників, зайнятих розряд 4,З
,і керуванням та обслуговуванняммашин> 0 Витрати труда робітників, заробітна плата

% яких враховується в складі:

З ы 7.і загальновиробничих витрат люд-год 3258 101,47

%%: Разом кошторисна трудомісткість люд-год 36752

© Середній розряд робіт розряд З,3

% '

? Будівельні машиникі механізми

8 СН2Оі-і2 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш-год 22425 226 35
%, > , , - 50759
хв .
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12 Програмний комплекс АВК- 5136 4) укр. ЗВНСДЇИВР

цє 2 .1. 3 4 > 5 6/7 8/9
*

10111 12113 14

9 СН2О2-1 140 Краі-іи на автомобільномуходу, маш'год 027 378 02
** вантажотдйомність 6,3 т- 10207
10 СН2О2-1 141 Крани на автомобільномуходу,

,
машнгод 02415 376 98

' вантажопідйомність 10 т - « 91,О4

Установкадля зварювання ручного дугового машмгод 1017205 за[постійного струму] 381 ,22

Установки з гнучким індуктором для маш-год 0368 94 72
індукційного нагрівання струмами частотою 34186
50 Гц

Тельфери електричні, аантажопідйомність О, маш-год 021 8 06
5 т 1639

Машини свердлильні електричні машмгод 036 3.66
132

15 СН233-330 Прес гідравлічний 3 електроприводом машнгод 10,44 23
2913

Разом по розділу іі грн. 114832
в тому числі енергоносії:

Бензин кг 8.442
Дизепьне паливо кг 1377
Еле кгроенергія кВт-год 61 ,712
Мастильні Матеріали кг 1,132
Гідравлічна рідина кг О,О27

Ш. Е івепьні машини в аховані ВМ16 СН2ОО-61 Гайковерт пневматичний; маш-год 2

17 СН2ООн64 Перфоратор електромагнітний маш-год
' 21024

18 СН2ОО-68 Пістолет монтажний маш-год 165554

19 СН2ОЗ>ЗОЗ Лебідки ручні та важільні,” тягове зусилля до маш-год
1472 КН [15 т]

:

1О,971



%

шоцкн.

07?

Йэ/ЖШ'И

%%

Й???

а?
,
ої

12 Протамний комплекс АВК - 5 (З 554) укр. , ) авнсдмвр
1 2 3 ” 4 5 6/7 8/9

;
10/11 12/13 14

20 СН204-900 Трансформатори зварювальні з машнгод 0248
номінапьним заарювапьним струмом 315
500 А

21 СН27ОЇ115 Дрипі електричні маш-год 2,05574

22 СН2707135 Перфоратори епекгринні маш-год 1,7

СН270-168 Насос гідравлічний ручний маш-год 156

Пипосос промисловий маш-год 03233

Апарат дпн зварювання попіпрогііпенозих машнгод 0624
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужнють
1,5 кВт

Ш. Буцівепьні матеріали, вироби і

конструкції

Бензин авіаційний 5470 т 0000032 16349 97 15704 87 324 51 32053 30 км.
* 052 0,50 0,01 001

27 С111-91 Боти із шестигранною головкою, діаметр т 00017 32123 07 3127787 21534 629 86 30 км
різьби 12-[14] мм 546! 53,17 0,37 1,07

“298 (31110? Боти із шестигранною гоповкою оцинковані; т 0,000454 ЦЮ 85 44627 65 215 34 896 86 30 км.
діаметр різьби 12114] мм 2058 2008 0110 ОАО

29 С111-115 Гвинт з нагнакругпоіогоПовкою, довжина т 0.00012 29752 13 28963 41 215 34 583 38 30 км.
50 мм З,57 3,47 003 007

30 +С1117219 Гіпсові в'яжучі Г-З т 000238 1698 35 . 37500 290 05 233 30 км.
404 327 069 008

31, С111'254 Вапно хлорне, марка А т 0000002 0066 08 8589 64
*

298 67 177,77 30 км
' 002 0,02 - -

“32 С1117310 Каніфоль соснова т О,ОООО24 164345 5 18037190 35898 361462 3014м.
442 433 0,01 008

33 С111-384 Біпипо густотерте цинкова МАМО1 14 т 000021 ЩОЗЕП 74491 00 318 77 14962 30 км.
- . 1602] 1564 007 0,31



12 Проґрамний комплекс АВК ' 5 (З 541) укр
' -4 - Зб.-СДИИВР

1 2 ммтзтшш-ыт3ш[.н“5т,тіб/7 ' % .,.19/11, “12”і” М.Д.дм
34 С111-388п1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, т 000007 2398897 23199 83 ЩЕ 470 37 30 км.

- сурик залізний . 168 1.,62 002 004
“

35 С111>390 Фарба олійна та алкідна густотерта для Т 000036 29503 8 28606 52 318 77 57851 30 км.
внутрішніх робіт [ИА-025 бежева, світло- 1062 1030 011 021
бежева '

“

36 С111А540 Стрічка сталева пакувальна,м'яка, - т 00004441 35763 56 34370.011 19227 701 23 30 км

нормальнсл точносіі 07хі20-5О) мм 1588 1548 009 031

Масло індустрійне ИА2ОА т 000033 979151 9193 29 40623 191 99 30 км
323 303 013 007

Дріт сталевий низьковуглецеаий різного т 00018761 2369393 2404002 16972 35331” км

призначення чорний, діаметр 16 мм 4033 45101 032 091

Пластина Гумова рулонна вулканізована кг 008 143 79 140 73 0 24 2 8 , 30 км
11,50 1126 002 022

З :] 40 С111-1374 Шлагат паперовий т 000009 1539638 2468114 21742? 497 97 30 км.

Ї]: 229 222 0,02 0,05
;

» :: *

;о 41 С111-1479 “ Шурули з налівкруглою головкою, діаметр т 00005 4120086 4018354 21534 80798 30 км

0 стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм 2060 2009 011 040
З “ 42 (31114513 Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 т 0003094 34363 4 33470 42 21919 67379 30 км.

6?
“

10032 10056 068 2,08
(
% 43 (3111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка 355 т 000024 4247602 4142397 21919 83286 30 км

1019 094 005 020
(38) .

44 (31114522 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342А т 0000822 3721864 52364 Ші? 2223 30 км.

% 3059 д 2931 018 050

45 С111-1631 Замазка захисна кг 03056 66 18
' 64 52

1

0 36 13. 30 км.

25 , 2022 1072 011 039

а 46 (3111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 Т 0000024 54053 85 62436Щ 36185 ]25596 30 км.
%% 154 150 001 орз
":: 47 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 019 91 82 89.69 033 Щ 30 км.

. 17,45 1704 006 035
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12 Програмний комплекс АВК - 5 (35 4) укр - 5 » ззцсдіивр
2 3 | 4 5 1 6/7 [ 8/9 12/13 14

48 С11171683 Стрічка поліетиленоааз лилким шаром, кг 0091 410 52 402 00 8 05 30 мм.

марка А 3695 3618 073
49 (3111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна кг 021 5142 49 96 1 30 км.

пресована] 1075 10.49 021

50 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами г 000406 55370 63 54086 22 1085 7 30 км;
22460 21959 4,40

6111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 00004077| 10531 664712 138 74 30 км
288 271 005

Пробки дерев“янк 250х120х65 мм шт 0784 14 99 14 42 0 29130 км
1175 1131 022

30 Труби сталеві електрозварні, зовнішній м 1' і; 51 34 0 За 30 км
т 1 діаметр 32 мм товщина стінки 18 мм [ 52100 5134 039

137138 Труби оталєаі електрозварніх зовнішній м 31 115 З 113 76 08600 км
варіант 1 діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

.
34590 34128 258

55 +С113и1495 Ключ ЕСЬ А230 шт 1і 2061 9 202100 40 43 30 км.
варіант 1 2061,90 202100 4043

56 +С 13-1495 Датчик температури зовнішнього повітря шт 1. 1248 96 1224 00 24 49 30 км.
варіант 2 ЕЗМТ 24806 1224,00 24,49

57 т'иСї 13-1405 Датчик температуриподані (накладний) шт 1 1248 96 1224 00 24 4900 км.
' варіант 3 ЕЗІХ/И'і 124896 122400 2149,

58 4011371405 Клемна панель регулятора ЕСЬ Сотіогї 210 шт 1 1584 7; 1553 19 31 07 30 км.
варіант 4

' 158473 155319 3107

59 +С11371873- Кран кульовий діам. 25 мм шт. 6 38 02 360Ш 7 22 30 км.
15 2208,12 216456 43321
варіант 1

60 +С11Зи2126 Закиона трубка ПВХ гофрована 0120 мм м 202 Ші 5 94 0 12 30 км.
варіант1 123,42 119,99 242

61 +С11372147 Теллоізоллційнатруба ф32х25 м 1 79 05 77 47 0 03 1.55 30 км
варіант 1 79,05 77,47 1,55



12 Програмний комплекс АВК - 6 (3 534) укр. » 6 - ЗЄЖСДАИВР
1 2 З 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

62 +С113-2147 Теплоізоляційнатруба ф57х25 м З 127 63 125 11 0 03 23 30 км.
варіант 2 38292 37533 009 7,50

63 +С113-2311 Труба гнучка двохстінна гофрована діам. 40 м 40 ,;35 1660 0 41 0.34 30 км.
варіант 1 мм, КР09040 КОРОНЕХ ' 69400 66400 1640 1360

64 (3121-783 Металоконструкціі індивідуальні т 00126 54279 19 5365329 22184 404 06 30 км.
68392 67603 280 509

Анкерні деталі 13 прямих або гнутих круглих т 00066 5393596 5270867 16972 105757 30 км.
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами 35598 347,88 1,12 698
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 000064 310139 3016270 243 08 608 12 30 км
1385 1930 О,16 О,39

О
'О Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т О,01151 2718804 2641186 24308 5331 30 км.
% З 31293 30400 280 013

:З 68 +С1307376 Епектродривід АМР/4135 шт 1 553372 5413 00 12.22 108 5 30 км.

?,; О варіант 1 5533 72 541390 12,22 10860

0 69 0130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСТЗсп2, шт 3 ИЗЩ 144 98 0 37 2 91 30 кмЕ Ф *

ВСТЗСПЗ, тиск 10 МПа [10 кгс/см2], діаметр 44478 43494 111 « 873
03 40 мм

5 70 0130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСтТ-ї 2, шт 3 164 2 160 5“ Ші 322 30 км

а? ВСтЗспз, тиск 1 ,0 МПа [10 кгс/см21,діаметр 49250 48159 1555 9 66
“ 50 мм

52: 71 30130-1103-Щ Корпус щита силового шт 1 50591 49479 19 9492 30 км.
варіант 1 50001 49479 130 992

З 72 8С130>1103-Щ Корпус щита навісного виконанна ЩРн-2434 шт 1 6932 67834 Ц 1112 30 км,
51 варіант 2 1 36 693 23 678,34 1,30 1359'ва “73 С1110-111 Дріт- сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000016 29948 31 29144 05 21704 58722 30 км03 048 о,47 - о,о1

74 С11104172 Сталь кутова 32х32 мм т 0002 26800Щ 26104 90 16972 525 49 30 км.
і 53501 5221 934 195



12 Програмний комппекс АВК > 5 (З 5 4) укр ,ИВРмм75 С111Зн79

76 С1425ч11681

варіант 1

82 +С1512н
варіант 2

“83 *С15і2м9
варіант 3

8д +Сі 51249
варіант 4

85 +С15'12-1О
варіант 3

86 Сібії'Ібд

87 ЗСТЄЗО-бзні
варіант 1

88 +о153'4-355
варіант 1

3

Пак БТ>577

Розчин готовий кпадковий важкий
цементний, марка МЄО

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка МЮО

Розчин азбоцементннй

Короб птастиковий 16х16Х2ООО

Короб пластиковий 40х25к2000

Автоматичний вимикач ВА47-29м 25А Зр

Автоматичний вимикач ВА47»29М 16А Зр

Автоматичний вимикач ВА47»29м 16А1р

Автоматичний вигиикач'ВА4Т-29м 6А1р

Контактор КМИ-ЮЗЮ

Листи свинцеві марки СО, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

4

“Різьба Ду 15

Труба поліпропіпенова РМ2О ЗіаЬі АІ ф32х5,

мЗ

мЗ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ЮАі.; А

Ю

“оооОЮ

О

АФ

Ш

(» ,; --х х]

О .) Ю

0і.. р.їх) О.”) О

Оі(» .х

О С) М

СА] >.і07 0)О

9) >!із 0м

% ХІ

35 (21р

і;
[10

[00

3

-х

016)і:: 01

кл

.; гох,М =» ст ст)м
АСО сл-Ь

б)

і О О (Л ..х

О .ь.Ю Ю МЮ

00 О :=. 01 со

ЮО

.0
од.

м 0і,;іО О 0? О “ь (23

30 км.

30 км.

30 км

30 км

30 км.

30 км.

30 км.

30 км

30 км.

30 км

30 км.

30 км.

730 км.

30 км.



12 Програмний комплекс АВК - 5 (35 4) укр із ,» ЗЗЧСДИИВР
1 1 2 з 4 5 6/7 8/9 19 10/11 1 12/13 1 14

89 +С1534-355 Різьба Ду 32 шт 7 9.42 9 22
.

Щ О 18 30 км.
варіант 2 6594 6454 014 126

90 +С1534«355 Різьба Ду 50 шт 10 15 73 15 40 0 02 0 31 30 км.
варіант 3 15730 15400 020 3,10

91 +С1534-355 Муфта Ду 15 шт 6 11.75 11.50 0 02 0 23 30 км.

жаваріант 4
, 7050 6900 012 108

“Іх ,%

Муфта Ду 32 шт 2 25 52 25 00 Ш [Щ 30 км.

,
* 51,04 5000 004 1,00

.

-' Відвід статевий крутозагнутий 90о Ду 50 шт 2 49 49 48.50 0.02 0 97 30 км
“

а 9838 9700 004 134

>.

ы Стрічка 1зопяційна ”Пара“ кг 01506 10031 9786 Ш 1 97 30 км
:,% 15,11 14,74 0,07 030х
"; .. Бірка маркувапьна 100шт 023992 7217 70 68 0 07 1.42 30 км.1 Е! 17,32 16,96 002 034

:; ' 96 01545723 Втупка 854, 559 100шт
]

0016 55 75 54 51 Ш Щ 30 км,
, = 089 0,87 - 0,02
' % 97 С1545-42 Дюбепі Убба У661 100шт 05175 23826 23340 019 4 67 30 71

12330 12078 010 242
і?“ 98 С1545-44 Дюбепьццэях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 01596 53746 526 72 02 10 54 30 км

Є?“ , 8578 8406 003 1,69

79 99 (31545770 Кнопка к227 100шт 003325 9 в 70 Ш 0 18 30 км

.
=

030 029 - 001й 100 С1545-101 Стрічка монтажна ПМ 100м . 0.00384 262 16 25675
,

0 27 5 14 30 км.
1,01 0,99 - 0,02

%
” 101 01545-159 Очіс пьняний т 0,00007 22593 59 21898 81 251 77 44301 30 км..? 158 153 0.02 003
0' ,% 102 С15457160 Паронітові прокладки 100шт 002 941 5 916 55 6 49 18 46 30 км

* 1863 1833 013 0,37



тити

4,

]? Програмний комплекс АВК - 5 (3.541 укр

.

