
ФОРМАЗАЯВКИ
Рада з проведення обласного конкурсу

проектів з енергоефективності

Дирекція конкурсу

Дата реєстрації Реєстраційний номер
//4/, 425. 202 / 670?

Заповнюється Дирекцією Конкурсу

і. РЕЄСТАРЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

Заповнюється Дирекцією Конкурсу

Назва проекту «Реконструкціясистеми аерації очисних споруд
каналізації (замінаповітродувкиМ94) в м.Рівне
вул.Нудівельників, 22»

Тематичний напрямок (напрямки), якому
відповідає проект (з визначеного
переліку згідно із розділом П додатку 4
розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 13.03.2018 М.! 166 та
відповідного рішення обласної ради від
16.03.2018 Мз 866)

Модернізація або заміна наявного енергоємного
обладнання, запровадження новітніх
енергоефективних та енергозберігаючих
технологій

Загальний бюджет проекту (грн.),
в т.ч.:

2502510

- обсяг сцівфінансування * власні кошти
підприємства (грн. і %)

750 753 - 30 %
Поштова адреса організації (установи
Зощо)
Номер телефону, в т.ч.: мобільного,
телефаксу, та е-шаі]
керівника організації (установи тощо)
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника
організації (установи тощо)

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 2
РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»
тел.: 8 (0362) 26-66-55; Факс: (0362) '26-69-46;
штр://уос1агіупе.сош; Е-ґпаіі іпіо Фуосагіупесоін

Директор РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»
Карауш Андрій Петрович

Досада керівника проекту
Поштова адреса для листування з
керівником проекту

Головний інженер Грухаль Андрій Олександрови
33028,М. Рівне, вул. С.Бандери, 2 -

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»
Контактні номери телефонів керівника
проекту, в т.ч.: мобільного, телефаксу та
(“е-шаі]

Підпис керівника п іду-%%,»

Підпис керівника організації (установи тощоЇЕ

Дата-Е.ОЄЇЄ-загґд Вихідний ресстра
'

“Х
тел.: 8 (0362) 26-66-55
факс: 8 (0362) 26-69-46
е-таіі: єіуосіаґіупе©ншаіісош

Х Грухаль А.О.
”]]-..]. по-б./ .:

..:д%%Юми
, (ОФК М))“Ц'иНоґЗЧ/в

' “37726

і.] ,



П. ЗМІСТ ПРОЕКТУ
І. Реєстраційна картка проекту
П. Зміст проекту
ІП. Проект (завірена належним чином копія титульної сторінки проектно-

технічної документації)
Завірена належним чином копія всіх локальних кошторисних розрахунків
Глави 2
Наказ про затвердження проектної документації

ІУ. Експертний звіт проектно-кошторисної документації експертними
організаціями
Анотація проектуЮі-А

Докладний опис проекту
21. Опис проблеми, на розв”язання якої спрямовано проект
22. Тривалість реалізації проекту

,,.). Розрахунок окупності проекту (підписана фахівцем-розробником та ГІП
проектної організації (тощо) і завірена належним чином)

2.3.1 Споживання усіх видів паливно-енергетичних ресурсів бюджетною
установою (тощо) за три попередні роки до реалізації проекту

2.32. Наявність енергетичного паспорту бюджетної установи (організації)
2.4. 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)
26 Бюджет проекту, в т.ч.: спів фінансування з місцевих бюджетів
2.6.1. Гарантійний лист

Технічний звіт за результатами проведеного енергоаудиту. ЗапровадЖення
системи енергоменеджменту

У! Опис популяризації успішного досвіду у вирішенні проблемних питань
підвищення енергоефективності та заплановане висвітлення результатів
реалізації проекту '

Завірена належним чином копія титульної сторінки технічного звіту за
результатами проведеного енергоаудиту
Завірені належним чином копії посвідчень (дипломів, сертифікатів тощо)
працівників підприємства (організації), які здійснювали енергоаудит, та
наявність відповідних дозволів (тощо) у підприємства (організації), які
здійснили енергоаудит

Ь] Завірені належним чином копії зведених енергозберігаючих заходів за
результатами енергоаудиту (за формою ФІ-Т)
Завірені належним чином копії посвідчень відповідних фахівців *
енергоменеджерів (свідоцтв, дипломів тощо) бюджетної установи,
організації (за наявності)

Підпис керівникаПРЮ;
П.].їпо-б.

Підпис керівника організації (установи тощо)

Датаі7. 05 , 20 2 [ ВИХідний реєстраці

рОБИИЧЕ д,в“ ,а осат” “%;?



Рівненське обласне виробниче комунальнепідприємство
водопрошдно - каналізаційного гесподарства ((Р]ВНЕОБЛВОДОКАНАП»/ вул. Ст Бандери. 2, міРівне, 33028, Україна= тел : (0362) 2666-55: Факс: 8 (0362) 26-69-46;

тієї/Мидмуабагіупесотд Е-таіІ:іпіо©уосіаґіупелот
ЄДРПОУ 03361678
іБАМ НА 78 322313 0000026005000013293
в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313
Індивідуальнийподатковий номер 033616717162
Номер свідоцтва пра реєстраціюплатника податку на додану вартість 24939398

Замовник: РОВКП ВКГ Рівнеобпводоканап

Реконструкиія системи аерації очисних споруд
каналізації [заміна подітрадудки А/94) 6 м. Рідне,

бул. Будідельникід,22

РОБОЧИЙ проєкт
Том 1

Пояснювальна записка, вихідні дані
22-21-ПЗ

22-21-ТХ

Директор
РОВКП ВКГ “Рівнеобпводоканал”

Головний інженер проекту

'3 ОРИГІНАЛОМ ЗПДНОЩ
РОЕЗКПіЗє РівнеоблводоканалМ. З

2021 рік



! Програмний комплексАВК- 5 (3.6.0) укр. -1-
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція системи аерації очисних споруд каналізації (заміна повітродувки М94) в м.Рівне вуп.Будівельників, 22

Будівництво розташоване на територі'ї Рівненської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д42.2 - 2012;
« Монтаж устаткування. дСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

9-СЩССР

Вартість матеріальнихресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими
даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розрахованівідповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, ДСТУ Б Д,1.1-1:2О13 Дод. К п.45
2. Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д41.1-1:2О13Дод. К п446
3. Показник для визначення вартості проектних робіт, ДСТУ Б Д.141-1 12013 Дод. К п. 52
4, Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:201Зп4548416
5. Усередненийпоказник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д,1.1-1:2013п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах
Загальна кошторисна заробітна плата
Середньомісячназаробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячнійнормі тривалості
робочого часу 166,17 людгод та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
у тому числі:
будівельні роботи -
вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

Примітка:
1. Дані про структуру кошто о" артості будівництва наведені у документі ”Підсумкові вартісні параметри".

Склав: НО Глущенко Перевірив: %д/А Литвиненко

1,00
1,50
6,46
16,10
1,60

0,27311
0,250
19,49

10628,39

2502,510

82371
1929,378
73576
417,085

%
%
%
грн./людгод
грн./пюдгод

тис.люд.год
тис.тодгод
тис. грн.
грн.

тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.



2 Програмний комплексАВК - 5 (3,6.0) укр. - 1-

(назва організації; що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахуноку сумі 2502,510 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. г н.
КаМо.! Розі/7 Ьл Г . Дд/щшґлЕдіт/Кадді,; Люк/95?

( посилання на документ про затвердження )

"ід? " »? рабу/;! 204"; 9,
[

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА Ме

9*сдцссг>

Реконструкція системи аерації очисних споруд каналізації (заміна повітродувки Ме4) в м.Рівне вул.Будівельників,22

Складений в поточних цінах станом на 29 квітня 2021 р.

Форма Мз 5

Номери Кошторисна вартість, тис.грн.
Ме кошторисів і Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів будівельних устаткування, інших загальна
п/п кошторисних інженерно-транспортноі інфраструктури, робіті витрат робіт меблів та витрат вартість

розрахунків інвентарю
1 2 З 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкги основногопризначення
1 2-1 Свердловина 76,445 1891,547 > 1967,992

Разом по главі 2: 76,445 1891 ,547 - 1967,992
Разом по главах 1-7: 76,445 1891,547 > 1967,992
Разом по главах 1-8: 76,445 1891,547 > 1967,992
Разом по главах 1-9: 76445 1891 ,547 - 1967992

Глава 10. Утримання служби замовника
2 ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на утримання служби замовника (1 %) > > 19680 19680

1 2013 Дод. К
л.45

З ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на здійснення техНічного нагляду (1,5 %) > - 29,520 29520
1 2013 Дод. К

п.46
4 ДСТУ Б Д.1.1> Кошти на оплату послуг пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, > > 9,З7б 9.375

1 2013 Дод. К п. їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в
50 тому числі кошти на оплату послуг. пов'язаних з приєднаннямоб'єкта



2 Програмний комплекс АВК - 5(3.6.0) укр. -2-
будівництва до діючих інженерних мереж)

[сд-сов

Разом по главі 10: - - 58575 58,575

Глава 12. Проєктно-вишукувальні роботи та авторськийнагляд
ДСТУ Б Д.1.1- Вартість проектних робіт - - 4,938 4938
112013 Дод. К п.

52
ДСТУ Б Д.1,1- Вартість експертизи проєкгної документації - - 6,94О 6,94О
12013 Доді К п.

53
ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на здійснення авторського нагляду - - 1,350 1350
12013 Доді К п.

54

Разом по главі 12: - - 13.228 13228
Разом по главах 1-12: 76445 1891547 71803 2039795

ДСТУ Б Д.1.1- Кошторисний прибуток (П) 4397 и - 4.397
12013 п.5.8.16
ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних , - 0,437 0.437
12013 п.5.8.16 організацій (АВ)
Розрахунок Кошти на покритт ризику всіх учасників будівництва 1529 37831 1436 40796

М П-131
Разом 82371 1929,378 73676 2085,425

ДСТУ Б Д.1.1и Податок на додану вартість > - 417,085 417,085
112013 п.548.16

Всього по ЗЩИСНОМУ розрахунку 82371 1929,378 490,761 2502,510
один““эщмыбгщд

890“ %% татар,-,.? .

Керівник проектної організа ;:ївї/ ;: т» ”“з 739 К“ %

Головний інженер проєкту %
(Гоповний архітектор проєкту) шт,

Керівник відділу

Інженер-проектувальник



3 Проґрамний комплексАВК- 5 (360) укр. 9-сд-п01-2ц1-1

Реконструкція системи аерації очисних споруд каналізації (заміна повітродувки М94) в міРівне вулБудівельників,22

Локальний кошторис на будівельні роботи Ма 2-1-1
на Монтажні роботи

Свердловина

креслення (специфікації ) Ма
Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

Форма МЕ 1

1956,485 тис. грн.
024692 тислюд-год.
17711 тис. грн.

Середній розряд робіт 4,3 розряд
Складений в поточних цінах станом на “29 квітня“ 2021 р.

Вартість одиниці, . Витрати труда
Грн!

Загальна вартксть, грн. робітників, люд.-годі

експлуа- експлуа- не зайнятих

Одиниця
ВСЬОГО

магії/ін мТаЇІІ/Іін обслуговуванням
Найменуванняробіт і витрат . . машин

вим'ру Всього заробіт- тих, що
.

в тому ноц плати в тому обслуговуютьзаробт числі за- чиспі за- машиниробітної робітної
плати плати на одини- всього

цю
3 4 7 8 10 11 12

Розділ 1. Демонтаж повітродувки
1 (Демонтаж)Монтаж повітродувки комппек 757 36 4252 757 50 8760 50. 88

т 27910 279 З, 7080 3, 71

Разом прямі витрати по розділу 1 4252 757 50 88
279 3.71

Разом будівельніроботи, грн 4252
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкций, грн 12

1

всього заробітна плата, грн. 3762
Загальновиробничівитрати, грн 1639
трудомісткість в загальноеиробничихвитратах, людгод. 5,13
заробітна плата в загальновиробничихвитратах, грн. 521

Всього будівельні роботи, грн. 5891



З Програмний комплекс АВК > 5 (360) укр. > 2 > 9,СД,ЛС1,2-1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього по розділу 1 5891

Розділ 2. Монтаж повітродувки
2 М7-220-4 Монтаж повітродувки Т8155/5Р комплек 1 22084 39 1893 41 22084 8707 1893 127 1900 127 19

т 8707,4З 697, 74 698 9, 2701 927

3 1514-14036 Повітродувка Ноішзспі Т8155/5Р КОВОХ шт 1 1828843 > 1828843 > > > -
варіант 2 Еуоіиііоп Ш - > - -

4 Е16-15-8 Установлення засувокдіаметром до 300 шт 1 2466 12 415 48 2466 1211 Щ 18. 7000 18 7
мм 1210,64 14266 143 21337 213

5 С1630>67 Затвор з нержавіючим диском Батерфляй шт 1 9899 54 - 9900 > > > -
варіант 4 Ду 300 > > - > >

6 0130-5374 Фланець плоский приварний із сталі, шт 2 2395 91 > 4792 > > - -
варіант 1 діаметр 300 мм > > > > -

7 ЕН22-4О-8 Приварюванняфланцівдо сталевих шт 1 758 56 38653 759 296 3.81 3 9200 З 92
трубопроводівдіаметром 300 мм 29557 1189 12 01817 018

8 С130-974 Фланець плоский приварний із сталі. шт 1 2395 91 > 2396 > > - >

варіант 1 діаметр 300 мм > - > - >

9 ЕН22>40>10 Приварюванняфланцівдо сталевих шт 2 909 44 459 89 1819 697 Щ 4 6200 Ш
трубопроводів діаметром400 мм 34835 1570 31 02400 048

10 С1 30-993 Фланець плоский приварний із стал», шт 1 3560 92 > 3561 > > - >

варіант 1 діаметр 400 мм - > > - >

11 (3130-9915 Фланець сталевий глухий, діаметр 400 мм шт 1 9331 61 - 9332 > > - -

варіант 2 - > - > >

"""""""""""" “вадамЕмміви+да+иьвваздмуг”" ' " " ' '"18'85'9'5'2 ”””ібэ'ії"""'"3'6'15 ”'”15965
884 12,06

Разом устаткування, грн. 1828843
Транспортні та заґотівепьно-сютадські витрати, грн. 59500
Всього устаткування, грн. 1888343



3 Програмний комплекс АВК - 5 (360) укр. > 3 - 9цсд-лс1-2-1ц1
1 2 3 і 4 і 5 4 6 д 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 57109
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 42583
всього заробітна плата, грн. 11795

Загальновиробничівитрати, грн. 5142
трудомісткість в загальновиробничихвтратах, людтод. 16,09
заробітна плата в загальновиробничихвитратах, грн. 1633

Всього будівельні роботи, грн. 62251

Всього по розділу 2 1950594
Разом прямі витрати по кошторису 1890204 14394 Ш 209 93