?”

Є.?

9,”

Н/ЇЮО]

%
%
%уут

зє-сдмвр
1 2 З 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 ,

14

103 С15457161 Патрони Д або К довгі 100шт 00408 158 43 154 60 Ш 311 30 км
646 6,31 О,ОЗ 0.12

104 01545463 Патрони до пістопета д.2 1ООшт 01188 7714 . 4 91 СШ; 1 51 30 км.
' 946 880 009 0,17

105 С15454169 Перемичка заземпювапьна шт 11 30 94 30 19 Ш О 61 30 км.
34034 33209 164 6,71

Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 002 їЗ-ЗД 130 28 [25 2.62 30 км
267 261 О,О2 0,04

Труби полівініпхпоридні 7 000024 109903 62 107509,91 238 74 215497 30 км.
2638 2580 006 052,

; д , Хомут Х25У1 100шт о,02 3487 287 90 Щ 5 78 30 км.
”44577 590 5,76 (доз 042чи” хід/.і
г 4677 Вазелін технічний Т 000009 663583 64726,9О 330 26 1301 14 30 км,

5,97 5,83 003 0,11

110 С1546-35 Пак елетроізопювапьний М318 Т 00000? 122021, 9 119266 87 36185 2392 57 30 км.
1098 1073 003 0222

111 С1,54Б 54 Пароніт т 000092 ЦБ” 21 85628 42 її?) 1718 89 30 км
8065 7878 ,29 1.58

112 С154Б>63 Припой ПОС«18 т 00002 325307 09 318641 34 28718 637.8,57 30 км.
65,06 63,73 0406 127

113 +С1547-16 Монтажна ДіН-рейка довж. 35 см шт 3 13 71 13 24 02 0 27 30 км.
Варіант 1 41,13 39,72 060 0,81

114 +С1547-16 Обмежувач на монтажну ДІН-рейку шт ' 6 4 43 414 Щ 0 09 30 км.

варіант 2 2658 2484 1, 0 064

115 +С16307106 Фіптгтри сіткоаий муфтовий ДУ 60 шт 1 102146 992 47 З).-9 20 03 30 км.

варіант 1
' 1021,46 99247 8 96 20,03

11614-(31630639 Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм шт 1 477 55 467 79 ;4 Ш 30 км.
іваріант 1 ' 477,55 467,79 0 40 9361



12 ПрограМний“комппекс АВК - 5 (354) укр. - 10 - ЗЗ-Сд-ИВР
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

117 +С1630-539 Балансувальний клапан МЗХАВ 32 шт 1 3599 99 3529 00 04 2059 301411/1.

варіант 3 359099 352000 040 7059
118 +С1630-540 Кпапани зворотні муфтові, діамет 50 мм шт 1 82838 81149 0 55 16 24 30 км.

варіант 1 82038 81149 065 1024

119 +С1630-673 Кран шаровий, діаметр 50 мм шт 5 1149 05 1125 09 152 2253 30 км.
' 574525 562500 760 11265

Кран шаровий ДУ 32 ВЗ шт 1 411 59 402 00 1 52 8.07 30 км.
41159 40200 152 007

Повітрлвідвідник автоматичний “

шт 3 25442 249 123 045 399 30 км.
76326 74739 090 14,97

Термомєтр біметалічний шт 3 295 5 289 41 Щ 5 79 30 км;
88050 86823 090 17.37

123 +С1630-986 Кран триходовий під манометр шт 4 135 87 132 91 03 це 30 км
варіант 3 54048 53164 120 1064

124 +С1630-986 МанометртеХНіЧний МП7100 шт 4 227 72 222 95 03 4.47 30 км.
варіант4 91088 89180 120 1 ,88

125 +15093>34013 Кабель силовий ВВГнгд 5х10 ММЗ 1000м 00400 7380583 17038353 ' 4 54 3407 96 30 км.
варіант 1 709128 695164 059 13905

126 +15093-3402З Кабель 3Х1,5 мм2 ПВСнг 1000м 000612 1974982 19340 00 2257 38725 30 км.
варіант 1 12087 11036 014 237

127 +15093-3402З Кабель 3Х1,5 мм2 ВВГНГд-10 1000м 000103 19219 42 18820 00 22157 37085 30 км.
варіант 2 1080 1938 002 040

128 +15093>34023 Кабель 3х2,5 мм2 ВБГнгдЛ ,0 1000м 00255 25492 42 2497000 2257 499 85 30 км.
варіант 3 65006 63074 058 1274

129 +15093-34023 Кабель 2х0,75 мм2 ПВСНГ 1000м 002244 9428 44 922100 22 57 184 87 30 км.
варіант 4 . 21157 20092 051 4,14

130 +15093-34023 Кабель 1х2,5 мм2 ПВ 1000м 000204 833602 815000 22 57 163 45 30 км.
варіант 5 .

] 17,01 1063 005 033



12 Програмний комплекс АВК , 5 (36 4) укр ЗЗ-СД-ИВР“і! 2” | 3 -Н. Аццмфіф 1 6/7 8/9 ,. -,33111 12/13 1 14

Енергоносії машин, врахованих в складі
загальновиробничихвитрат

131 С1999и9001 Епєктроенергія кВтнгод 42072 ці 6 22
' 21 ,96 21 ,96

“3909-9010 Стиснене повітря МЗ 126 00722; 0 07223
“

.
* 9,10 010

9005 Мастильні матеріали КГ 01902 11195 73 05
“ 1389 1389

9006 Гідравлічна рідина кг 0078 78 61 78 61
6,13 613

Разом грн. 5108 51 .081

м Разом по розділу 0! грн. 48662,04 4750638 115,01 940,09

І
У. Устаткування [

1Ї331+1504414041 Е тетронний регулятор ЕСЬ Сотіогт 310 шт 1 Щ64.88 16612 50 498 38 154 00
варіант 1 17264,88 1661250 49838 15400

135 +1808-6071 Триходовий клапан Х/РВ-З ДУ 32 шт 1 6068 З ЕШЩ 175 17 54.13
варіант 1 6068,30 583900 17517 5413

137 +1808>12024 Тепловий насос ЦЗ 110163033+НМ1639 шт 3 331134 52 318622 22 9558 67 2953 63
варіант 1 МКЗ » 16181 а комппеіоі з обаязкою, 99340356 95586666 2867601 886089

“ “ епекгрикою та атоматикою

Разом по розділу ХІ грн. 1016736,74 978318,16 2934956 9069,02
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин .

Електроенергія кВт-год 65919
Стиснене повітря м3 126
Мастильні матеріали кг 1322
Гідравлічна рідина кг 0105
Бензин л 11409

л 1619Дизельне папі/шо



ЗЗцСДЇИВР.13.12 Програмний комплекс АВК - 5 (154) укр
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на ”23 лютого" 2021 р.
Символ '+” визначає, що параметри, які впливають на кошторисну Ціну ресурсу,/Змінені користувачем.
Символ 8. визначає що ресурс задав користувачем.-

[посаф/Йідп

[посад;/й (:( ініціали, прізвище )]

Склав
' “шани, прізвище )]

Перевірив

таж

М
%ЧЩЬ

шотныиа

“

”Ш

є

онішє



2 Програмний комплекс АВК » 5 (3.541) укр. -і - ЗЗНСд-ВОБ

» Форма Мев“і%
Ед “іЗАдд; ;? *

ЖЗ.»
/;

:
т
змни

л
а;

»?

й?

2Ощ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний
центр надання соціальнихпослуг» Рівненської обласної ради за адресою: м. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 21
Умови виконання робіт
Об'єми робіт ,

МЕ
“ .

Одиниця Кількість Приміткап/п Наименування робіт та витрат вишру
і 2 .“ З 4 5

Локальний кошторис 2-14 на теплові насоси

1 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном насос З
масою до ОД т

2 Установлення агрегатів повітряно'опапювальнихмасою шт . 3
до 025 т

3 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб м 20
поліетиленових [потпропіленових]напірних діаметром
32 мм

4 Установлення щитків освітлювальнихгрупових масою шт 1

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
5 Вимикан автоматичний [автомат] одно-, двое, шт 5

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні ”

або колоні, струм до 25 А
6 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без мЗ ' 16,8

кріплень з укосами, група ґрунту 2
7 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, мЗ 16,8

група ґрунту 1.

,

.
8 Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб до ]

км О,О4
2>х каналів

9 Кабель до 35 кВ у прокладенихтрубах, блоках і коробах, м 40
маса і м до 1 кг

Локальний кошторису2-1-2ынавузол регулювання
'іО Установлення фланщевихвентилів засувок затворів шт 5

ілапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм

А
іі Установлення фільтрів для очищення води діаметром фільтр і

,
д 50 мм
: 12 Установлення фланцевих вентишв, засувок, затворів, шт 1

,, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
“ із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм

13 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, шт . і
клапанів зворотних) кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм

,

14 (лапани чавунні регуліоючі, редукційні пружинні, шт 1

запобіжні одноважільнл запобіткні двоважіпьНі фланцеві
на умовний тиск і,6-2,5 МПа [16725 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 40-50 мм
[електричний або електромагнітний привід]

15 Прилади шо установлюються на конструкц 2

щитах маса до іО кг
16 2

проточні датчики концентратоМірів і шіпьномт в, 0 3
метрів], діаметр трубопроводудо 50 мм іЛОМ (ЧиМай/237 %ШґфГ???



2 Програмний комплекс АВК - 5 (354) укр. - 2 - зечсд-вов
1 і >“? 2 ' і з 4 і 5
17 Установлення термометрів в оправт прямих або кутових комплект З
18 Установлення манометрів з трикодовим краном комплект 4
19 Установлення повітровідвтдників шт 3
20 Прокладантія трубопроводівопалення зі сталевих м 1

елегсгрозварних труб діаметром до 40 мм
21 Прокладання трубопроводівопалення зі сталевих м 3

електрозварнихтруб діаметром 50 мм
22 ізоляція трубопроводівдіаметром до 76 мм циліндрами, = м 4

напівциптндрами та сегментами з птнопласту, товщин
ізоляційного шару 40 мм
Локальний кошторис 2733 на електротехнічнт рішення

Розділ 1, Р і-О 4к8 існуючий ит .

23 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, две-, шт ,
1

,,
триполюсний, що установлюється на конструкціі на стіні ';

або колоні= струм до 25 А «7

Розділ 2. Щит автоматичнийШАС-1 (силова частина)

24 Установлення щитктв освллговальнихгрупових масою шт 1

до 3 кг у готовій нішт або на стіні
25 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, двон шт 3

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

26 Установлення приладів або апаратів шт 1

Розділ 3. Кабельне-провідниковапродукція

27 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в м 24
труби

28 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 м 7
, до 6 мм2 5 труби
29 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 м 26

до 16 мм2 5 труби '

Розділ 4. Електромонтажні вироби

30 Прокладання втніпластових труб, що поставляються
“

м 20 '
прямими трубамидовжиною57 м, по стінах і колонах із

кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

31 Прокладання коробів пластикових 24
32 Установлення приладів або апаратів 3

Склав

/Перевірив /
»

підпис рніціали, прізвище)][поаб ї

“інших?“

ДЗ“

іі згтдно 3
ОРИГІНАЛОМ трактир тіні шторки



5 Програмний комплекс АВКА 5 (3.554) укр. тэ-сіэьлсш-і -2
Форма М? 1

Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних послуг» Рівненської
обласної ради за адресою: м. Рівне, аул. Жі Кюрі, 21
38

Локальний кошторис на будівельні роботи Ма 2-1-2
на вузол регулювання

Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних послуг»
Рівненської обласної ради за адресою: м. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 21

Основа:
креслення (специфікації ) Ма

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітнаплата

571478 тис. грн.
0.05992 тислюдмгод.
4062 тис. грн.

Середній розряд робіт З,9 розряд
Складений в поточних цінах станом на "23 лютого" 2021 р.

Вартість одиниці, 1

. Витрати труда
ШН-

Загальна вартють, грн. робітників, ПЮД.“Г0Д.

ексллуа- експлуа- не зайнятихОбґрунту- Всього тацн тацп обслуговуванням”9 вання Найменування робіт і витрат Одиниця К.ШЬ” машин
.

машин машинп/п (шифр вишру КІСТЬ Всього заробіт- тих щонорми)
.

в тому на плати в тому обслуговуютьзаробітн числі за- чист за-
.. . .. . .і машини

НОІ плати робітнОі робітн0і *
на одиниплати плати 4 всього

. цю
1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 РН15-20-2 Установлення фланцеаих вентипіе, 100шт 0,05 24312 73 ' 1962 91 1216 886 25 277 1500 13 86
засувок, затворів, клапанів зворотних, 17726,51 71, 76 4 1,1О40 0,06
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметромпонад 25 до 50
мм

2 01630-673 Кран шаровий,діаметр 50 мм шт 5 1149 05 - 5745 > - - -
варіант 1 - - . - -

З РН15-103-4 Установлення фільтрів для очищення фільтр 1 129 34 1-8 1 7100 1 71
води діаметром50 мм 108,12 1 0,01ОО 0.01

4 01630-106 Фільтри сітковий муфтовийДУ 50 шт 1 1021 46 - - -
варіант 1

1 - > -

' дійшла/Са.
до Гар/грн



5 Програмний комплекс АВК - 5 (354) укр. > 2 - 75дСД-ЛС19424-2
1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11,
5 С1630>673 Кран шаровийДУ 32 83 шт 1

'
411 59 > 412 > > > -

варіант 2 > - - > >

6 РН 1520-2 Установлення фланцевихвентилів, 100шт 001 24312 73 1962 91 243 177 29 277 1500 2 771

засувок, затворів, клапанів зворотних, 17726,51 71, 76 1 1 , 1 040 0,01
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих трубдіаметром понад 25 до 50
мм

7 С1630>540 Кпапани зворотні муфтові, діаметр 50 мм шт 1 828 38 - 828
»

> > - >

варіант 1 > > > > -

8 С1630-539 Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм шт 1 477 55 > 478 > > > >

варіант 1 > > > - >

9 РН15>2О>2 Установлення фланцевихєентилів, 1ООшт О,01 2431Ш 1962 91 243 177 29 277 1500 2 77
засувок, затворів, клапанів зворотних, 1772д,51 71, 76 1 1,1040 О,О1
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50 Ї

мм

10 С1630>539 Балансувальний клапан МЗУ>Б 32 шт 1 3599 99 - 3600 > > > >

варіант 3 - > - > -

11 М12-805>2 Кпапани чавунні регулюючі, редукційні 10 шт 0,1 4606 85 16 93 461 393 2 60 0000 ()
ав. пружинні, запобіжні одноважільні, запобіжні 3928, 80 З,07 > 0, 0420 -
п.13.1.2 двоважільні фланцеві на умовний тиск 1, 6>

к=1,25 25 МПа [1 б-25 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 40-50 мм
[електричний або електромагнітний ?