1163 15,77
Разом устаткування, грн. 1828843
Транспортні та заготівельноюкпадські витрати, грн. 59500
Всього устаткування, грн. 1888343
Разом будівельні роботи, грн. 61361

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 42595
всього заробітна плата, грн. 15557

Загальновиробничівитрати, грн. 6781
трудомісткість в загальновиробничихвитратах, людсгод. 21,22
заробітна плата в загальновиробничихвитратах, грн. 2154

Всього будівельні роботи, грн. 68142

Всього по кошторису 1956485
Кошторисна трудомісткість, людтод. 246,92
Кошторисна заробітна ппата, грн. 17711

Склав ' и Глущенко Н.О.
[посада, так ( ініціали, прі ище )]

Перевірив %% Литвиненко О.А.
[посада ПІдПЦб/( ініціа , прізвище)]



2 Програмний комплекс АВК > 5 (300) укр. - 1 - эцсддл01-2-т2
Форма На 1

Реконструкція системи аерації очисних споруд каналізації (заміна повітродувки М94) в м.Рівне вул.Будівепьників, 22
1

Локальний кошторис на будівельні роботи М9 2-1-2
на Електромонтажні роботи

Свердловина
Основа: Кошторисна вартісгь 11507 тис. грн.
креслення (специфікації) МЕ Кошторисна трудомісткість 0,О2619 тислюд-год

Кошторисна заробітна плата 1779 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.9 розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 квітня" 2021 р.
[ і Вартість одиниці, і

і Витрати труда
грн.

Загальна варпсть, грн. робітників, люд.-год.

Обґ нт - Всього екїлзіа- екїдпка- не зайнятих
ру У

.
ц Ц обслуговуваннямМа вання с . . Одиниця КІПЬ- машин машинНаименуванняробіт І витрат . . . машинп/п (шифр вимкру кисть Всього заробіт- тих щонорми)

'
в тому нш плати в тому обслуговуютьзаробіт- числ1 за- числі за.

.. ,. .. . . машини
ноя плати роохтнш робітноі на одини-ппати плати всього

цю
1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 М8и146-2 Кабель до 35 КБ, що прокладається з 100 м 0, 8 2200 62 - 1760 1146 - 22 4000 17 92
кріпленням накладними скобами, маса 1 м 1432, 70 - - - -
до 1 кг

2 :; С1545- Кабель КГ 4х50 м 80 62 71 « 5017 - - - -
194-3 - - - -
варіант 7

З М8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, шт 1 431 84 6 61 432 210 2 3 2000 ;;део-, триполюсный,що установлюється 209, 54 091 1 (10146 001
на конструкц/і'на стіні або колоні, струм
до 250А

4 1503-7032 Автоматичний вимикач Зф,, 125А шт 1 3082 70 - 3083 - - - -
варіант4 - - - - -



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр. ' 2 - 9,СДцЛС1,2-1-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 М1 1-233-1 Підключення проводів іжил електричних 100кінц. О, 16 1204 90 - 193 193 - 17 6000 Шкабелів до приладів і засобів автоматизації, 1204,90 - - . -

спосіб підключення під гвинт з
окінцюванням наконечником

6 С1545-508 Наконечник кабельний 50мм шт 16 12.80 - 205 - - - и

варіант6 - - - - -

Разом прямі витрати по кошторису 10690 1549 2 23 94
1 001

Разом устаткування, грн. 3083
Транспортні та заготівельно-скпадські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 3204
Разом будівельні роботи, грн. 7607

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн, 6051
всього заробітна плата, грн. 1550

Загальновиробничівитрати, грн. 696
трудомісткість в загальновиробничихвитратах, людтод. 2.24
заробітна плата в загальновиробничихвитратах, ґрні 229

Всьоґо будівельні роботи, грн. 8303

Всього по кошторису 11507
Кошторисна трудомісткість, пюд.г0д. 26,19
Кошторисна заробітна плата, грн. 1779

Склав Глущенко Н.О.
[посада,

[по/Штнщтапи,
п Ізєище )]

Перевірив «"/2% Литвиненко О.А.
[посада. підпобт/інщ: , прізвище )]



6 Програмний комплекс АВК - 5 (З.В.В) укр.
Реконструкція системи аерації очисних споруд каналізації (заміна ПОВіТрОдУВКИМ94) в м.Рівне вул.Будівепьників, 22

.1.

Підсумкова відомість ресурсів

асццивв

в тому числі:
Поточна заготі-

Ме Одиниця . . ціна за .
транс- вельно-Шифр ресурсу Найменування . Кількють вядпускна портна . Обґрунтуванняп/п вимтру одиницю, . складсьш .

Ціна, грн, складова, ЦІНИ
грн. витрати,грн. грн.

всього, гон. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

І. Витрати труда
1 1 Витрати труда рОбЇТНИКіЬбУдіВЄЛЬНИКІВ люд-год 31,86 69,14
2 Середній розряд робіт, що виконуються розряд 4,4

робітниками-будівельниками
27 Витрати труда робітників-монтажників люд-год 202,01 68,01

Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 4'3
Витрати труда робітників, зайнятих люд-год 15,78 7371
керуванням та обслуговуванняммашин

6 Середній розряд ланки робітників, зайнятих розряд 4,8
керуванням та обслуговуванняммашин

7 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

71 загальновиробничихвитрат люд-год 23,46 101 ,50

Разом кошторисна трудомісткість людтод 273,11

Середній розряд робіт розряд 4,3

;
,, в .

; іі. Будівельні машини і механізми
і

8 СН201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш-год 5.336 236 9
126410



:номтнальним зварювальним струмом 315-

6 Програмний комплекс АВК - 5 (360) укр. - 2 - 9-Сд-ИВР
1 2 З 4 і 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

9 СН2О2-1 141 Крани на автомобільному ходу, маш-год 40365 394 93
вантажопідйомність 10 т 1594,13

10 СН2О4-201 Агрегати зварювальніпересувні з маш-год 75325 168 72
бензиновимдвигуном, з номінальним 127О,88
зварювальним струмом 250-400А

11 СН2О4-502 Установка для зварювання ручного дугового маш-год 9.5255 25 91
[постійного струму] 24681

12 СН233-2О1 Машини свердлильні електричні маш-год 0,04 33
0.14

13 СН233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш-год 1.16 ;]
3,13

Разом по розділу ІІ грн. 4379,19
в тому числі енергоносії:

Бензин кг 53291
Дизельне паливо кг 23,008
Електроенергія кВт-год 50,549
Мастильні матеріали кг 393
Гідравпічна рідина кг О,444

|
Ш. Будівельні машини, враховані в !

!

складі загальновиробничихвитрат
14 СН200-68

ІПістолет
монтажний маш-год 7,936

15 СН203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність маш-год 4,З12
до 100 т

і

16 СН203-404 іЛебгдки елекгричні, тягове зусилля до 3139 маш-год 4.9266
:

кН [32 т] і

і %

17 СН203и405 Лебідки епекгричнт, тягове зусилля до 4905 машдгод 4,З12 :

ікН [5 т] *-

і і

18 СН204-900 ЇТрансформаторизварювальні з маш-год
]

0,496 "

!?500 А



6 Програмний комплекс АВК - 5 (360) укр. - 3 - 9ЙСД-ИВР
1 2 3 4 ш-Б 12/13 14

19 СН233-301 Машини шліфувальні електричні маш-год 69069
20 СН270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш-год 1.1914

21 СН270-177 Тринога маш-год 3.5581

ПІ. Будівельні матеріали, вироби іЩЕ
22 0111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, т 0,0004З 54425 05 53239 89 116 1067 16 10 км.