привід]

12 1808-6071 Триходовий клапан Х/НВ-З ДУ 32 шт 1 5839 00 - 5839 > - > >
:

варіант 1 > > - > > 1;

13 [3130-3765 Елеісгропривід АМХ/АЗБ мл 1 5533 72 >

варіант 1 > >

14 М11>З1-2 Прилади, що установлюються на шт 2 129 42 >

конструкцхях або щитах, маса до 10 кг 10797 >

і



5 Програмний комплекс АВК 4 5 (3 54) укр 754сд-лс1-2-1-2
1 2 З 4 6 8 10 1 1 12
15 1504-14041 Електронний регулятор ЕСЬ Сотіогі'310 ЦГГ 1 16612 50 16613 > > >

варіант 1 - - -

16 СПЗ-1495 Клемна панель реґулятора ЕСЬ Сотіоп 210 шт 1 1584 73 1585 - > >

варіант 4 - > >

17 С1 13-1495 Ключ ЕСЬ А230 шт 1 2061 90 2062 * > -
варіант 1 > - >

18 М11>350-З Прилади, що монтуються на шт 2 343 34 687 614 4 8000 23
технологічному трубопроводі [расходомір 30701 - -
об'ємний, швидкісний, індукції/ний;
ротаметр, клапанрегулюючий; регулятор
тискута температури прямоїдії;
покажчик потокурідини; проточні датчики
концентратомірів ] щільномірів, РН-
метріе], діаметр трубопроводу до 50 мм

19 С113>1495 Датчик температури зовнішнього повітря шт 1 1248 96 1249 > > -
варіант 2 ЕЗМТ > > -

20 С1 13-1495 Датчик температури подачі (накладний) шт 1 1248 96 1249 - > >

варіант 3 ЕЗМ-11 > - -

21 РН15>104>4 Установленнятермометрів в оправі прямих комплект 3 40 20 121 113 . 0 5900 1 77
або кутових 3774 - -

22 С1630-986 Термометр біметалічний шт 3 295 50 887 > > >

варіант 2 - - -

23 РН15-104-2 Установленняманометрів з триходовим комплект 4 37 10 148 109 ШЩ 1 64
краном 2725 - >

24 С1630-986 Манометр технічний МП-100 шт 4 227 72 911 - - -
варіант 4 . . .

25 С1630-986 Кран триходовийпід манометр шг 4 135 87 - -
варіант 3 > > -

26 Е18-17-10 Установлення повітровідв/дникіе шт 3 132 60 1 9090 5 73
к=1, 15 ' 123,59 > -

/даними
Ш Гопак/%%]



5 Проґрамний комплекс АВК - 5135 4) укр. 75-Сдйлсд2-1-2
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12

27 С1630я986 Повітрявщвідник автоматичний шт 3 254 42 - 763 - - -
варіант 1 > - - - >

28 РН15854 Прокладаннятрубопроводів опаленнязі 1ООм 001 8074 72 973 99 81 69 Щ 104 2900 134
сталевих електрозварних труб 6931,11 3561 - 0, 5478 001
діаметромдо 40 мм

29 С113>130 Труби сталеві електрозварні, зовнішній м 1 52 00 - 52 - в - -
варіант 1 діаметр 32 мм, товщина стінки 1,8 мм - - - - >

30 РН1585-2 Прокладаннятрубопроводів опаленнязі 1ООм 003 8074 72 973 99 242 208 29 104 2900 З 13
сталевих електрозварних труб 6931 , 11 3561 1 0,5478 002
діаметром50 мм

31 0113-1138 Труби сталеві електрозварні, зовнішній м 3 115 30 - 346 - - - “дд
варіант 1 діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм - - - - -

32 РН19-5«1 Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 100м 004 2652 78 - 106 81 - 33 9000 1 36
мм циліндрами, напівциліндрами та 201739 - - - «

сегментами з пінопласту, товщина
ізоляційного шару40 мм

33 0113-2147 Теплоізоляційнатруба ф32х25 м 1 79 05 - 79 - - - -
варіант 1 - - - - -

34 С1 13-2147 Теплоізоляційнатруба ф57х25 м З 127 64 - 383 - - » ,
варіант 2 - - - 4 -

35 01534-365 Різьба Ду 32 шт 7 9 42 - 66 - - - ,
варіант 2 - - - - -

36 С1534-355 Муфта Ду 32 цгг 2 25 52 - 51 - - - -
варіант 5 - - - - -

37 С1534-355 Різьба Ду 50 шт 10 15 73 -
варіант 3 - -

38 01534-355 Різьба Ду 15 шт 4 6 14 -
варіант 1 м -



5 Програмний комплекс АВК- 5 (3.54) укр - 5 - 75АСД-ЛС1й2-1-2
1

'
2 ' 3 4 5 є 7 8 9 10 11 12

39 С1534-365 Муфта Ду 15 шт 6 11 75 - 71 - - х -
варіант 4 . , . . и

40 01534-355 Відвід сталевий крутозагнутий 90” Ду 50 шт 2 49 49 в 99 - > - *

варіант 6 - - - - -

""""""""""""""""(=азамааяиьытьатмзівьвьыєу““”“”“ “““"“""“"“52іэз2' "“”"3'5'2'2МЦ 5458
8 012

Разом устаткування, грн. 22452
Транспортні та заготівельно-скпадські витрати, грн. 881
Всього устаткування, грн. 23333
Разом будівельні роботи, грн. 32530

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 28811
всього заробітна плата, грн. 3530

Загальновиробничівитрати, грн, 1615
трудомісткість в заґальновиробничихвитратах, люд.год. 522
заробітна плата в загальновиробничихвитратах, грн. 532

Всього будівельні роботи, грн. 34145

Всього по кошторису 57478
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 59,92
Кошторисна заробітна плата, грн. 4062

/ [АН/.,
,» ”7 ”км

Склав % ,//
[посада, підпис( ініці ли, пріз ще,)]

і ,. /.
Перевірте Т'і/і-К/

[посада, підпис ( ініціали, пйй/вище )]

7 [и [ 4/д % %МИ
МТ Д). ГОИКЙ/



Ш
УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ”РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 3 '

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ " РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
вул. Жоліо Кюрі.21 м. Рівне, ЗЗОІЗ, тсл /факс (0362) 6744-34, тел. 67-1434. 67-14-35

і,?пшіі: іш*осгош[ніы- пєі Код ЄДРПОУ 330822 Іб

НАКАЗ
м. Рівне

04.03.2021р. М ЇЗ'П
Про затвердження зведеного кошторисного
розрахунку вартості об”єкта будівництва
“Капітальний ремонт системи теплопостачання
(влаштування теплового насоса) КЗ
“Рівненський обласний центр надання
соціальних послуг” Рівненської обласної ради
за адресою: м.Рівне,вуд.Ж.іх'юрі,21

Згідно участі в Обласному конкурсі проєктів енергоефективності 2021
року,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об*єкта
будівництва “Капітальний ремонт системи теплопостачання
(влаштування теплового насоса) КЗ “Рівненський обласний центр
надання соціальних послуг” Рівненської обласної ради за адресою:
м.Рівне,вул.Ж.Кюрі,21 в сумі 897287 тис.грн. (вісімсот Дев”яност0 сім
тисяч Двісті вісімдесят сім грн.)

2. КОНТРОЛЬ 38. ВНКОНЗННЯМ ДЯНОГО НЗКЗЗУ ЗЗЛІ/ІШЗЮ За СОбОЮ.

Директор Валерій СТАСЮК

Головний бухгалтер: Наталія ПАРЧУК

Чашаданина
%] на. ©“???



2 Протрамний комплексАВК - 5 (3,5.4) укр. - 1 - 75йСД46СР
Форма М! 5

( назва орган а

нии роз) хунок у сумі 897,287тис. грн.
них/су / тис. грн.

9?т про затвердження)
З 2 ”и,

2021в

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТАБУДІВНИЦТВА М!

Капітальний ремонт системитеплопостачання(влаштуваннятеплового насоса) КЗ «Рівненський обласнийцентр надання соціальних послуг»
Рівненської обласної ради за адресою: м. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 211, ,

Складений а поточних цінах станом на 23 лютого 2021 р.
Номери Кошторисна вартість, тис.грн.

Ме кошторисів і Найменуванняглав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів будівельних устаткування, інших загальна
п/п кошторисних інженерне-транспортноїінфраструктури, робіт і витрат робіт меблів та витрат вартість

розрахунків ' інвентарю ,

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 2-1 Капітальний ремонт сисгеми теплопостачання (влаштуваннятеплового 74,992 596,012 - 671 ,004

насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних послуг»
Рівненської обласної ради за адресою: м. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 21

Разом по главі 2: , 74992 596,012 « 671 ,004
Разом по главах 1-7: 74,992 596,012 * 671,ОО4
Разом по главах 1-8: 74,992 596,О12 - 671,ОО4
Разом по главах 1-9: - 671,004

,; О [Анімаційні/и

% от



2 Програмний комплекс АВК - 5 (334) укр. > 2 - 75'сдйсср
1 2 3 4 5 6 7

Глава 10. Утримання служби замовника
2 ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на здійснення технічного нагляду (1 ,5 %) - - 10065 10065

112013 Дод. К
п.46

З Розрахунок Кошти на формування страхового фонду документації - - О,045 О,045
М П-107

Разом по главі 10: - - 10,110 10,110

Глава 12. Проєктно-вишукувальні роботи та авторський нагляд
4 ДСТУ Б Д.1.1- Вартість проектних робіт - - 49402 49402 /

1:2О13 Дод. К п.
52

5 ДСТУ Б Д.1,1- Вартість експертизи проектної документації * « 3,516 3,516
112013 Дод. К п.

53
6 ДСТУ Б Д.1,1- Кошти на здійснення авторського нагляду - - 2,700 2,700

12013 Дод. К п.
54

Разом по главі 12: - - 55518 55618
Разом по главах 142: 74992 596,О12 65728 736,732

ДСТУ Б Д.1.1- Кошторисний прибуток (П) 2198 - « 2198
12013 п.5.8416
ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 0398 0398
12013 п45,8.16 організацій (АВ)
Розрахунок Кошти на покриття ризику всіх 'в будівництва 1.800 14304 1577 17,681

М П-1З1
Разом 78990 610,316 67703 757,009

ДСТУ Б Д.1.1- Податок на додану варті , , артості проектних - - 140,278 140278
112013 п.5.8.16 робіт, вартості експерти ) Х

кото ай яду)
Всього по зведеному ко '

“ “ опіом ” 78,990 610,316 207,981 897,287

Керівникпроектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу
* ьлшшшейд
%% Ю так



І.Анотація проєкту

Повна назва проєкту: Капітальний ремонт системи теплопостачання
(влаштування теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання
соціальних послуг» Рівненської обласної ради за адресою: м.Рівне, вул.
Ж.Кюрі, 21.

Проект спрямований на створення належних умов перебування клієнтів
закладу, забезпечення якісного функціонування робочого процесу, збереження
здоров”я підопічних та створення належного температурного режиму.

Проект має важливу соціальну спрямованість, адже заклад обслуговує
найбільш незахищені верстви населення з усієї області, в тому числі і
безхатьків.

Серед пріоритетів національних інтересів України є забезпечення
екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громади і

суспільства, збереження навколишнього природного середовища та
раціональне використання природних ресурсів. Раціональне споживання
енергоресурсів є важливим кроком до отримання енергетичної незалежності.

2. Докладний опис проєкту.

Даним проектом передбачено влаштування теплового насоса «повітря-
вода», який використовує теплову енергію вуличного повітря для нагріву води
в опалювальній системі та системі гарячого водопостачання.

2.1. Впровадження даного проєкту дозволить зменшити викиди в
атмосферу, що формуються в процесі роботи діючої твердопаливної котельні.
Теплопостачання закладу соціального обслуговування в опалювальний сезон (6
місяців в році) здійснюватиметься за рахунок теплового насоса.



2.2. Тривалість реалізації проєкту

Тривалість реалізації проекту - 3 місяці.

2.4. Економія паливно-енергетичних ресурсів в натуральних показниках з
перерахунком у т у.п. та у відсоткахдо загального споживання.

Від реалізації проєкту розрахункове зменшення споживання паливно-
енергетичних ресурсів становить:

- дрова, 7],696 складометрів (13349 т у.п.), що становить 100 %
середнь'орічногоспоживання;

- торфобрикет, 6,1 т (2196 т у.п.), що становить 100 % середньорічного
споживання.

2.5. Скорочення або заміщення використання природного газу

Комунальний заклад «Рівненський обласний центр з надання соціальних
послуг» Рівненської обласної ради природним газом не користується.

2.6. Бюджет проєкту, в т.ч.: співфінансування з місцевих бюджетів

Загальна вартість проєкту - 847,885 тис.грн.

У. Технічний звіт за результатами проведеного енергоаудиту.
Запровадження системи енергоменеджменту

У 2019 році в комунальному закладі «Рівненський обласний центр з
надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради було проведено
енергоаудит згідно з комплексною програмою енергозбереження. який здійснив
ФОП Прощенко Геннадій Петрович та був складений звіт 3 енергоаудиту
(енергетичного обстеження). ”



заробітна плата
кочегарів за 2019 рік (183 кл. дні) кочегарів за 2020 рік (184 кл. дні)
опалювального опалювального
періоду періоду
січень 16831,99 січень 25851,26
лютий 26062,02 лютий 24497,63
березень 29796,61 березень 27153,24
квітень (15днів) 13132,06 квітень (15днів) 10263,3
жовтень (17 днів) 946734 жовтень (17 днів) 13297,б2
листопад 21250,26 листопад 27955,97
грудень 29529,17 грудень 29319,38
Всього: 146069,45 Всього: 158338,4

нарахування 22% З2135,28 нарахування 22% 34834,45

Разом: 178204,73 Разом: 193172,85

/“ ,;



РОЗДШ 2.4. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЇ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХРЕСУРСІВ

кз "Р1ВНЕНСЬКИЙОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 3 НАДАННЯ соцнАпьних послуг" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Середнє споживання ПЕР за три останніх роки Економія ПЕР
(201820192020)

Споживання ПЕР гпсля впровадження проекту
1 , .

ВИД ПЕР
На альний се єлня ва тість На альт й Вартість У Нат зльний %;“рт'иь У

тур т у.п.
р .? тур 1

т ул. % цінах 2021 ур т у.п. % .]Х рахунках
похазник шючих шнах, показник показник ДІЮЧОГО тарифу

РОКУ .,(2021 р.)
Елещичнаенти” 33722 11336 9351х,2о 0 о 0 0 33,722 ! 13136 100,0 18475456

тис кВт-тод.
Теплова енерпя, Гкал () () (1 О () 0 0 0 0 0 0

Природний газ, тис м] 0 0 О 0 О О 0 0 О 0 ()

Водопостачання, тис м3 ],666 1,052 20729,46 О 0 0 0 1,666 1,052 1000 24356“)!
Водовідведення) тис м3 0 0 0 0 0 0 О 0 О О О

Палнвно- енєрГитичні
ресурси, (дрова 71 ,696 13,З49 62171,26 71596 13349 100,0 107544,00 0 О 0 ()

складометрах)

паливно ' ЄНЄРЇИТИЧН' 671 2,196 122оо,00 є,] 2,196 1001) 19842,87 () о о ()
ресурсит (торфоорикєтд)

Разом: Х 28,433 18861892 х 15545 127386,870 х 12388 200,0 2091 ] ],28

ОД!имиджы%% ” Гбіґгбдф/



РОЗДШ 2.3.1. СПОЖИВАННЯ УСІХ ВИДІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

кз "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР з НАДАННЯ соцнАпьних ПОСЛУГ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Вид ПЕР В > . .
|

>

Натуральний Вартість в Натуральний аптцть у Натуральний ?Чи-Іст.!) у
т у.п. . , т у.п д1ючих т у.п д1ючих щнах,показник ДХЮЧИХ шнах, грн показник . показник

цхнах7 грн грн
Електрична“Юрия” 0 0 3 х ,886 нм) 93506,11 35558 1248 9353029

тыс кВттод О

Тепловаенергія, Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природнийгаз, тис 043 0 О О 0 0 0 0 0 0

Водопостачання,тис м3 0 О 0 1.539 0,97 18366,63 І,79З ], [3 2309128
Водовідведення,тис мз 0 0 0 0,706 0,45 582427 0 0 0

Інші: 0 О ()

Пштивно-енергитичні
ресурси. (дрова 0 0 0 59.91 П,06 51 ] 71.66 83383 1554 73 [ 70.86
складометрах)

ПШВНО'ЄНЄРГИТИЧН' 0 0 0 вд 2196 12200 0 0 0
ресурси (торфобрикет,т.)

Разом: х 0 0 х 25,866 181068,67 х 29,15 189793,43



РОЗДІЛ 2.4. РОЗРАХУНОКекономнї ПАПИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХРЕСУРСІВ

кз "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 3 НАДАННЯ соцлАпьних ПОСЛУГ" РІВНЕНСЬКОЇОБЛАСНОЇ РАДИ

Середнє споживання ПЕР за три останніх роки
(2018.2019,2020)

Економкя ГГЕР Споживання ПЬР теля впровадження проекту

ВИД ПЕР
Нат ' альний се синя ва тіоть На альний Вартість у Нат 1льний ЇЇЇЇТЬ-у

УР т ул. р .р ВР т у.п. % цінах 2021 УРК т у.п. % .р " р УНЮХ

показник шючихшнах, показник
року

показник дпочого тарифу

;“ »

(2021 р.)
метрична “ерг”? 33322 11,836 9351820 0 0 0 0 33,722 цззє хоо.о 18475436

тис кВт ґод.
Теплова енергія, Гкал () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природний газ, тис м3 0 0 0 0 О 0 О 0 0 (1 ()

Водопостачання, тис из 1,666 1,052 20729,46 О 0 О 0 1566 ],052 1000 2435632
Водовідведення, тис м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ()

Паливнои енергитичні
ресурси, (дрова 71,б96 13349 62171126 71696 15349 100,0 10754430 0 (] О ()

складометрах)

ПШВНО ' енергитичш б,] 2,196 12200,00 б,] 2,І96 100,0 19842,87 0 0 0 ()
ресурси. (торфобрикетлд

Разом: х 28,433 188618,92 х 15,545 127386,870 х 12,888 2000 20911128



%
Фізична особи-підприємець

Гурський Андрій Васильович
35351, Рівненська обл., Рівненський р-н. с. Тайкури, вул. Шевченка) буд. 60

РНОКПП 2923310078

Розрахунок терміну окупності по проекту:
«Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування теплового
насоса) КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних послуг»
Рівненської обласної ради за адресою: м. Рівне, вул.Ж. Кюрі, 21»

Витрата палива за попередні роки й
Середньорічна витрата дров за 2019-2020 р 71 ,437 м.куб.складочних
Шредньорічна витрата торфобрикету за 2019-2020 р 6,1 т

. . . 0 грн]Варттсть дров в 2021 роді (з доставкою та птдготовкою) 876,48 м.куб.складочний
Вартість торфобрикету в 2021 році (з доставкою) 2855 грн./т
Кількість тела отриманого від спалювання палива
визначаємо з калорійності торфобрикету 4000 ккал/кг,
калорійностідров 2770 ккал/кг та ваги складометра дров 470
кг/м3
Се е ньо ічна кількість тепла от иманого ві спалювання 4р д р ( р * д 117,4 Гкал/рік
Рпалива за 2019-2020 р
ККД котла з врахуванням експлуатації 83%, втрати в
тепловій мережі та власні потреби котельні 2,0%.
Се е ньо ічна кількість тепла от им ного споживачем за ."
”

р д р р
.
а

, 95,496 Гкал/рік2020 р з врахуванням втрат в мереж та іхКД котла
Вит ати елект ичної ене тії тепловим насосом п нр р р р 30765 кВт*год
середньорічномуЕЕК (А35 / “'18) =3,61
В котельні встановлено два насоси та дуттєвий вентилятор.
Загальна встановлена потужність обладнання 2,8 кВт.
Коефіцієнт використання встановленої потужності 0,8

. “1Річне споживання електроенергп котельнею 97843 кВт*год
Річна вартість електроенергії, що споживається котельнею % 36300 грн/рік
Річна вартість палива за цінами 2021 року : 40014 грн/рік
Заробітна плата оператора котельні, з нарахуванням. .

о % 193173 грн/рікЗначення за опалювальнии сезон 2020 року
Середньорічне споживання гарячої води в Міжсезоння

167 75 м3
(нагрів електротеном) *

Річні вит ати елек ,ичної ене тії на наг ів во и ГВПр “” Р * р д 87793 кВт*год
електротеном
Загально ртчнт витрати електричнот енерґп на нагрів води кВт*годГВП тепловим насосом .

Зменшення споживання електроенергії при нагріві води ' * Їі“ *в 7 а % кВт годтепловим насосом ' ;“
Річна економія коштів при нагріві води ГВП тепловим є і .

5 і грн/рікнасосом .. ,;

КІМШафа;ЗЙФ/ % ні?/сем



Вартість електроенергії. яка необхідна буде на опалення
тепловими насосами 114139 грн/рік

Річна економія коштів при впровадженні заходу, що
складається з суми вартості палива за рік, вартості
електроенергії,що споживається котельнею за рік,
заробітньої плати операторі котельні, економії коштів при
нагріві води тепловим насосом за мінусом вартості
електроенергії на роботу теплових насосів

180989 грн/рік

Капітальні затрати на впровадження заходу 847885 грн(Простий термін окупності 4,68 років

Фізична особа-підприємець

Директор комунального закладу
«Рівненський обласний центр ;?
з надання соціальних послуг»”
Рівненської обласної ради

'-



УІ. Опис популяризації успішногодосвіду у вирішенні проблемнихпитань
підвищення енергоефективності та заплановане висвітлення результатів

реалізації проекту

При успішній реалізації проєкту «Капітальний ремонт системи
теплопостачання (влаштування теплового насоса) КЗ «Рівненський обласний
центр надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради за адресою:
м.Рівне, вул. Ж.Кюрі, 21» передбачено влаштування трьох теплових насосів, які
обігріють будівлю при низьких температурах (до -210С).

Заплановано висвітлення реалізації проекту у межах закладів соціальної
сфери Рівненської області, які фінансуються з місцевих бюджетів. Інформацію
буде розміщено у місцевих ЗМІ, сторінках закладу у соціальних мережах, на
сайті Рівненської обласної ради.

а
; Згідно з

*

*”Зііипнмом уши? %% Мэр/%%,
,“.



Форма Ф-І Т

Рекомендовані енергоефектпвні заходи

ГЙРГЇЙ
Ц ЙАйщ *? % )артість розроолшня і

:

Н и ]
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙСЕРТИФІКАТ БУДІБЛЇ
ЗЖРЩЙШ дажш“'ЯЩЖЖЗ

Адреса (Місцезнаходження)будівлі: м. Рівне, вулиця Ж. Кюрі, , будинок 21.
Функціональне призначення та назва: Комунальний заклад

«Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг»

Відомості про конструкцію будівлі

загальна площа: 876,06 м2

загальний об*єм: 311052 м:”

опалювальне площа: 765,0 м2

опалювальний об”єм: 2716,20 м3

кількість поверхів : 1+2

рік прийняття в експлуатацію: 2018рік

Клас енергетичноїШкала класів енергетичної ефективності
. ,; , , , , ,

ефективності
Високии рівень енергоефективності

(З0к8г* гол/МЗ

(54кВт*го/:і/мЗ Є(бОкВт*год/М3

474кВт*год/мЗ

(89кВт* год/М3

( іО4кВт*год/мЗ

>104кВт*год/М3
Низький рівень енергоефективності
ПИТОМЄ СПОЖИВЗННЯ ЄНЄРГіЇ на ОПЗЛЄННЯ, гаряче ВОДОПОСТЗЧЗННЯ,

57,72охолодження будівлі
Пит 'е споживання первинної енергії 205,75 кВт х год/Міта рік

40 50 60 70 80 >90

Питомі викиди парников
Серія та номер КВЗЛЇФЖФЛДНОП

[,

А.,д/ '

. олигіНАлом дим/т



І. Фактичні або проектні характеристики отороджувальних
конструкцій. ...-

Вид отороджувальноі' конструкції Значення опору теплопередачі Площа
огороджувальноі'конструкції (м2 г ІС)/Вт А, м2

існуюче мінімальні

,. ..., , . приведене значенням. ,. ,
ВИМОГИ

.

,и . , .
: 3912

, , за 70638
,П0криття опалюваних гориш (технічних - -

4

-

п дертітадокришмансардщґч ЇИПУ ,

' 4,60 , 4,70 .
479,22

ер над Проіздамита . - -

,
оптованими підвалами

іСвітлопрозорі отороджувальні 0,62 0,75 84,70

(),-48 0,6 23,20

Опис технічногочстану огороджувальнихконструкцій
Зовнішні стіни будівлі виконані з червоної глиняної цегли, зсередини поштукатурені та

Еопоряджені відповідно до призначення приміщень, зі сторони фасадів зовнішніх стіни утепленені
%системою "Кгеізеі” (аналоги). Матеріал утеплювача базальтові, мінеральні прошивні мати з коеф.
ітеплопров. не більше - (1044 В замін вхідних тамбурів влаштувані теплові завіси. Матеріал віконних-
та дверних конструкцій - металопластик. Розміри віконних та дверних конструкцій на 30 мм. менші;
ід розмірів віконних та дверних прорізів. Опорядження стель - вирівнююча шпаклівка пофарбована

іакриловою сумішшю. Спорядження стін - вирівнююча шпаклівка пофарбована акриловою сумішшю,
і(за вийнятком підсобних санвузлівлуалетів. душових, де проведено укладання керамічної плитки).
і Цоколь виконаний 3 бетону В 15 та армувати по низу сіткою [4 [ ЗАШ 3 гідроізоляцію з рубероі'ду..
Фундаменти під приямок виконати з бетону В ] 5 з добавкою гідрофобізатора товщиною 50мм.
%Конструкціядна приямку - цементна стяжка з запізненням (з забезпеченням розуклонки); бетон В15'

'];армований;екструд. пінополістирол з коеф теплопровт 0,О28 вжес; бетон Віб; ушільнений щебнем
Єгрунт основи. Осадочний шов виконаний з 2-х шарів руберойду в місцях примикання стін приямку до.
;існуючих зовнішніх стін. Місцевий дренаж виконано із щебню. Стан цоколю будівлі незадовільний,
ід“ не зовсім відповідає мінімальним вимогам опору тсплопередачі .

Перекриття: Покриття даху виконано відповідно системі "ТН-ПОКРІВЛЯ Фікс Бетон” фірми
%ТЕХНО нікель. Конструкція покриття 2 поверху - мембрана ПВХ по термообробпеному геотикстилю,,
іБазальтова вата ТЕХНОРУФ НЗ0 ]50. Конструкція покриття ] поверху > мембрана ПВХ по.

ітермообробленому геотикстилю, базальтова вата ТБХНОРУФ НЗО » і80. Пожежні сходи виконані.

н м, фірма ”БезпекаДаху" (заіегугооі'соптда).
ьне замовлення. Значення опору теплопередачі
"и

"д час обстеження виявлент незначні дефекти в вікнах

?ґиповпми за індивідуальним замовл
% .їЕІКНЗ -металопластт(, мдф;

джувапьної констр ”7/'к 1159
' У

1

гіНАлом (явища %% МП)/рт



(нещільний притул полотен., протяги в коробках. так і в полотнах.). всі ці дефекти потребують ревізії
та налагодження віконної фурнітури та заміни ущільнювальних гумок. Технічний стан вікон
задовільний але потребує обслуговуванням .

»

Зовнішні двері - металопластикові. Під час обстеження виявлені незначні дефекти в дверях
[(нещільннй притул полотен, нротяги в місцях врізки замків. в коробках, так і в полотнах.), всі ці

дефекти потребують ревізії та налагодження дверної фурнітури та заміни ущільнювалвних гумок.
“Технічний стан дверей задовільний але потребує обслуговування .

ІІ. Показники енергетичної ефективності та фактичне питоме
енергоспоживання будівлі

Показникненергетичної ефективностібудівлі
,

Назва показа Існуюче значення Мінімальні вимоги

,. . =, ., , . . , , і, ,, , ., (кВт : год)/Юда.рік (КВП год)/М?) за рік
Питома- енергопотреба наїопалення; 187,05

*

.
охолодження, гаряче водопостачання
УПІ/[тоне енергоспоживання при опаленні 144,90 -

,
,

Питомеенергоспоживання при охолодженні - “

Питоме енергоспоживання при гарячому 42,15 -д ан
; ЕРГО ПОЖИВЗННЯ СИСТЕМИ ВСНТППЯЦіЇ = '
Пишне“енергоспоживання'при освітленні 30,05 ,, .

-

!Питоме споживання первинноїенергії, , . 205,75 -

ищди арникових газів, кг/М2 за рік 45,27 -

Енергоспоживання будівлі
Вид .