діаметр різьби 12-[14] мм 23,40 2289 О,0 0.46

23 0111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] т 00012 62991 49 61638 36 Д 1235 13 10 км.
з цинковим хроматованимпокриттям 3х58,5 75,59 73,97 014 1.48
мм

24 С111-З22 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0005 17632 11 17154.78 131 6 34573 10 км
88,16 85,77 066 1,73

25 С111ч324 Кисень технічний газоподібний м3 144 5 95 4 25 1 58 0 12 10 км.
857 612 228 0,17

26 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 00292 30865 08 30141 88 118 605 2 10 км.
90126 88014 345 17.67

27 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 т 000496 5622251 55000 00 120 11 11024 10 км.

)
27886 27280 060 5.46

і

28 0111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка 355 і т 000352 54255,34 53071 40 12011 106333 10 км.
[ 19098 18681 042 3,75

29 +С111-1522 їЕпектроди, діаметр 5 мм, марка 342А 1; т 0,00467 56222 51 55000 00 120 11 1102 4 10 км.

і

і 26256 25685 056 5,15

30 С111>1638 “Круги армовані абразивні відрізні. діаметр ! шт 2097 104 24 102 16 004 2.04 10 км.
,180х3 мм 21859 21423 008 428

31 С111>1639 ЇКруги армовані абразивні зачисні, діаметр шт 06229 183 7 180 01 0 09 346 10 км.
|,180х6 мм 114,4з 11243! а,ое 2.24



6 Програмний комплекс АВК > 5 (360) укр. -4- 9-0 ИВР
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

32 +С121-783 Металоконструкці'і індивідуальні т 0003 38530 87 38138 15 105 89 286,83 Ціна середня -
11559 11441 032 086 Регіон Північ-

станом на
01.0142021р.

33 +С130-41 Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 т 0,00816 63884,94 62500 00 13229 1252 65 10 км.
мм 521,30 510,00 1,08 10,22

34 +С130-974 Фланець плоский приварний із сталі, шт 3 2395,91 2347 41 1.52 46 98 10 км.
варіант 1 діаметр 300 мм 7187,73 704223 456 14094

35 +С130-993 Фланець плоский приварний із сталі, шт 1 356092 3487,44 3.66 69.82 10 км.
варіант 1 діаметр 400 мм 3560,92 3487,44 366 6982

36 +С130-993 Фланець сталевий глухий, діаметр 400 мм шт 1 9331,61 9144 975 366 182 97 10 км.
варіант 2 9331 ,61 914498 366 18297

37 С1517-164 Листи свинцеві марки СО. нормальної т 0,00128 21666826 212323 48 96.38 4248 4 10 км.
точності, товщина 1,0 мм 277,34 271 ,77 0,12 5,45

38 С1541-68 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1000шт 0002 30035 3 29261 ,90 184 47 588.93 10 км.
3 мм. діаметр 300 мм 6007 58,52 0,37 1,18

39 С1545»74 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100шт 1.984 28 33 27.75 0 02 056 10 км.
56,21 55.06 004 1,11

40 С1545>135 Наконечники алюмінієві для опресування 50- 100шт 00612 Ш Щ 02 Ш 10 км.
10-9а 33,22 3255 001 066

41 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1 39 54 38 68 008 0 78 10 км.
39,54 3868 008 0.78

42 8С1545-194-3 Кабель КГ 4х50 м 80 62 71 62 71 - -
варіант 7 5016,80 501680 - -

43 С1545>248 Скоби будівельні кг 1,8 27 33 26 66 013 0 54 10 км.
49.19 4799 023 0,97

44 +С1545-508 Наконечник кабельний 50мм шт 16 12 8 12 51 0 04 025 10 км.
варіант6 20480 20016 064 400

45 С1546-63 Припой ПОС- 18 Т 00004 417784 42 409464 80: 7127 77 8191 85 10 км.
16711 16379 005 327



6 Програмний комплекс АВК - 5 (360) укр. » 5 - 9-СД-ИВР
1 2 З 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13

46 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0.1231 34 79 31 74 2 37 0.68 10 КМ.

428 3,91 029 0,08

47 +С1630»67 Затвор з нержавіючим диском Батерфляй шт 1 989954 9700 00 5 43 194 11 10 км.
варіант4 Ду 300 989954 970000 543 194,11

48 +С1999-9001 Електроенергія кВт-год 760 13 00 13 00000 - -
9880,ОО 988000 - *

Енергоносії машин, врахованих в складі
загальновиробничихвитрат

49 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 15,1985 3 3595 3 3595
5106 51 06

50 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 02736 72 85 728519,93 19,93

51 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 00862 7442 7442642 6,42

Разом грн. 77,41 77,41

Разом по розділу ІУ грн. 48645,06 47957,41 28,84 658,80

У. Устаткування

52 +1503-7032 Автоматичний вимикач 3ф., 125А шт 1 3203 76 3082 70 92 48 2858
варіант 4 З2ОЗ,76 308270 9248 28.58

у тому числі витрати підрядника на
'

шт 1 3203 76 3082 70 92,48 28 58
устаткування, що монтується 32ОЗ,76 308270 9248 2858

53 +1514-14036 Повітродувка Норизст Т8155/5Р НОВОХ шт 1 1888343 6 1828843 30 54865 30 4635 00
варіант 2 Еуоіыііоп 1888343,60 182884330 5486530 463500

у тому чиспі витрати підрядника на шт 1 18883435 1828843 30 54865 30 4635,ОО
устаткування, що монтується %

188834360 1828843,30 5486530 463500
Разом по розділу У грн. 1891547,36 1831926,00 54957,78 4663,58
у тому числі витрати підрядника на грн. 1891547,36 1831926,00 54957,78 4663,58
УСТЗТКУВЗННЯ, ЩО МОНТУЄТЬСЯ



6 Програмний комплекс АВК > 5 (360) укр. > 6 - 9-с ивр
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-Год 65747
Мастильні матеріали кг 4203
Гідравлічна рідина кг О,53
Бензин п 72,015
Дизельне паливо п 27,068

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "29 квітня" 2021

Склав .ОГлущенко
[посада підпис%пижепн

Перевірте О.А Литвиненко
[посада підпис((тів/и,???вище]



РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГОГОСПОДАРСТВА

“РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ”

НАКАЗ

14: дня;-20211). м.Рівне м тд»
Про затвердження
проектної документації

Відповідно.до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 20] ір.
М 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і

проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України", на підставі експертного звіту
ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба
Української державної будівельної експертизи" у Рівненській області
від 14 травня 2021 року М 18-0133/01-21

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити проектну документацію за робочим проектом
«Реконструкція системи аерації очисних споруд каналізації (заміна
повітродувки М94) в м. Рівне, вул. Будівельників,22»і- з такими економічними
показниками:

- загальна кошторисна вартість * 2502510 тис, грн.;
- в т.ч. будівельні роботи т 82371 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар * 1929378 тис. грн.;
інші витрати ' 49036] тис. грн.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор А.П.Карауш

Виробничий відділ
634570

З ОРИПНАЛФМ ЗПДНО
РОВКБ КГ Рівнеобпводоканап

' %, Ь[зайва-аж 2.4//(%3
ь/ с/

підпис



Ь/[ІНІСТЕРСТВОРОЗВИТКУГРОМАД ТА ТЕМ/ПОРЇЙ УКРАЇНИ
()у ?! ФШІЯ ДЕРЖАВНОГОПІДПРИЄМСТВА

: = ”СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕВТНА ОРГАНіЗЄ-ЩІЯ -
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1. Анотація проекту

Проектом «Реконструкція системи аерації очисних споруд каналізації (заміна
повітродувт'си ММ)“ в м.Рівне вул.'Будівельників, 22» передбачено зменшення
нераціональних витрат едеКтричної енергії за рахунок впровадження новітніх
енергозберігаючих технологій в галузі водопостачання та водовідведення шляхом
заміни повітродувки М» 4 ТВ-і75-1,6 з електродвигуном 250 кВт тапродуктивністю
10020 мз/год на повітродувку КоЬизсЬі ЕЗ ]55/5Р КоЬох Еуоіщіоп з електродвигуном
200 кВт та продуктивністю 10345 МЗ/ГОД. Реалізація проекту дозволить суттєво
скоротити витрати підприємства на електропостачання ( економія складатиме
1 144 383 грн/рік).