= Фактичний обсяг ,

,

, % Розрахунковий обсяг
*

Ї

споживання за рік д
' сПоживанняза рік,

тис. тис.
*

,,
кВт 1 год ,; (КВП год),/, кВт ґ год,. (кВт.г-товщ?!
98; 169

, 3644, ' ,,103,244 3835

Ена“ о «ож 'аннясистемтарячого 28,56 10,51 2254 , 8,3

11,14
,

4,1

13,85 5,1

УСЬОГО 153,30 56,5

вже И- %%



Річне енергоспоживаннябудівлі.

15678

АОПОСТЗЧЗННЯ

житті

ПІ. Фактичні або проектні характеристики інженерних систем будівлі
:

, ;
Системи опалення

,

Теплові навантаження покриваються твердопалнвним котлом ШаґтНанз тепловою
потужністю 70,0 кВт, марки ЩаґтНаиз (Україна). Котел розташовується у приміщенні
;.топкової Відведення димових газів та розсіювання шкідливих речовин в атмосферу
іздійснюєтьсячерез вертикальний утеплений димовий канал Ду220/160 мм. Забір повітря для.
;спалювання газу здійснюється безпосередньо з навколишнього середовища. Система
Теплопостачання закрита, двотрубна. Споживачі тепла: система опалення 75-600С, ГВП 5-45
ЄС. Радіатори сталеві панельні марки Зіеіґаті типу Сотраст (Нідерланди), з боковим.
їпідключенням, регулювання радіаторів виконується за допомогою автоматичних
їтерморегуляторів фірми Неш, Трубопроводи виконані з поліпропіленових труб на,
'

ЇФУЗЇЙЧЇЇІХЗ'ЄДНЧННЯХ фірмиКАН (Польща).

,
Системи охолодження, нондишювання, вентиляцп .

%ПрІ/ІТОКСВІЖОГО та ВИТЯЖКЗ вщпрацьованого ПОБІТрЯ В ПрИМІЩЄННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ За
ДОПОМОГОЮ МОНОбЛОЧНИХ ПрИТОЧНО-ВИТЯЖНИХ УСГШІОВОК фірми Пратта., групи ВИТЯЖНИХ

вентиляторів фірми Вентс та Домовент. Вентиляційне обладнання змонтовано в конструкції
“стін та перекриттів, під стелею приміщень, шо обслуговуються. Обладнання встановлюється
;на віброізоляційній основі. Участки повітропроводів, що проходять по зовні
виконані з попередньоізольованих повітропроводів, Подача та видалення повітря
їздійснюєтьсяза допомогою реґульованих вентиляційних решіток.



Їстіни та перекриття установлені протипожежні клапани з плавкою вставкою.
іКондиціонуванняв будівлі відсутнє. Зняття надлишків тепла в приміщеннях здійснюється за
допомогою системи примусового повітрозамішення '3 викорисшнням приточно-витяжних
установок та витяжних вентиляторів.

= . .
Системипостачання гарячої води і

,
Данабудівля обладнана системою гарячого водопостачання. Приготування гарячої;

;води передбачається в ємкісному водяному водонагрівачі
Технічний стан системи водопостачання класифікується як задовільний.

Системи освітлення
.

Живлення електроенергією будівлі виконане на напрузі ЗЗОВ по ІІ категорії надійності;
%взаєморезервуютшми кабельними ЛЕП. В будівлі встановлені розподільних щитів ЩО»А,“

ЧРЩ-В кі живлтьс від існуючого ввідно- розподільного щита ВРЩ з встановленими ввідним.
автоматичним вимикачемд32/3 і лічильником НІК2301 АПі, 5(120)А в якому встановлено-
”автоматичні вимикачі для вихідних ліній.
;Заходи енергозбереження:
ї-Окремі групи світильників вмикаються окремими вимикаЧами;
Ї-В світильниках використовувати світло-діодні лампи дуже економічні і довговічні (до 50тис
год);
Обладнання, що використовується,- заводського виготовлення;
-Розроблена інструкцію по економному використанню електроенергії для обслуговуючого
персоналу;
д-Розвіщені таблички біля вимикачів по економному використанню електроенергії і.

іобов,язковомувимкненню. '

ІУ. Рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної
ефективності

:
1. Встановлення автоматизованої системи погодозалежного регулювання .

Проблема полягає в тому. в Цій будівліне має можливості регулювання теплоспоживання в
залежності від погодних змін та теплоізоляційних характеристик будівель. Тому неможливо

,

забезпечити автоматичне регулювання теплоносія? що є наслідком значних температурних
Пропонується встановити автоматизовану систему погодозалежного регулювання теплового
Їпотоку на елементній базі фірми ВапЇозз. Основою АІТП є система автоматичного
ірегушовання залежно від погодних умов, завдяки чому відбувається подача теплової енергії

'

в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент часу при конкретних погодних умовах.
*

Крім того, функціонування автоматичного регулювання споживання теплової енергії на
%опалення, за необхідності, дозволяє економити теплову енергію в нічний час, неробочі та
святкові дні шляхом автомат на зниження температури повітря в приміщеннях будівлі, з :

урахуванням ії теплоакум, н можливостей. Тобто система управління АІТП
вох режимах * робочомуі ощадному (по
реалізації цього заходу необхідно встановити

/ ІдНо з ,

,Ї'РИПНАлом Йти“? %% Юту/си



наступне обладнання: двох - або трьокходовий клапан з електроприводом, що управляється
контролером, датчики температури подачі та зворотки теплоносія. зовнішнього повітря,
"шафу Керування.

2. Встановлення локальних систем вентиляції 3 рекуперацієютепла
Пропонується встановити локальні вентиляційні установки-рекуператори для дотримання

норматпвното температурно-волотісного режиму будівлі в цілому.
: Реалізація Даноі' рекомендації дозволить:
ї - знизити в 3-4 рази втрати теплової енергії на вентиляцію (відкриття вікон);
і - підвищити комфортність Перебування, покращити мікроклімат та санітарне гігієнічні
умови в приміщеннях.
Виконання даної рекомендації дозволить дотримуватись нормативного повітрообміну в

їприміщенняхбудівлі.
3. Впровадження системи енергомоніторингу
Рекомендується впровадити дієву систему управління та моніторингу енергоспоживання.

Заходом передбачається встановлення технічного обладнання для автоматичної передачі
показниківлічильників, контролю та моніторингу енергоспоживання та показників
Їмікроклімату. Для забезпечення належного рівня експлуатації будівлі пропонується
і розробити та поширити серед працівників, що обслуговують будинок інструкцію з

; обслуговування енергоспоживаючого обладнання, будівельних та інженерних систем.
і Реалізація заходу дозволить:
і- забезпечити оперативного контролю параметрів, стан обладнання, режими роботи та
;управління на об“єкті;
- знизити витрати на експлуатацію інженерних систем будівлі;
- вчасно визнатшти та усунути відхилення технологічних параметрів від заданих режимів;

;;внведення архіву значень параметрів. формування звітів за необхідний інтервал часу (зміна.
%Доба, тиждень, місяць, рік).

ЇЇМЙЄЄЇ [М М. Гид/%!!



ЕНЕРГЕТИЧНИЙСЕРТИФІКАТ БУДІВЛЦвитяг)

Адреса (місцезнаходження) будівлі: м. Рівне, вулиця Ж. Кюрі, , будинок 2].
Функціональне призначення та назва: : Комунальний заклад

«Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг»
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1 Резюме
Технічний звіт складений ФОП Прощенко Генадій Петрович, на основі замовлення
Комунальніщ' закладе «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг».
Метою проведення енергетичного аудиту (ЕА) є визначення стану споживання
енергоносіїв об”єктом, потенціалу енергозбереження, джерел втрат та обсягу
нераціональноговикористання енергоносіїв, розроблення заходів з підвищення рівня
енергоефективностіоб*єкту, їх техніко-економічне обґрунтування та оцінка екологічної
вигоди.
Основними завданнями енергетичного аудиту є:
* аналіз споживання енергоносіїв. що споживає об'єкт;
' визначення загального технічного та енергетичного стану об”єкта;
* оцінка потенціалу енергозбереження об*єкту;
' розробка енергоефективних заходів, які можуть бути реалізовані на об”єкті та їх техніко-
економічне обгрунтування;
' визначення потенціалу скорочення викидів СО2 в атмосферу.
Під час проведення обстеження інституту післядипломної педагогічної освіти було
зібрано і узагальнено інформацію по споживанню енергоносіїв, ознайомлено з наявною
існуючоютехнічною та експлуатаційною документацією, виконано тепловізійне
обстеження. Визначено клас енергосфсктивності будівлі, рівень системи обліку
енергоносіїв та енергомоніторингу.
Побудовано енергобаланси використання теплової енергії та електричної енергії.
Складено енергетичний профіль об”єкта та запропоновано енергоефективні заходи
сформованиху пакетних пропозиціях щодо зниження споживання енергоносіїв
інститутом післядипломної педагогічної освіти. ,

Фактичне розрахункове енергоспоживання Комунальним закладом «Рівненський
обласний центр з надання соціальних послуг» становить 126 730,60 кВт-год'рік, в тому ,
числі:
' теплової енергії на потреби опалення та вентиляціїй 98 169, 80 кВт'год-рік,
* теплової енергії на потреби горячего водопостачання - 28 560,80 кВт-год-рік,
Фактичнерозрахункове питоме споживання енергетичних ресурсів становить 187,05
кВт-год'рік/мї.
Базове енергоспоживання об'єкту, за умови дотримання нормативного температурного
режиму та повітрообміну в приміщеннях становить 254 353,44 кВт-год-рік, що на 59%
перевищуєфактичний рівень енергоспоживання.

Їїнергоспоживаиня Розмірність і Теплова Електрична Разом
енергія енергія

. Ч

. ,

Фактичний кВТ'годрік 126730,60 24160,20 150 391,74
розрахунковий кВт-год'рік /м2 , 157,62 30,05 187,05
рівень “Еївий рівень ГТЇЇЄна:ШБЇМ ЗШ21" 254353,44

кВТ'год'рік /м2 3056 * 316,36
Відхилення % “,! ”“Ето 59,12

об'єкту.
; З'ГІдно з ;
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У рамках запропонованихПакетів розглядаються ЕЕЗ, які передбачають виконання
робіт по модернізації інженерних систем: влаштування системи погодозалежного
регулюваннятеплового потоку; комплексну модернізацію системи опалення;
влаштування механічної припливно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією
тепла; заміна неефективнихджерел світла систем внутрішньогота зовнішнього
освітлення на нові світлодіодні та впровадження системи енергетичного
менеджменту, заміна джерела опалення на теплові насоси потужністью 50 кВт.,
впровадження сонячних колекторів для нагріву воли.
Згідно виконаного енергетичного аудиту запропоновано ряд енергоефективних заходів та
оцінка їх рентабельності, які подані в таблицях в розділі Потенціал енергозбереження та
потенційна економія коштів

ста еКоі-іомія, “

,ї'економкя
В, Н/

1 Модернізація системи
зовнішньогоосвітлення та 2 700,00 4 600,00 2760 0,6 15,5

встня геймера
2 Впровадженнясистеми 1 900,00 : 560,00 1620 2,9 0,83

енергетичного менеджменту
З Часткова модернізація

системи внутрішнього
освітлення (заміна ламп 1 500 7300,00 19700 2,7 0,89
розжарювання на
світлодіоднілампи).

4 Встановленняавт. системи 4 800,00 17900,00 38000 . 2,1

ПОГОДОЗа/іежною 7:9

регулювання.
Часткова заміна існ. вікон на

5 нові вікна 3 2Аох камерним 7 400,00 13250,00 100400 8,2 028
смопакетом із (і-скломі

6 Часткова заміна джерела
опалення на теплові насоси 24 82050 121370,00 1300000 5,0 0,02

'

потужністыо 50 кВт
Х

7 Впровадження сонячних 12 760 15600,00 135700 8,[) 0,19
колекторів для нагріву води

%8 Влаштування механічної .“, “ї
приточнооитяжної 20 800,00 37200,00 323600 8,7 0,6
вентиляції 3 рекуперацією )

тепла '
;

,

!

Проектні роботи “Ї'*тчцй 257 580,00 141
С 7ввво,,зо “"ТйїібЇоо 2 146 ввода 7,9 о,54
*розрахунок базується на 12,0 % реальної ставки дисконтування

Обчислення мають похибку : 15 %.

Після впровадження ЄЕЗ очікується наступне:
. покращення мікроклімату в приміщеннях;
' постійне забезпечення протягом опалювальне ріоду нормованої температури внутрішньогоповітря та

'игшАлом рибі? ліфт Юрі-зря



. раціональне використання електричноїенергії на потреби освітлення приміщень.
Зниження викидів СО2 досягається шляхом впровадження всіх заходів і становить 135,6 тон.

2 Вступ
2.1 Передумови
Виконанняенергетичного аудиту містить наступні цілі :

- шляхом натурного обстеження оцінити існуючий технічний та експлуатаційний стан
будівлі та інженерних систем;
- визначити рівень енергоефективності будівлі та ефективність споживання енергоносіїв;
- сформувати для впровадження перелік енергоефективних заходів з техніко-економічним
обґрунтуванням.
2.2 Перелік умовних позначень, символів, скорочень та термінів
ВОТЕ- вузол обліку теплової енергії
ВРП * ввідно-розподільний пристрій
в/д - відсутні дані
ГВП - гаряче водопостачання
ДБН - державні будівельні норми
ДНЗ щ дитячий навчальний заклад
ДСТУ - державна система стандартизації України
ЕА - енергетичнийаудит
БЕЗ - енергоефективні заходи
ІТП - індивідуальнийтепловий пункт
ККД - коефіцієнт корисної дії
КП * комунальне підприємство
КТМ-204- керівний технічний матеріал
РВ - період окупності -

ТЕ - теплова енергія
ЩЕ - внутрішня норма прибутковості
МРХ/ - чиста приведена вартість
МРУО - коефіцієнтчистої приведеної вартості

2.3 Організація виконання робіт
Назва КЗ «Рівненський обласний центр з надання

соціальних послуг»
Адреса

,
м Рівне вул. Ж Кюрі 21

Контактна особа Стасюк Ва“ ерійїіЬБШЬБББТ
шшшшшшшшшшшш,

Телефон +380673635162
Посада Керівник

Енергоаудитор Чубар Валерій Миколайович
Адреса м ..Київ

Телефон +38067 242 7776

; іза; от іНАлом рейдер %% ”ІГО/ж?“



3 Стандарти і Правила
Наступні Стандарти та Правила є доречними для енергоефективних заходів та заходів по
реновації:
' Закон України «Про енергозбереження»;
ДСТУ 180 50002:2016 «Енергетичні аудити Вимоги та настанова щодо їх проведення»
(150 50002: 2014,ШТ)

.