2. Докладний опис проекту
2.1. Опис проблеми, на розв7язання якої спрямованийпроект

Серед галузей комунального господарства водопровідно-каналізаційна галузь
займає виняткове місце. Вона-є незамінною в побуті, кожній сфері економіки, адже
будь-який технологічний процес передбачає використання водних ресурсів. Тому
водопровідно-каналізаційнегосподарство 6 органічною частиною сучасного міста, без
якого неможливе існуваннята розвиток останнього.

Енергозбереження« основний рушійний фактор модернізації основних фондів в

комунальному господарстві. Проблеми енергозбереження на етапі розбудови
вітчизняної економіки та забезпечення сталого розвитку є пріоритетними. На протязі
останніх років перевага надається заходам інноваційного енергозбереження.

Район будівництва розміщується в І-му кліматичному районі відповідно до
ДСТУ-Н Б В.].1-27:2010.

Очисні споруди каналізації розташовані в північній частині м. Рівне по вул.
Будівельників,22 та здані в експлуатацію.

На повітродувціМ94 та цілодобовопрацює двигун потужністю250 кВт.
«Реконструкція системи аерації очисних споруд каналізації (заміна повітродУвки

М94) в м.Рівне вул.Будівельників, 22» Дасть можливість:
. зменшити обсяг споживання електроенергії;
- поліпшитирівень наданняпослуг з водовідведення.



2.2. Тривалість реалізаціїпроекту
Тривалістьреалізації проекту - 1 місяць

2.3. Окупність проекту
Проектом «Реконструкція системи аерації очисних споруд каналізації

(заміна повітродувки М94) в м.Рівне вул.Будівельників, 22» вартістю згідно
форми заявки 2502,510 тис.грн річна економія становитиме 1144,383 тис.грн.

Термін окупності проекту складатиме : 2502,510 / 1 144,383 = 2,2 роки.
Визначення строку окупності та економічного ефекту від реконструкції

системи аерації очисних споруд каналізації (заміна повітродувкиМИ!) в м.Рівне
вул.Будівельників, 22

Очисні споруди РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» були збудовані за
проектомДПІ «Укрлегпромпроект»і введені в експлуатацію у 1964 р.

Каналізаційна система м. Рівне загальносплавна і налічує 249,] км
каналізаційних мереж та 26 КНС. Безпосередньо на каналізаційні очисні
споруди стічні води подаються КНС МЗ та КНС М94 напірними колекторами
діаметром 500 мм та самопливним колектором діаметром 1000 мм. Загальний
об”єм стоків становить 55,0-65,5,0 тис. мз/добу. Каналізаційні очисні споруди
розташовані в північний частині м. Рівне на відстані 05 км від житлової
забудови. Очищена стічна вода скидається в р. Устя нижче по течії від міста.

Один з етапів очистки стічних вод відбувається в аеротенку, де
проходить окислення біохімічним шляхом зважених речовин і суспензій,
колоїдних і розчинних органічних речовин за допомогою повітря та пластівців
активного мулу. Активний мул заселений великою кількістю мікроорганізмів,
що активно беруть участь у процесі мінералізації органічних речовин. Для
забезпечення нормальної життєздатності мікроорганізмів, перемішування
активного мулу в завислому стані в аеротенк подається повітря. Подача повітря
здійснюється по повітропроводам від повітродувної станції. Для відновлення
окислюючої властивості активного мулу використовується регенератор. В
регенераторі активний мул інтенсивно регенерується, що сприяє мінералізації
адсорбованихїх забруднень.

Під час проведення реконструкції системи аерації очисних споруд
каналізації (заміна повітродувкиМ94) в м.Рівне вул.Будівельників,22 планується
заміна повітродувки ТВ-175-1,6 з електродвигуном250 кВт та продуктивністю



10020 МЗ/год на повітродувку КоЬцзсЬі ЕЗ 155/5Р КоЬох ЕуоІпїіоп з

електродвигуном200 кВт та продуктивністю 10345 мЗ/год.
Відповідно до Наказу М9449 від 30.09.2012 року «Про затвердження

Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичнихресурсів на
підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства» витрати
електроенергії на подачу повітря для очищення стічних вод в аеротенках
визначаються за формулою:

“' оч = (ч аіґ * () ст * М * К)/Р, кВт.год, де
Ч аіґ - питомі витрати повітря для очищення стічних вод в аеротенках, куб.

М/куб. м стічних вод (12,0 куб. м/куб. м);
(2 ст - річний об'єм стічних вод, що підлягають очищенню, куб. м(7300

тис. МЗ);

М - установлена потужність електродвигунів повітродувок або
компресорів,кВт;

К = 0,75 - коефіцієнтзавантаженняелектродвигунаповітродувки;
Р - продуктивністьповітродувки, м З/год.

Фактичне споживання електроенергії:
111] оч= (12*7300000*250*0,75)/10020=1639 222 кВт/рік

Планоее споживання електроенергії:
“[ оч=(12*7300000*200*О,75)/10345= 1 270 179 кВт/рік

Економія електроенергіїбуде становити:
163922-1270179= 369 042 кВт*год/рік, або
369042*3,10095=1 144 383 грн
де 3,100095- середній роздрібний тариф на електроенергію (з ПДВ) для 2

класу напруги станом на 01.01.2021 року.
Вартість виконанняпроекту становить 2502,510 тис.грн.
Строк окупності: 2502,510 /1144,383=2,2року.

Провідний інженер з нормуваннявитрат паливно-енергетичнихресурсів

Провідний інженер з
нормуваннявитрат паливно-
енергетичнихресурсів

СеменчукА.О.

Головний інженер Грухаль А.О.

ГІП “ЛукащукР.В.



2.3.1. Споживання всіх видів паливно-енергетичних ресурсів ОСК за 3 попередні
роки до реалізаціїпроекту

Вид ПЕР

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Натуральний
показник тул.

Вартість в
діючих

цінах,тис.
грн

Натуральний
показник т у.п.

Вартість у
діючих
цінахлис.

грн

Натур альний
показник т у.п.

Вартість у
діючих
цінахдис.