ДСТУ 180 5001522016 Система енергетичного менеджменту. Вимірювання та
верифікація рівня
досягнутоі/досяжно'іенергоефективності організаціи Загальні принципі та настанова (180
50015: 2014ІВТ)

.

ДСТУ Б А.2.2-12:2015 « Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку
енергоспоживання при
опаленні, охолоджені, освітленні та гарячому водопостачанні»
' ДСТУ 4065-2001 «Енергозбереження Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги
(АМЗІ/ІЕЕЕ 739-
1995,МЕО)»
- ДСТУ 4472-2005. Енергозбереження, Системи енергетичного менеджменту Загальні
вимоги
- Розпорядження КМУ від 16.10.08 М 1337-р «Про здійснення заходів щодо скорочення
споживання
електричної енергії бюджетними установами»
' СНиП 2.04.01- 85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
СНиП 204. 14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
ДБН В.2 5 -672013 «Опалення вентиляція та кондиціювання»
ДБН 822 -4-97. «Будинки га споруди дитячих дошкільних закладів» зі зміною М92 від
01 10.2008 р. '
* ДБН В 2,6»31:2016 «Теплова ізоляція будівель”.
*ДСТУ-НБ В .].1-27:2010 «Будівельна кліматологія»
* ДСТУ Б В.2.6»36:2008. «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та
спорядженням штукатурками. Загальні технічні умови”
- «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення
житлових та громадських споруд, а також на господарськоепобутові потреби в Україні»КТМ 204 Украіна 24494 К. :ЗАТ «ВІПОЛ» - 200] 4 376 с.

Наслідком цих стандартів та правил є наступні вимоги:

- Мінімальний опір теплопередачі зовнішніх стін Ко тіл 2 3,3 м2'К/Вт.
* Мінімальний опір теплопередачі вікон Всі тіп 2 0,75 м2'К/Вт.
' Мінімальний опір теплопередачі вхіднихдверей Ко тііі > 06 м2ЮВі
' Мінімальний опір теплопередачі перекриття над неопаіюваним підвалом та проіздами
КЧ тів > 375 М2К/Вт
Мінімальний опір теплопередачі суміщеното покриття Ко тіл > 60 м2К/Вт.
Мінімальний опір теплопередачі го '

У разі реконструкції будинків, що
допускаєтьсядля непрозорих отрут?
коефіцієнтомО75.



* Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього
повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувально'і конструкції,
Ассг, стіни - 4 ОС, горище - 3 ОС, підлога * 2 ОС.
- Теплоізоляціятрубопроводів та арматури.
' Застосуванняавтоматичних пристроїв зниження надходження теплоти в залежності від
температури зовнішнього повітря та в неробочі години об'єкту.
' Застосуванняенергоефективних освітлювальних приладів під час заміни ламп
розжарювання.

4 Опис стану об”єкта

Будівля Комунального закладоу «Рівненський обласний центр з надання соціальних
послуг» розміщена на ділянці в зоні малоповерхової громадської забудови. м. Рівне
Під'їзддо будівлі інституту здійснюється з вулиці Ж. Кюрі.
КЗ «Рівненськийобласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради
під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на
нічліг, які не мають житла по вул. Ж. Кюрі, 21 в м. Рівне був побудован в 2018 році, за
рахунок реконструкції місті складських будівель.
Теплові навантаження покриваються встановленням твердопаливного котла Шакті-[ане
тепловою потужністю 70,О кВт, марки ШагтНапз (Україна).
На котельні відведення димових газів та розсіювання шкідливих речовин в атмосферу
здійснюєтьсячерез вертикальний утеплений димовий каналДу220/160 мм, Забір повітря
для спалювання газу здійснюється безпосередньо з навколишнього середовища.
Система теплопостачання закрита, двотрубна. Споживачі тепла: система опалення 75-

6ООС, ГВП 5-45 оС. Радіатори сталеві панельні марки Згеіґасі типу Сошрас! (Нідерланди), з ,
боковим підключенням, регулювання радіаторів виконується за допомогою автоматичних
терморегуляторівфірми Неґя.
Трубопроводи виконати з поліпропіленових труб на дифузійних з'єднаннях фірми КАН
(Польша). Трубопроводи ізолевані теплоізоляційними матеріалами СЬІМАРЬЕХ
Внутрішні температури по приміщеннях прийняті згідно діючих норм.
Інженерні мережі технічно застарілі та відповідають сучасним вимогам.
Інформація щодо встановлених котлів:
Електропостачаннязабезпечується централізовано з міської електромережі від окремо
стоячо'і трансформаторної підстанції О,4 кВ.
Проводиться часткова заміна енергозберігаючих ламп освітлення на ЬЕВ лампи, які в
середньомуна протязі дня використовуються 2 -2,5 години,
Холодне водопостачання забезпечується з міського водогону, а водовідведення побутових
стоків відводиться у міський каналізаційний колектор.
Щоденний енергомоніторинг споживання енергоносіїв та води, відсутній. Перед
опалювальним сезоном гідропневматична промивка системи опалення не виконується.

5 Аналіз мікроклімату

Хоспоживання будівлі з

331 но з , ,О; у'ндлом фону, % т. туман
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реальних умов експлуатації будівлі, фактичних параметрів мікроклімату та внутрішнього
теплового комфорту будівлі.
Базове енергоспоживання будівлі - розрахункове енергоспоживання будівлі при
дотриманні нормативних умов мікроклімату, внутрішнього теплового комфорту та
нормативних (проектних) умов експлуатації будівлі (базове енергоспоживання при
дотриманні нормативних/проектних умов експлуатації «базове як має бути»).
Основні параметри «базове як має бути» мікроклімату та внутрішнього теплового
комфорту, які не повинні бути нижче проектних/нормативних значень :

. Внутрішнятемпература повітря
- Кратність повітрообміну
--Період роботи інженерних систем (вентиляції. вентилятори і насоси)
- Середнє навантаження освітлення та період роботи
Розподіл температури і вологості повітря в приміщенні є однією з основних
характеристикмікроклімату.
Нормативні значення температури внутрішнього повітря в залежності від призначення
приміщенняприймаються в межах ]6-220С. В розділі аналіз мікроклімату об”єкту були
проаналізованідані, які надавалися експлуатуючим персоналом. Згідно цих даних
фактична середньозважена температура внутрішнього повітря у приміщеннях РОІППО
складає 1600 Температура внутрішньої поверхні огорожі є одним з основних санітарно-
гігієнічних параметрів приміщення і характеризує теплозахисні властивості конструкції.
Температурний режим в приміщеннях залежить значною мірою від матеріалу
огороджуючих конструкцій, розмірів приміщення, інженерного устаткування будинку
(опалювальної і вентиляційної систем) та інших факторів. '

,

Нормативна кратність повітрообміну д 15 /год реально занижена з огляду на
встановлення пластикових вікон При поточній ситуації в будівлі кратність повітрообміну
оцінюється 0,2 / год . Система охолодження та кондиціювання не використовуються лише
в незначній кількості приміщень. ГВП підключене до своєї толочної.
В даному звіті для подальших розрахунків базової лінії енергоспоживання за основу
приймаємо :

- внутрішню температуру повітря як середньозважену відповідно до норм ДБН В.2.2-4-97
«Будинки та споруди», що складає 220С;
- забезпечення нормативного повітрообміну кратністю і,5
-1 год згідно ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди»;
- споживання електричної енергії на потреби внутрішнього освітлення з урахуванням
розрахункового середнього навантаження при умові, що система внутрішнього освітлення
відповідаєнормам згідно Санітарного регламенту для навчальних закладів;
- споживання електричної енергії на побутові потреби будівлі та роботи кухонного
електрообладнання з урахуванням розрахункового середнього навантаження;
'- система ГВП на повне розрахункове навантаження з повним робочим процесом 240
робочих дні.
6 Енергоефективнізаходи
В результаті аналізу фактич

»щ . .зак Їдаї 3 метою Підвищення енергоефективностт
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Енергоефективні заходи

]. Ремонт утеплення зовнішніх стін.
2. Ремонт утеплення даху
34 Заміна в існуючих вікнах плівки із енергозберігаючим ефектом (і-скло)
Модернізація інженернихсистем
4. Встановленняавтоматизованої системи погодазалежного регулювання (іТП)
5. Модернізація системи опалення.
64 Влаштуваннямеханічної приточно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією

тепла та механічної системи витяжної вентиляції
7. Часткова модернізація системи внутрішнього освітлення (заміна ламп розжарювання

на світлодіодні лампи).
8. Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна ламп розжарювання на

світлодіоднілампи) та встановлення таймера.
9. Впровадження системи енергетичного менеджменту уууууу

Реноваційні заходи (неокупнізаходн)
іО. Влаштування вимощенняі

Опис заходів
Ремонт термомодернізація огороджувальних конструкцій будівлі
Для підвищення енергоефективності будівлі та забезпечення існуючих показників опору
теплопередачі нормативним вимогам ДБН 8246-312016 «Теплова ізоляція будівель»
пропонується утеплення непрозорих огороджувальних конструкцій теплоізоляційними
матеріалами.Для [ температурної зони нормативні показники опору теплопередачі
повинні становити :

* для зовнішніх стін 3,3 м2 'К/Вт;
- для світлопрозорихогороджувальних конструкцій О,75 м2 'К/Вт;
“ для вхідних дверей О,6 м2 'К/Вт;
- для покриття горищ та перекриття неопалювальних гориш 4,95 М2 'К/Вт;
- для перекриття над проїздами та неопалювальними підвалами 3,75 М2 'К/Вт;
- для сумішеногопокриття 6,0 м2 'К/Вт.
Це дозволить стабілізувати тепловий режим у внутрішніх приміщеннях протягом різної
пори року,забезпечитишвидкий прогрів у період опалювального сезону та охолодження в
літній період року, а також збільшити довговічність огороджувальних конструкцій.
Перед впровадженням заходів з ремонту термомодернізації огороджувальних
конструкцій необхідно виконати експертизу шодо несучої здатності всіх тримних
конструкцій (фундаментів покриття зовнішніх стін) для подальшої термореновації
будівлі.

Ремонт уеплення даху (горищного перевага
Опис заходу
Горищие перекриття складається із 36
по внутрішнім залізобетонним прогон
шлаком. Стяжка зруйнована та змішан
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Стелі в сходових клітках перекрито збірними бататопорожниннимн панелями, які
опираються на внутрішні поздовжні стіни. Перекриття над сходовими клітками має значні
нерівності в швах, дрібні тріщини. луіпення опорядження, тріщини у швах та нерівності
виявлені в коридорах, сходових клітках.. кабінеті фізики) в кабінетах.
Через стелю і дах втрачаються до 40% тепла. Особливо важливоце врахуватив тому
випадку, шо будинок має «холодну» дах, який знаходиться в дуже незадовільному стані.
Для утеплення пропонується використати ековату. Цей утеплювачне настільки
популярний, як мінеральнавата або пінопласт, але його все частіше застосовуютьдля
утеплення перекриттів і стін приватнихбудинків, Ековата складається з дрібнихволокон
целюлози.
Порівнянні характеристикив таблиці,
Параметри матеріалу Керамзитовий гравій Ековата (цыюлозний)
Коефіцієнт теплопровідностт. “ “Вт/(мходо) О,] і-щвіб О.ОдЗ-ОЮМ

Щільність, кгімЗ ЗОО-400 4275
В залежності нід фракції.

. . й- 1520 мм* наявність . , , -Шшьнтс'гь примиканнядо Щільне прилягання,дооре заоиває ВС!
констр кції пустот.

шпини і т плити3
й» 510 мм ”, Щільне ' [ (р

прилягання.
Паропроникність мг/ТІаХмжтод 030 0767
Хімічна інертність нейтральний

в Г1-Г2 (слабо горючий матеріал, т. кіГорючтсть негоріочии , 'оороблеі та антишренами
Водопоглинання,% від вати 1045 14-16

Мінімально необхідна товщина теплоізошоючого матеріалу складна.: 250 мм. ., та повинна
Відповідати забезпеченнюнормативнихпоказників опору теплопеіч ;хачі згідно ДБН 82.6-
31:2016 «Теплова ізоляція будівель. Укаукладка проводиться «мокрим » або «сухим»
способом
Утеплення сумішеного покриття виконувати згідно вимог ДБН В 2”44:2008
«Конструкції будинківі споруд Покриття бж! инків і споруд». На етпті робочого
проектування сшд повторно розгляну

*
п пайдопільпіший

варіант який відповіла гиме норма/Кит на та не тірші
показника які розраховані в пот ; снергоефективного
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заходу є орієнтовною,остаточна вартість буде відома після виконання робочого проекту
та його погодження експертизою.

ЕЕЗ -3. Утеплення цоколя
Опис заходу
Пропонується утеплення цоколя скріплюючою системою від рівня і ідлоги до відмітки
грунту, а також нижче рівня грунту на глибину не менше 0,5 м (згід іО п.4.10 ДСТУ Б

В.2.6-189:2013для будівель без підвалу). Мінімально необхідна тов цнна
теплоізолюючогоматеріалу повинна відповідати забезпеченню норчативних показників
опору теплопередачі згідно ДБН В.2.6-З ! 22006 «Теплова ізоляція будівель» .