грн
Електрична
енергія,

тис кВт-год.
8 970,644 З 148] 12 624,8 5 541,608 ] 945,1 16 329,3 5 519,640 1 937,4 14 726,2

Теплова енергія,
Гкал

Природнийгаз,
тис М3

Водопостачання,
тис М3

Водовідведення,
тис М3

Разом:



2.4. Економія паливно-енергетичних ресурсів в натуральнихпоказниках з перерахунком у
т.у.п. та відсотках

Середнє споживання ПЕР за три . Споживання ПЕР після впровадження
останніх роки (2018,2019,202О)

ЕКОНОМІЯПЕР '

проекту

В . Вартість у
Вид ПЕР середня ар.ТІСТЬ у розрахунках

., варт1сть Натураль цтнах Натураль .Натуральнии . 0 0 и 0 д1ючогот у.п. ДІЮЧИХ нии т у.п. /0 2021 нии т у.п. Аз
показник . тарифуц1нах, показник року, тис. показник (2021 р.)тис. грн грн тис. грн,

Електрична
енергія 6 677,297 2 343,7 14 560,1 369,042 1295 5,5 1 144383 6 308,255 2142 94,5 19 561584

тис кВттод.
Теплова енергія, - - - - - . . . . - -

Гкал
Природнийгаз, , - - - й . - - . - -

тис М3

Водопостачання, . . . - - . - - . , -
тис МЗ

Водовідведення, . . . . . . - . . . .
тис м3

=Разомї; х “

.
х х



2.5. Скорочення або заміщеннявикористання природного газу
Скорочення або заміщення використання природного газу проектом не

передбачається.
2.6. Бюджет проекту, в тому числі співфінансування.

Загальна вартість проекту становить - 2 502,510 тис. грн.
- кошти обласного бюджету- і 751,757 тис. грн.
- власні кошти підприємства* 750,753 тис. грн.
У. Опис наявності енергоаудиту, результати реалізованихзаходів (за

формою ФІ-Т) та запровадження системи енергоменеджменту
У 2013 році в РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» було проведено

енергетичне обстеження та отримано «Звіт з енергетичного аудиту».
У 2019 році провідний інженер з нормування витрат паливно-

енергетичних ресурсів Семенчук А.О. пройшов навчання та отримав
кваліфікаційний атестат М А000017 для провадження діяльності з проведення
обстеження інженерних мереж та кваліфікаційний атестат М» АЕ00021 для
провадження діяльності з проведення сертифікації енергетичної ефективності
будівель.

На даний час РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» проводить заходи з
енергозбереження зважаючи на рекомендації та висновки наведені в «Звіті з
енергетичногоаудиту».

ЧІ. Опис популяризаціїуспішного досвіду у вирішені проблемних
питань підвищення енергоефективності та заплановане висвітлення

результатів реалізаціїпроекту
При успішному вирішені проекту «Реконструкція системи аерації

очисних споруд каналізації (заміна повітродувки М94) в м.Рівне вул.Будівельників,
22» заплановане висвітлення результатів реалізації : проекту в межах
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, що фінансуються з
обласного бюджету.

Інформацію про результати буде оприлюднено у газеті «Вісник
Рівнеоблводоканалу» та розміщено на сайті підприємства ііпр://уос1атіупе.сош/
Планується популяризаціяуспішного досвіду по радіомовленнюта на зустрічах
із пресою.

Результати успішної співпраці підприємством уже висвітлювалось у
віснику РівнеоблводоканалуМ94 за квітень 2021 .



Рівненське обласне виробниче комунальнепідприємство
водолровідно « каналізаційного господарства « РІ В Н Е О БЛВОДО КАНАЛ»

вул. Ст. Бандери, 2, м. Рівне, 33028, Україна
тел.: (0362) 26-6655; Факс: (0362) 26-69-46;
лорд/іуооаґіуііе.рощ; Е-таіі:іпто©уооагіупе.сот
ЄДРПОУ 03361678
ІВАН ЦА 78 322313 0000026005000013293
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Номер свідоцтва про реєстраціюплатника податку на додану вартість24939398

Вих. на 49446 /01-11 від «%%» Ш 2021 р.

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» гарантує співфінансування в розмірі

750,753 тис. грн. при впроваджені «Реконструкціясистеми аерації очисних споруд
каналізації (заміна повітродувки МА) в м.Рівне вулБудівельників, 22» в рамках
виконання Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на

період 20 ] 8-2025 років.

Директор Андрій КАРАУШ

ВВ
634570
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Рівненського обласного виробничого комунального
підприємства водопровідно-каналізаційного господарства

“Рівнеоблводоканал”
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очисних спор,]; для наближення технологічного складу очисних споруд до європейських
» стандартів: як по ефективності вилучення забруднень, так і по споживанню електроенергії
та еконоиіі енергоресурсів. Необхідні»мвстановлення обліку стоків що поступають на
очисні споруди:

Для реалізації даного проекту підприємствуШхідно придбати:
. станцію плавного пуску и 1 шт.;
. пристрій частотно-теристорний -1 шт.;
. повітродувку відцентровуТВ-80-1.6 “ 1 шт.;
. труби сталеві Сі 100 мм- 300 М;

. труби сталеві 21 600 мм - 50 М;

. труби з поліетилену (25 100 мм - 803м;

. засувки паралельні фланцеві з висувнимшпінделем (6 100 мм - 18 шт;

. засувки клинові фланцеві з не висувним (25 100 мм - 3 шт.
Допоміжітими матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими

ресурсами необхіднимидля реалізації даного заходу підприємство забезпечене.
Передбачається заміна обладнання, що прияеде до зменшення споживання

електроенергії приблизно в 5 разів. Встановлення ПЧТ на повітродувку приведе до
зменшення споживання електроенергії на 35% та покращення показників біологічної
очистки в зв'язку з регуляцією потужності повітродувки та об'єму підведення повітря.
Заміна аераційної системи покращить якість біологічноїочистки.

Проектом передбачається встановлення повітродувки відцентрової ТВ-80-1.6 з
пристроєм частотно-теристорним та станцією плавного пуску. Реконструкція системи
аерації.
Економія електроенергії складе 1051200 кВт*год/рік.
Загальна вартість робіт - 790,00 тис.грн. без ПДВ.

1051200 кВтг/ 'к
124 Г .ІкВтг
1303 488 Тисі“ '] к
948 ТисГ
- Грн.

ків

12.1.1....1.1.19Реконструкція існуючихКОСм. Рівне
Очисні споруди каналізації побудовані в 1964- році на потужність 19,00 тис.мЗ/добу.

В 1972 році була проведена їх часткова реконструкція для збільшення потужності до
25 тис.мЗ/добу. В зв'язку з недостатньою їх потужністю, за допомогоюГКНС підприємством
здійснюється подача стоків на КОС ПАТ «Рівнеазот»в обсязі 35 тис. мз/добу по двох нитках
діаметром 820 мм протяжністю 18 км кожна.

В даний час очисні споруди каналізації замортизовані, знаходяться в аварійному
стані і не забезпечують нормативної очистки по зваженим речовинам, БСКп, азоту
амонійному,азоту нітратному.

КОС знаходяться в робочом ані завдяки тому, що підприємством виконується
постійний значний об'єм ремофййЇ-ТЩЖШМЬНИХ робіт.

для еаліза іі'даного ні' “ ' '

. ПЧТ 200 кВт

. ПЧТ 315 кВт
З ОРИПНАЛОМ ЗПДНО
РОВКП ВКГ Рівнеобпводоканап% 172
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. довітродувкувідцентрову;
' витратомір повітря;
. запірно-регулюючаарматура. ,

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

Метою реконструкції очисних споруд - є заміна обладнання, що приведе до
зменшення споживання електроенергії приблизно в 5 разів. Встановлення ПЧТ на
повітродувках та енергоємних насосних агрегатзх приведе, до зменшення споживання
електроенергії на 35% та покращення показників біологічної очистки в зв'язку з
регуляцією потужностіповітродувки та об'єму підведення повітря.