Утепленнязовнішніх стін виконувати згідно вимог ДБН В.2.6 63:2008 «Конструкції
зовнішніх стін із
фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації» та
ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною тег: 'золяцієто та
спорядженнямштукатурками. Загальні технічні вимоги Пропонуєті ся для утеплення стін
цоколя застосовувати в якості утеплювача екструдований пінополістирол з щільністю 45
кг/мЗ та Жр, Вт/(м К) = 0,035, товщиною 80 мм для (пакетів заходів-.і ) та ІООмм (пакету
заходів-2). Ізоляцію стін цоколя над рівнем грунту пропонується виконувати за

:епленням стінфасадними системами утеплення Сеґсзіі, Вашпіі або Кгеізеі. Разом :; і

цоколя під рівнем грунту виконати гідроізоляцію.
Площа утеплення цоколю вище рівня грунту становить 16742 м. т:г ! 1827 м. нижче рівня
грунту.
На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти утеплення та обрати
найдоцільнішийваріант, який відповідатиме нормативним вимогам в:; час проектування
та забезпечуватиме не гірші показники,які розраховані в поточному звіті. Вартість
впровадженняенергоефективного заходу є орієнтовною, остаточна вартість буде відома -

після ВИКОНЗННЯробочого ПРОЄКТУ ТЗ ЙОГО ПОГОДЖЄННЯЄКСПЄрТИЗОЮ

Реконструкція існуючих старих вікон на нові вікна 3 двокамеріз км склопакстом із

енергозберігаючим склом(і-скло)
Опис заходу
Конструкціїдерев“яних вікон через вплив навколишнього середовиі :н і старіння з плином
часу мають
короблення елементів рами, провисання стулок. нещільне прилягач >: скла, нещільне
примикання стулок до рами, трухлість окремих елементів та їх вигш тання, що призводить
до високого рівня інфільтрації та значних тепловтрат через них.
Встановленніметалопластикові вікна 3 однокамерним склопакегом =с відповідають

нормативнимпоказникам опору теплопередачі, Для підвищення ене :і дефективності
світлопрозорихогороджувальних конструкцій та забезпечення їхніх мказників опору

» «Теплова ізоляція
іі іхіЄТЗЛОПЛІіСТІ/ІКОВЇ

.іатив ний показник

теплопередачі нормативним вимогам відповідно до ДБН В,2.6-31:Ї'.
будівель» пропонується замінити старі
вікна на нові двокамерні вікна 3 і-скд
опору теплопередачі повинен СТЗНЕЇ'Ш/І

тіп=0,75 мї'К/Вт
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Щоб забезпечити нормативні показникиопору теплопередачі віконнихконструкцій
рекомендується встановити вікнаПВХ 3 5 “и камерною профільною системою Кенан
ЕсозоІ-Везієп (опір теплопередачіпрофільної системи О,77 м2-К/Вт) та з
енергозберігаючим двокамерним склопакетом у варіанті
скління 4іц10-4М1-іО-4і з тепловідбивнимпокриттям, тобто напиленнямна скло іонів
срібла(і-скло) з коефіцієнтом опору теплопередачі О,93 м2-К/Вт. Опір теплопередачі
віконної конструкції становить О,7 6 мї-К/Вт згіднопротоколів випробувань,що відповідає
нормам для І та П температурноїзони згідно ДБН В.2.6-31:2016«Теплова ізоляція
будівель».
Заміні підлягають усі існуючідерев”яні та металопластикові вікна 3 однокамерними
склопакетами,. Розміри та кількість вікон підлягають уточненнто перед замовленням
шляхом індивідуальнихзамірів. Нові вікна обов'язково повинні бути обладнані системою
мікропр овітрювання. Для забезпечення надійної експлуатації протягом строку служби
новихвікон рекомендуєтьсяхоча б один раз на рік проводити очищення від бруду
фурнітури та ущільнювачів, змащувати іх. Кожен рік необхідно перевірятивікна на
Щільність та проводитирегулюванняфурнітури,
У вартість замінивікон входять такі роботи:
- Демонтаж існуючихвікон
> Монтаж нових вікон
- Герметизація стиків вікон стрічкою монтажною ПСУЛ
- Встановлення пластиковихпідвіконнихдошок
» Встановлення віконних зливів
На етапі робочого проектування слід повторнорозглянути варіантипідборувікон та
обрати найдоцітшнішин варіант, який відповідатименормативнимвимогамна час
проектування та забезпечуватимене гірші показники, які розрахованів поточномузвіті.
Вартість впровадження енергоефекптвногозаходу є орієнтовною, остаточнавартіствбуде
відома після виконанняробочого проекту та його погодженняекспертизою.

Встановлення автоматизована . ґодозалежнош регулювання,у в) ,Опис заходу ЇЇ,



Заклад отримує теплову енергію на опалення від теплогенераторіврозташованихна
території Ліцею. Школа приєднанадо теплової мережі через центральний тепловий ввід
по залежній схемі, В будівлі садку тепловий ввід знаходяться в технічномуприміщенні
Існуючий тепловий ввід складаєтьсяз системи трубопроводів із запірн ою арматурою
(кульові крани), відмулювача, сіткового фільтра опалення. Запірна арматура знаходитвсяв
задовільному технічному стані. Труб опроводи у задовільному стані. Автоматична
регулювальна арматура відсутня. Регулюваннятепловогопотокуздійснюєтьсяв ручному
режимі запірною арматурою.

“погодою еж'нврегулювання
ту и в системі опалення в залежності від

температури зові-пшнього повітря, а не по середньодобовій
т'є'мп'ерату

Проблема полягає в тому, щоданий тепловий ввід [пункт) не має мож ,ивості
регулювання теплоспожи вання в залежності від погодних змін та теплоізоляційних
характеристик будівель. Тому в будівлі неможливо забезпечитирегульованийпотік
теплоносія, що є наслідком значних температурнихвідмінностейв приміщеннях та
нераціонального використання енергоресурсів тепломережою, яка постійнопрацює з
навантаженнями, що скорочує термін експлуатації обладнання та трубопроводів. На даний
час регулювання тепловогопотоку здійснюється в ручномурежимі «прикриванням
засувками».
Пропонується встановитиавтоматизованусистему погодозалежногорегулювання
теплового потоку
(автоматизованийіндивідуальнийтепловийпункт із залежним підкшоченням ' АІТП) віснуючому тепловому вводі на елементній базі. фірми Вапїозз. Основою АІТП є система
автоматичного регулюваннязалежно від погоднихумов, завдяки чому відбувається
подачатеплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даниймомент часу при
конкретних погодних умовах. Крім того, функціонуванняавтоматичногорегулювання
споживання теплової енергіїна '

опалення, за необхідності, дозволяє економити теплову енергію в нічний час, неробочі/та
святкові дні шляхом автоматичногозниження температуриповітряв приміщеннях
будівлі, з урахуванняміі теплоакумулюючихможливостей Тобто системауправління ІТП
забезпечує здійснення опалення б '

заниженому температури ому гра
наступне обладнання: цирку
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електроприводом,що управляється контролером, датчики температури подачі та зворотки

теплоносія, зовнішнього повітря, шафу керування.
Повна модернізація системи опалення
Опис заходу
Існуюча система опалення горизонтальна однотрубна з нижнім розведенням із

замикаючими ділянками на приладах опалення. Прилади опалення марки Зсеігаа типу

Сошрасг В більшості випадків при довготривалій експлуатації системи опалення зокрема
'11' елементи а саме опалювальні прилади, стояки та розводячі трубопроводи зазнають змін
З часом на внутрщніх поверхнях труб відкладення продуктів корозії, що зумовлює
засмічення та зменшення пропускної здатності трубопроводів, і відповідно збільшення

гідравлічного опору.Це зумовлює зниження ефективності тепловіддачі опалювальних
приладів, а також вплив як на гідравлічний режим системи опалення так і-на збільшення

гідравлічногонавантаження на централізовану систему теплопостачання (необхідно

збільшувати напір, що призводить до затрачання додаткової електричної енергії

насосними агрегатами), Існуюча теплоізоляція системи розводящих трубопроводів

виконана зі скловолокна та має покриття з лінолеуму, повністю втратила свої

теплоізоляційні властивості. На деяких ділянках теплоізоляція трубопроводів зовсім

відсутня.
Система розводящих трубопроводів прокладена в технічному лотку та знаходиться в

задовільному стані, Виявлено ознаки ураження корозією. Частково виконувалась заміна

розводящихтрубопроводів на поліпропіленові. Періодично виконуються поточні ремонти

при виявлені аварійних ситуацій. Запірна арматура на розв одящих, технічно застаріла та

фізично зношена, знаходиться в незадовільному стані. Присутнє гідравлічне

розбалансування системи опалення так як спостерігається нерівномірність розподілення
теплоносія по стояках, що в свою чергу зумовлює коливання внутрішньої температури
повітря у приміщеннях залежно від блоку будівлі та розташування стояка у системі .

опалення відносно розподільчого теплового вводу. Відсутність місцевої регулювальної

арматури (терморегуляторів) на опалювальних приладах обмежує можливість

забезпечувати підтримання в приміщеннях достатнього теплового комфорту при
мінімальнихпотребах споживання теплоносія.
Перелічені вище фактори, а саме низька ефективність роботи розподільчої підсистеми та

низьш тепловіддача опалювальних приладів впливають на тепловий комфорт у
приміщеннях садочку. На сьогоднішній день тепловий комфорт у дошкільному закладі є

задовільний.
Для покращення ефективності роботи розподільчої підсистеми та ефективності
тепловіддачі опалювальних приладів системи опалення пропонується виконати повну
(комплексну)модернізацію системи опалення.
В рамках комплексної модернізації пропонується проведення наступних заходів

:

- Заміна існуючої застарілої однотрубної системи опалення (розводячих
трубопроводів та стояків) на двохтрубну систему опалення із застосуванням нових

стальних труб,
, Заміна існуючих опалювальнихтриладів на нові опалювальні прилади (біметалічні

радіатори) з кращою тепй
5, запірних клапанів ШУ-З ВМ15 та

,иїнамчні лапани КА-ВУ поєднують в собі

нівта адіаторнихґ О З ) ,
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терморегуляторів, тому додаткових балансувальнихклапанів дублювати не має потреби.
Встановлення динамічних клапанів КА-ВУ дозволить забезпечитинеобюдний розподіл
потрібної кількості теплоносіяпо системі опалення та
місцеверегулюваннятепловогопотоку у відповідності до внутрішніхтемпературних
режимів конкретних приміщеньтакож їх встановлення дозволить усунути коливання
внутрішньої темпераутриприміщеньзалежновід
розташуваннябудівлі або стояка системи опалення. Згідно гідравлічногорозрахунку, що
буде виконуватись в робочому проекті було визначено остаточні діаметри стояків та
динамічнихклапанів.

- Встановлення радіаторнихрефлекторів (відбиваючих екранів із вспіненого
поліетилену та ашоміні єво'іфолвги) між стіною та опалювальним приладом. Це
дозволить зменшититрансмісійнітеплбвтрати через зовнішні огороджувальні
конструкції та покращитирадіаційну та конвективну ефективність нагрівалвного
приладу завдякивіддзеркаленню інфрачервоного тепловоговипромінювання
тепловідбиваючимекраном з алюмінієвоїфольги (наприклад: ізолон, пінофоп,
бестізол та інші, які представлені на ринку України). Встановленняекрану
необхідно виконувати по ширині ніші віконного прорізуэ товщиною не менше Змм,

Влаштування теплоізоляціїрозв одячих трубопроводів системи опалення. Це дозволить
зменшити тепловтратипо всій довжині прокладаннярозводячихтрубопроводів. В якості
теплоізоляції для трубопроводів слід використовуватиабо спіненийполіетилен
(наприклад "Тііеппаііех", “Іиоііех”, “Теріоіиоі” або інші які представлені на ринку
України) товщиною не менше ЗОмм або теплоізоляційні сегменти 3 пінополіурегану
(наприклад ВК («Пінофлот»).
Вибір заходу модернізації системи опалення заснованийна вимогахдержавннх
нормативних документів, а саме обов'язкове автоматичнегідравлічнебалансування
стояків або приладовихвіток систем опалення та обов'язкове застосуванняавтоматичних
терморегуляторів на опалювальнихпрададах систем опалення згідноДБН В.З.2-2-“ОО9
«Реконструкція, ремонтт реставрація об”єктів будівництва. Житлові будинки.
Реконструкція та капремонт» та ДБН В.2.5- 67:2013 «Опалення, вентиляціята
кондиціонування».
Основним завданнямимодернізаціїсистеми опалення є скорочення споживаннятеплової
енергії при поліпшеннірівня теплового комфорту в приміщеннях.
Загальнийвпглядбіметалевих радіаторів. динамічного штатну двохтрубнпх систем
опалення КА-ВУ фірми Вапґозз та теплоізоляції з пінополіуретану
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орієнтовною, остаточна вартість буде відома після виконанняробочого проекту та його
погодження експертизою.

Нлаштування механічної приточно-витяжноїсистеми вентиляції з рекуперацією
тепла та механічної системи витяжної вентиляції.
Опис заходу
Існуюча вентиляціина система закладу є в не робочому стані. Притік повітря
здійснюється за рахунок інфільтрації повітря черезоторотокувальні конструкції (вікон,
Дверей , зовнішніх стін) та природньо'і вентиляціїзокремавідкриваннястулок вікон і

дверей для провітрюваьіня приміш ента. Відпраць оване повітря виводить ся через витяжні
вентиляційні канали.
Витяжний зонд над плитами у харчоб поці відсутній Повітр ообмін неконтроль ований»
Якість повітря у приміщенняхкласів є в задовільному стані.
Після виконаннятермомодернізацііогороджувальних конструкційбудівлі взалежності від
сценарію реалізованихпакетів енергоефективних заходів, економиться споживання
теплової енергії, завдяки зменшеннютран емісійних тепловтратта інфільтраційних.
Зменшення інфільтрації повітря через огороткувдльні конструкції (стіни, вікна, двері)
знижує рівень вентиляції, щодуже негативнопозначаєтьсяяк на здоров'ї людини, так і на
стані приміщень. Не керованавентиляціябудівель, як правило, відбувається завдяки тому,
що ми відкриваємо пластиковівікна, але це, по-перше,не вирішує всіх проблем, а, пов
друге, в холодну пору створюєдискомфорт і зводить нанівець їх енергозберігаючі
властиво сті. '

Тому для приведення внутрішньогоповітрообміну приміщень до санітарних норм
пропонується :

,

- встановити роботу механічної прштливно-витяжноі' системи вентиляціїхарчоблокуПВ з

влаштуванням рекупераціітепла ;

' профілактичнучистку вентиляційних витяжних гравітаційнихканалів у всіх- викон
приміщеннях;
- встановити у санвузлах настінні побутові витяжні вентилятори;
В рамках механічної припливно-витяжноїсистеми вентиляції, є доцільнимвстановити
ПВ-З, та пропонуєтьсявиконати наступні заходи :

- влаштуваннянових припливно-витяжнихустановок з рекуперацієто тепла в
2 шт.;
- влаштування нових повітропроводів,решіток та фасонних елементів

Продуктивність 3700 мї/ґод
Калорифер * водяний
Вентилятор приточний' ].25 к
Вентилятор витяжний А 125 кВ

ЙМХ/МЙ [М' %% Горі/три



Пріоритетом даного заходу є не стільки економія енергоносіїв, як приведення
внутрішнього повітрообмінудошкільного закладу до нормативнихумов. Тому цей захід
не можна зовсім відноситидо енергозберігаючогонавіть по між того, що
виконуватиметься утилізаціятепла вихідногоповітря. Одночасносистемаприпливно-
витяжно'і' вентиляції буде частково компенсувати навантаженняна систему опалення
догріваючи водяними калориферамивід централізованого теплопостачанняприпливне
повітря до температури200С .

Для окремих приміщень встановитиустановки УТ 2000 БГ-4
Характеристика установкиВУТ 2000 ВГ-4
Продуктивність 2100 мЗ/год;
Калорифер іводяний
Вентилятор приточний ,, 650 Вт
Вентилятор витяжний* 650 Вт
Фільтр витяжки та притоку “ 64
Тип рекуператора ; пластинчастийперехресного потоку
ККД рекуператора * 77%

Кількість> таких установок обумовлюєтьсяпроектом, та раціональністіовикористання
приміщень.

Часткова модернізація системи внутрішнього освітлення (закона ламп
розжарювання на світлодіодні лампи).
Опис заходу
Внутрішнє освітлення будівлі здійснюєтьсяза допомогою електричних розжарювання,
шомінесцентними лампи. Управлінняосвітленням проводиться за допомогоюпобутових
електровимикачів.
В даному заході пропонуєтьсячасткова модернізація системи внутрішньогоосвітлення
шляхом заміни
усіх ламп розжарювання на івЕВ лампи
Економічний ефект забезпечуєтьсязниженням споживання електроенергіїза рахунок
меншої
електричної потужності світлодіодних ламп ніж існуючих ламп розжарюванняпри
обов”язковому дотриманнінормативних вимог рівня освітленості та зниження
експлуатаційних
витрат за рахунок кращих експлуатаці
Вимоги до джерел світла наступ

'

- світлова температура К: 3500-
,
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- кольоропередача повинна складати не менше 80 Ка;
- світлова ефективність сві гильника повинна складати не менше 90 Лм/Вт;
- коефіцієнт потужності повинен бути не меншим ніж 09
- коефіцієнт пульсаці'і повинен бути не більшимніж 0 1 для кабінетів ігрових, музичнихта спортивних залів та не більшимніж 0 15 для іншихприміщень;
-тип джерела живлення: 165-275 В;
- наявність алюмінієвоготепловідводупри потужності світильника вище 10 ВТ;
- термін експлуатаці'і не менше годин: 30 000

Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна ламп розжарювання насвіттіодіодиілампи)та нетановлення таймера
Опис заходу
Світильники зовнішнього освітлення встанов лені над вхідними дверима по периметрубудівлі та на даху
Керування зовнішнім освітленням здійснюється в ручномурежимі. Засоби автоматичного
керування системою зовнішньогоосвітлення * відсутні Включеннязовнішнього
освітлення відбувається щоденно Тривалість роботи залежить від пори року Загальнакількість світильників зовнішньогоосвітлення 30 шт 3 лампамирозжарюванняодиничноіо
потужністю 75 Вт. Загальна електрична потужность ламп, що застосовуютьсяна потреби «
освітлення прилеглої територій будівлі становить 225 кВт В даному заході пропонується
модернізація системи внутрішньогоосвітлення шляхом заміни усіх ламп розжарюваннянаЬЕВ лампи а аткож встановлення таймера КЕУ303

Економічний ефект забезпечуєтьсязниженням споживання
електроенергії за рахунокменшої електричноїпотужності світлодіоднихламп ніж
існуючих ламп розжарюваннята їх часового використання за допомогоюавтоматичного
регулювання таймером
Вимоги до джерел світла наступні:
- світлова температура К: 3500-4200;
- кольоропередача повинна складати не менше 8249;
- світлова ефективність світильника по '

» коефіцієнт потужностт повинен бут
- тип джерела живлення: 165т275 В

, л), Юрием



- наявність алюмінієвого тепловідводу при потуокності світильника вище 10 Вт;
- термін експлуатації не менше, годин: 30 000.

Впровадження системи енергетичного менеджменту
Опис заходу
Енергетичнийменеджмент (БМ) є частиною загальної системи управління будинком
пов”язаної із *

забезпеченнямта раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів.
ЕМ * це постійнодіюча на об'єкті система, метою функціонування якої є послідовне
зниження рівня
енергоспоживаннядо того мінімального значення, яке необхідно для виробництва
(надання послуг).
Система енергетичногоменеджменту (СЕМ) - це комплекс організаційного, технічного та
програмного
забезпечення, що в сукупності дозволяють вирішувати задачі ЕМ.
СтворенняСЕМ в бюджетному закладі повинно регламентуватися наступними
документами:
- ДСТУ 4472-2005. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги.
- ДСТУ ІЗО 50001:2014. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо
використання.
Функції ЕМ
- Енергомоніторинг
' Аналіз споживання енергоносіїв на оперативних інтервалах часу(доба, тиждень, місяць,
опалювальний сезон, рік)

,' Контроль фактичного споживання енергоносіїв та води на оперативних інтервалах
часу(доба,

,тиждень, місяць, опалювальний сезон, рік).
' Оперативневиявлення та усунення причин перевитрати енергоносіїв та води.
' Прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня енергоефективності установи.
Організаційнета кадрове забезпечення
Для реалізації функцій ЕМ в закладі доцільно виконати навчання персоналу, зокрема
завідувача з
господарськихпитань,
Також необхідно розробити посадові інструкції.
Завідувач з господарських питань повинен забезпечувати щоденне введення показників
фактичного
споживання енергоносіїв та води у програмний продукт створюючи при цьому масив
даних показників лічильників для подальшого аналізу міським енергоменсджером, який в
подальшомуможе внести корективи та приймати рішення щодо підвищення
енергоефективностіданої установи.
Технічне забезпечення СЕМ
Технічне забезпечення СЕМ має включати-
- Персональнийкомп”ютердля внесення /: Акі

:енергоносіївта води.
Програмнезабезпечення

и ІНАЛОМ радар Щ ФИО/жеш
У,»



- наявність алюмінієвого тепловідводу при потужності світильника вище 10 Вт;

- термін експлуатації не менше, годин: 30 000.

Впровадження системи енергетичного менеджменту
Опис заходу
Енергетичнийменеджмент (ЕМ) є частиною загальної системи управління будинком
повязаної із

забезпеченнямта раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів.
ЕМ - це постійно діюча на об”єкті система, метою функціонування якої є послідовне
зниження рівня
енергоспоживаннядо того мінімального значення, яке необхідно для виробництва
(надання послуг).
Система енергетичногоменеджменту (СЕМ) - це комплекс організаційного, технічного та
програмного
забезпечення,що в сукупності дозволяють вирішувати задачі ЕМ.

Створення СЕМ в бюджетному закладі повинно регламентуватися наступними
документами:
' ДСТУ 4472-2005. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги.
' ДСТУ ІЗО 5000122014. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо

використання.
Функції ЕМ
* Енергомоніторинг
' Аналіз споживання енергоносіїв на оперативних інтервалах часу(доба, тиждень, місяць,
опалювальнийсезон рік)

*

Контроль фактичного споживання енергоносіїв та води на операТИВних інтервалах
часу(доба, .
тиждень, місяць, опалювальний сезон, рік).
' Оперативневиявлення та усунення причин перевитрати енергоносіїв та води.
' Прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня енергоефективності установи.
Організаційнета кадрове забезпечення
Для реалізації функцій ЕМ в закладі доцільно виконати навчання персоналу, зокрема
завідувача з
господарськихпитань.
Також необхідно розробити посадові інструкції.
Завідувач з господарських питань повинен забезпечувати щоденне введення показників

фактичного
споживанняенергоносіїв та води у програмний продукт створюючи при цьому масив

даних показників лічильників для подальшого аналізу міським енергоменеджером, який в

подальшомуможе внести корективи та приймати рішення щодо підвищення

енергоефективностіданої установи.
Технічне забезпечення СЕМ
Технічне забезпечення СЕМ має включати:

денергоносіів та води.
Програмнезабезпечення



На ринку присутні ряд програмних ресурсів з енергоменеджменту, які дозволяють через

мережу інтернет централізовано збирати, систематизувати, візуалізовувати внесені дані
показників лічильників для подальшого аналізу. Серед таких програм ЕМалазетепі24,яка
є безплатною і не потребує коштів за користування .

При умові наявності існуючого ПК у свому розпорядженні та доступу до інтернету
користування програмою є безплатною, а вартість навчання персоналу та впровадження
СЕМ становитиме 4000 грн. '

Нлаштування вимощення.
Опис заходу
Цей реноваційний захід напежить до неокупних. Мета даного заходу відновити
вимощення по периметру закладу після його демонтажу при утепленні та гідроізоляції
цОколя, Вимошення відіграє важливу роль по відведенню дощових та талих вод від
фундаментубудівлі, таким чином захищаючи фундамент від потрапляння води та в

подальшомунакопиченні вологи в його конструкціях. При влаштуванні вимощення
шириною 1 м, товщиною із см та ухилом 0,020, загальна площа становитиме 280 м2 .

7. Енергетичнийбаланс
Фактичне розрахункове енергоспоживання будівлі складає І57,62 кВт=год/м2. Базова лінія

енергоспоживання за умови дотримання нормативних показників мікроклімату в середині

будівлі - 2853 кВт0год/м2. В приміщеннях об'єкта не дотримуються нормативні
параметривнутрішнього повітря, спостерігається відхилення фактичного споживання від
базового на 59,12 %.
При наявних конструктивних особливостях будівлі базове річне енергоспоживання на
потреби опалення, та вентиляції та гарячого водопостачання складає 12260,60
кВт-год'рік,

8 Потенціал енергозбереженнята потенційна економія коштів
Спираючись на результати обстеження об'єкту, виявлені при ньому джерела втрат енергоресурсів
та за результатами енергетичних розрахунків енергоаудитор визначив потенційні енергоефективні

покращення для цього об'єкту,
Запропоновані ЕЕЗ, які передбачають виконання наступних, робіт:

- Модернізація системи зовнішнього освітлення та всг-ня таймера
» Встановлення авт. системи погодозалежного регулювання.
, Впровадження системи енергетичного менеджменту
> Часткова заміна джерела опалення на теплові насоси потужністью 50 кВт

- Впровадження сонячних колекторів для нагріву води
- Влаштування механічної приточно-витяжної вентиляції з рекупераціею тепла

Чиста економія енергії 76680,50 кВт.год/рік
Чиста економія 217 780,00 грн/рік
Інвестиції 2 146 580,00 гру»

уСтрок окупності 8 рік Х з;візовітіг'дйніїенергоспоживання» для визначених
, ,

у)? !
Потенціал енергозбереження розрах/Лйауіий

%
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енергоефективних заходів та заходів по реноваціі', зведений в наступній таблиці 3 ранжуванням
заходів за Їх рентабельністю ЩРХ/СІ)

““З

1 МодерНізаЦія системи
зовнішньою освітлення та 2 700,00 4 600,00 2760 0,6 ] 15,5
вст-ня таймера

2 Впровадженнясистеми 1 900,00 560,00 1620 2,9 у], 0,83
ЄНЄрГЄТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

З Часткова модернізація
системи внутрішнього
освітлення(заміна ламп 1 500,00 7300,00 19700 2,7 » 0,89
розжарювання на
світлодіоднілампи).

4 Встановлення авт. системи 4 800,00 17900,00 38000 2,1 ?
погодозапежного в! 7,9

регулювання.
Часткова заміна існ. вікон на

5 нові вікна 3 2Аох камерним 7 400,00 13250,00 100400 8,2 0,26
склопакетом із (іґсклом)

6 Часткова заміна джерела 4

опалення на теплові насоси 24 82050 121370,00 1300000 5,0 “хз 0,02
потужністью 50 кВт

'

7 Впровадженнясонячних 12 760 15600,00 135700 8,0 О,19

колекторівдля нагріву води
8 Влаштування механічної

приточно-витяжної 20 800,00 З7200,00 323600 8,7 0,6
вентиляцііз рекуперацією
ТЄПЛБ

Проектні роботи 257 580,00
76680,,50 217 780,00 2 146 580,00 7,9 054

ЕЕЗ є заходи ерентабільними Період планування для даних пакетів заходів становить 8 років.

Для досягнення задекларованої економії енерґоресурсів усі енергоефективні заходи
рекомендовано впроваджувати пакетне. В разі реалізації кожного заходу окремо, потенціал
економії енергії може відрізнятися.
Обчислення мають похибку : 15 %.

Для визначення доцільності залучення різних джерел фінансування виконані розрахунки основних
економічнихпоказників по кожному ЕЕЗ окремо.

9. Екологічні вигоди
Розрахунок скорочення викидів парникових газів, пов'язаного із зменшенням споживання
енергії, виконаний з врахуванням місцевого коефіцієнту викидів при виробництві теплової
енергії та національного коефіцієнту викидів парникових газів при виробництві
електричної енергії.
Розрахована економія отриманої сні/ера?

? %%? з цим зменшення емісії СО2
і

6, а я(до;приведенінижче:

1406“? М Ю, Юті?”



Вид економії Од. вим Значения

Скорочення споживання енергії ' Мвттод/рік 76,68
Скорочення споживаннятеплової енергії на виході з котельні Мвт год./рік 76,42

Коефіцієнт перетворення для природного газу викидів СО2
,

т/МВт-год' О,202

розрахованийдля теплопостачальнотопідприємства.
Скорочення викидів СО2 по тепловій енергії т /рік 1544

додаток-1

Тепловізійна зйомка
Короткий опис роботи
Роботою передбачалась тепловізійназйомка фасадів будівлі для визначенняділянок
огороджувальнихконструкцій з надмірнимитепловтратами.Дослідбуло проведено згідно ДСТУ Б

ЕМ 13187 за допомогоютепловізійноїкамери.
Навколишнє середовище.
З усіх сторін фасадів будівлі знаходиться відкрита зона.

Атмосферні умови:
Температура зовнішнього повітря під час обстеження “минус З “С

Опади - без опадів, середня хмарність
Швидкість вітру - 3 м/с
Напрямок вітру - З півдня на схід
Температураповітря всередині приміщення , 2ООС

Температура зовнішних стін та конструкцій будівлі на тепловізійних зйомках.

діІдНО 3
ИПНАЛОМ мощі

'

МГО/ща



!
,
*

«Китаєм

.



Висновок:
В результаті тепловізійноі зйомки фасадів будівлі було виявлено діланни огорошувальних
конструкцій будівлі в яких відбуваються надмірні втрати теплової енергії, а саме:
Втрати теплової енергії через віконні та двірні конструкц'
Виявлені дефекти під час обстежені; ьЄзуїтів?и5525-“11:«ад%3верних конструкцій будівлі:
. втрати тепловоїенертіі з теплоп/еїкггв %%ЇЗЄ вії/Го ені металопластиковівікна не є

' енерговфективними і не відпов'! ' *

токавнику опорутеплопередачі згідно ДБН

З вЬНО 3
.! Чі ( [,

! !!?) Ев; іНАлом МО“? СМ Ш %” і!“



В.2.6-31-2006 «Теплова ізоляція будівель» -О,75 для і кліматично'ізони;
- інфільтраційні втрати теплової енергії по периметру віконних конструкцій, що прилягаютьдо

відкосів;
. вузли з'єднання віконних та дверних конструкцій із стіною створюютьмісгки холоду, що

зумовлюютьтрансмісійні втрати теплової енерґіі';
Втрати теплової енертіі'через зовнішні стіни та в місцях встановлення опалювальних приладів.
В результаті обстеження також були виявлені наступні ділянкивтрати теплоти:

“в місцях встановлення опалювальних приладів;
- в місцях стінових конструкційцоколя;

Для покращеннятеплофізичних характеристик огороджувальних конструкцій рекомендується
виконати частковий ремонт термореновацію будівлі.

4 [М Ш,Ї010/т6144