Економіяелектроенергії складе 963600 кВт*год/рік.
963600 кВтг ік
1 24 Г ,ІкВтг
1194 864 Тис.Г ,] ік“
1250 ТисГ
- Грн.

12.1.1....1.1.20Переоснащення лабораторіі'зхімічного аналізу стічних вод
Лабораторія хімічна з аналізу стічної води є структурним підрозділом РОВКП ВКГ

«Рівнеоблводоканал» та включає в себе:
лабораторію з аналізу стічної води м.Рівне, вул. Будівельників, очисні споруди
каналізації;
лабораторію хімічну 3 аналізу стічної води у смт Гоща, очисні споруди каналізації
смтГоща;
лабораторію хімічну з аналізу стічної води у смт Квасилів, очисні споруди
каналізації смт Квасилів.
Лабораторія з хімічного аналізу стічної води РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"

здійснює систематичний контроль та постійно проводить аналізи стічних вод, що
потрапляють в р.Устя, а також проводить аналізи води в річці. Обладнання лабораторії
фізично і морально застаріла.

Метою проекту є оснащення лабораторії з хімічного аналізу стічної води сучасним
обладнанням, приладами та програмним забезпеченням системи якості виконання аналізів
що дозволить своєчасно та якісно вести контроль по всіх необхідних показниках стічної
води, яка попадає в річку. '

Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати:
. споктрофотометрПЬАВ 102 - 3 шт.;
. аналізатор Експерт-001-ХПК-БПК-рн - 1 шт.;

' баня водяна ЛАБ-ТБ-б без перемішування . 2 шт.;
. термостат сухоповітрянийз охолодженнямТСО-1/80 СПУ - 2шт.;
. шафа сушильналабораторна СНОЛ 24/200 - 2 шт.;
. бідистилятор БС - 1 шт.;
. вага АМС-2ОО/С «АХІБ» - 2 шт.;
. вага електронна лабораторна А-БОО «АХІЗ» - 3 шт.*
. кондуктометр/солемір лабор
. іономір 1-160 мк (Росія) - ”О)
. баня пісчана ЛАБ-ПН-Ої * Їх
. оксиметр портативний

!

її; ;
- дистилятордЕ-4-02 -2
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Яві-гімні тахнолот

Вісник Ріанеоблієодоканалі; 5

Рів об*енах підприємства продовжуємо встановвюватн
нові перетворювачі частоти

Енергозбереження - основний р;!-
шійний фактор модернізації основних
фондів в комунальній галузі в цілому і ;!
водопровідно-канапізаційномугосподар-
стві зокрема. Тому проблеми енергозбе-
Реження для вітчизнянихводоканцт'в є
пріоритетними.Пріоритетнимивони є
і для РОВКП ВКГ «Рівнеоблводокинал»,
тому у нас протягом останн“ ' років
велика увага надається заходам іннова-
ційногоенергозбереження.

Так, у 2020-му році, в рамках >«Компє
лексної програми енергоефектілвності
Рівненської області на 2018-2025 роки»
впроваджено в життя три проєкти, а
саме:
- РеконструкціяБНС «Горбаків»П під«

йому по вул. Центральна, 46 в с. Горбаків

серйозною по всій
Проблема боргів-

ЖКГ Рівненщини, ситуац1
ВКГ «Рівнєоблводоканані ,
носно непогано. Але боргиЄ,1' ,

пріоводиться роз яснювальна робота
серед споживачів Однимз креативних
форм боротьби[З юридичнимиособами
- споживачами НЗШИХПОСЛУГ,які ЗЇПСНО
не платять за водопостачання таіводо-
відведення, є розміщення інфогшаціі
про таких клієнтів на нашійіс'торінців
соціальній мережі «Фейсбук».

Гощанського району Рівненс ької області;
- РеконструкціяГКНС (встановлення

шафи керування з ПЧТ до насосного
агрегатуМ 3) по вул. Будівельників, 22
в м. Рівне;
- РеконструкціяБНС «Боярка» по вул.

Макарова, 15 в м. Рівне.
Вартість зазначених проєктів склала

2,663 млн. гривень, з них 1364 млн.
гривень - це кошти обласногобюджету,
власні кошти підприємства - 799 тис.
гривень.

У І-Му півріччі поточного, 2021-го
року, в рамках цієї ж Програми реалізо-
вуємо в життя ще два проєкти, а саме:' РеконструкціяБНС «НовийДвір по
вул. Чорновола,89 в м. Рівне;

*РеконструкціяповітродувокМ9 3, М! 5
наОСК (встановленняшафикеруванняз
ПЧТ) на вул. Будівельників,22 в м. Рівне.

Вже закуплені і встановлюютьсяодин
ПЧТ потужністю 250 кВт на першому
обекті і два ПЧТ потужністю 200 кВт
кожний із 2-ма шафами керування на
другомуоб)екті.

Загальна вартість цих проєктів скла-
дає 2,329 млн. гривень, причому 70%
фінансування, а це 1,630 млн. гривень
- складаютькошти обласного бюджету,
решта30%) - власні коштипідприємства.
Впровадження заходів з встанов-

лення перетворювачів частоти (ПЧТ)
дозволяє економитина непродуктивних
витратах електроенергії.У режимі енер-
гозбереження перетворювач частоти
ЗВТОМЗТИЧНО ВідСТЄЖУЄ СПОЖИВЗННЯ
струму, розраховує навантаження і
знижує вихідну напругу. Таким чином,
знижуютьсявтрати на обмоткахдвигуна
і збільшується його ККД. Обладнання
електродвигунівнасосів частотнимипе-

РОВКП ВКГ “Рівнеабпводокзнап” продовжує серію промо-постів

ретворювачами дозволяє підтримувати
заданий тиск в мережі, що в свою чергу
дозволяє зменшити втрати та витрати
води у трубопроводах.

Зважаючинате, що встановленняПЧТ
дає можливість зменшити обсяг спожи-
вання електроенергіїта поліпшуєрівень
наданняпослугз водопостачання,зрозу-
міло, чомувтіленняцихпроектів вжиття
так важливо для нашого підприємства.

При терміні окупностікожного3про
єктів 1,4 - 1,7 рокуекономічнийефектвід
впровадження складає в середньому560
тисяч гривень на рік.

ДиректорРОВКГЕКГ
«Рівнеоблводаканал»Андрій Карауш

ЗБоржникиНашоґоМіста. спрямовану мотивувати споживачіє'юридичиихосіб,
які боргують чималі суми коштів за використані послуги

водопостачаннята водовідведення добровільно виконувати свої обавязки
Товариство з . .а і

.,

ненаю відповідальнісгюш ММ' має борг
Меценати у розмірі 58 080,Пітт; грн.

йти ы водопостачання та водовідведенняпонад Ь місяців,
часом, у' разі. якщо підприємства добровільно

. ого чекає відключення від послуг,

иНашогоМіста

з оеипндвот згідно
тт?ттжошщшбп
тюрми?/)наіні робота
лише 0 42,
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ДЕРЖАВНЕ Аї?Н.ТС ”'і-ЗОЗОШ ?“ЕЄУРСЇВ УКРАЗШ

вул Велика Васил ькіч ,а8 и Кіїв'))!004 Телмракс ('144) 225 ЗІ 92 тел. (044)235 біде
Ен“аіі: пізнішого/гнок на саня: Сіамзом на, кол згідноз ЄДРПОУ“7 72і04

дозвш
НА спвщыіыш ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Від 19322929 ”9 ІІІ/ЕЕЕЗДЗ9

Цей дозвіл видано водокористувачх РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО . ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОІО
ГОСПОДАРСТВА ”РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ”, ЄДРПОУ: 03391678, РІВНЕНСЬКА

буд.-.,;

'. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористунання): Майданчик М; ] -
свердловини М: ], М9 Іа, М 16, ”2.113, “9 З, 219 Задм 4, ”9 8, М 10 розташовані в м. Рівне, різка
Устя, басейн річкиГоринь, район басейнурічки Днінрр

Назва та КОД джерела водопостачання або ВОДОКОрИСТуВЗЧд, із СИСТЕМИ водопостачання
(водовідведення) я кого отри Мано воду: 1119395959999999999.11.9959.99.39Н?
60/ЧЕР/ДНЕПР/098 1494439/0302/Р.УСТЯ

КОД ТЗ назва ВОДОГОСПОДЗрСЬКИХ ДіЛЯНОК у межах ЯКИХ ЗНЗХОДЯТЬСЯ ДЖЄРЄЛ'А

кордону Хмельницької та Рівненської областей до державного кордону (виключаючи РМ

СЛУЧ)

2. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): МайданчикМ 3«Новий
двір» - свердловиниМ “і, ]Ч'9 Іа, )(92, ЮМЗ 9 4, М9 5ДМ9 За, ІМ9 ба, де 1121, М 14М 15”
М9 16а,]*4'9 20, М921,М 22, ][9 23,М.: 24, Мо Ирзташованів м Рівне, свердловиниМ91, М.!

З,.М9 ]3, ]Ч9 17, М9 18, ][9 25 М 26 розташованів смт Квасилів, Рівненськийрайон Рівненс а
область, свердловини М9 1, М9 2 М 3 розташовані в с. Городище, Рівненський рай н,
Рівненськаобласть, свердловиниМ9 1, М 2 розташовані в с Олександрія,Рівненськийрайон,
Рівненська область, свердловина М91 розташована в с.Біла Криниця, Рівненськииурайон,
Рівненська область, річкаУстя, басейн річки Горинь, район басейну річки Дніпро

«році

05

.

долгое

,?)



аНі зворотних (стічних) та ішиггх' волі М5.1.4.4б - р, Горинь від
Монту Хмельницької та Рівненської областей до державного кордону (виключаючи р,
І т.ч“;

.кщ начиння.; прніім

З (1)актпчпе місце здійснення Діяльності (водокористування): Майданчик її;:4((Боирєа»
.свердловиниНа 1, М 2, На 3, М.: 6, де 7, Кв 8 М 9, свердловина Кв ] «Січових Стрільців»,
свердловина и ”9 1, М; 2, На 3, На 4, М 5, М97 - «Боярка»
розташован

Рівненськийрайон, Рівненськаобласть, свердловиниМ 1, На 2, М З.,розташовані в с. Велика
Овчдалавїівнєдськнйрзйсв, Рівне.низкантатшиваїти,6399 виїэрнвввнїов
баийщвівнэдвіпвс

НаЗВа та код джерела водопостачжня або водокористувача, із системи водопостачання
(водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний“, горизонт
60/ЧЕР/ДНЕПР/О981/0412/0302/Р.УСТЯ

КОД та назва ВОДОГОСПОДЗРСЬКНХ ДіЛЯНОК, у межах ЯКИХ ЗНЗХОДЯТЬСЯ джерела

кордону Хмельницької та Рівненської областей до державного кордону (виключаючи“р,
Єви!)

4. Фактичне місце зді иснення діяльності (водокористування): Майданчик
«Новомильськ» - свердловини М.» 13, Кв 16, На 2а,3ч“9 3, На За, М 36, М 5, 31955 де 10. Не 11

розташовані в с. Новомильськ, Здолбунівський район, Рівненська область, свердловиниМ;
4а, Ле 46 розташовані в с. Здовбиця, Здолбунівськийрайон, Рівненська область річка Устя,
басейнрічки Горинь, район басейну річки Днінро

Назва ТЗ КОД ДЖЄРЄЛЗ ВОДОПОСТЄІКЩННЯабо водокористувача, із СИСТСМИ ВОДОПОСТЗЧЗННЯ

(водовідведеннт якого отримано воду: Підземний ,..РЧДЗНЯСНЧЙ. горизонт
бід,/НЕЩДНЕДЕЮЗЗ1494 1.2(0302/Р-УСТЯ

КОД та назва ВОДОГОСПОДарСЬКИХ ДіЛЯНОК, )( МСЖЯХ ЯКИХ ЗНЗХОДЯТЬСЯ джерела

кордону Хмельницької та Рівненської областей до державного кордону (виключаючи р.
Опт

5, Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування):МЄЙБЄШЇБЄЇГЄШФЧЧЕЧ? :
свердловини де 1, М Іа, М 2, М 2а, М 3, М 7, На 8, де 9 розташовані в с. 'Горбаків,
Гощанський район, Рівненська область, свердловиниНа 10, На 13, На 14, Це 15, Из 15а, М. 16,

Рівненська область, свердловини На 19, На 20, “шафі, Кв 2121, М 28 розташоваш вс,
Подоляни, Гощанський район, Рівненська областющтїйини М 23, На 24, На 25, М 26

ДозвплМ! 17/РВ/49д-20 від 10. | 22020 сформовано на порталі електронних послуг Держводагентс-гва ,,
13195їде-зенітним-



«.,іы м. шла джерела водоносєачашл ибо лодокорніт «дна., із сиотоми водопо
“водо . дві-дими) якого оті. имано воду: ,Підзсмний “водоносний“"торивонт
(ЗО/ЧЕР/ДНЕПЇЧОЄЗІкі/ОєіціЗ/РЇОРИНЬ

іаНН/“а

Код тн назви водогоснодарських ділянок. у межах яких знаходяться джерела
'і'шшннл. приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М '

' %.“? дРРЖаВНОГО

6. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): МЕЙЕЧЧЧЧЕЇЗЕЧШЗЙ:

свердловиниКв Іґ, Кв Зг,М 4г, Кв бг розташовані в смт Гоща, Гощанськиййрайон, Рівненськв
чблвстнявэвшсэвнвМ її. ,розтвтврввчав с Т.врзнті ДснввськийрвйянРівненська

область, свердловинаНа 1 розташованав с. Симонів, Гощанськийрайон, Рівненськаобпасть,
свсрдловиниНа 1, М 2 розташовані в с. Малинівка,[ОЩанськийрайон, Рівненська область,
ррсрдловнни М 1, М 2 розташовані в с. Синів, Гощанський район, Рівненська область,
басейнрічки Горинь, район басейну річкиДніпро

Назва та КОД джерела ВОДОПОСТЗЧЗННЯ або водокористувачів, із СИСТЕМИ ВОДОПОСТЗЧЗННЯ

(водовідведення) якого отримано воду: Підземний, ,..в9л9врєчий,....гєгрітзовт
69ЩЕ?!ДНЕДВШЗЗЦЄЄЦАРІЯШШЗ.

КОД та НЗЗВЗ ВОДОГОСПОДарСЬКИХ ДіЛЯНОК, )! межах ЯКИХ ЗНаХОДЯТЬСЯ джерела

кордону,,Хмельницької-та Рівненської областей до державного кордону (виключаючир,
).

7. фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Майданчик «Бабин» :-

Я!?ЄРДЦОВИЧИЛЗМЬЛЗ2, Кеш/З,, де 4, де 5, На 6 розташовані в с. Бабин, Гощанський район,
Еівнонська область, басейн річки Горинь, район басейну річки Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувачз, із системи водопостачання
(водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний ”горизонт
Є.О./НЕ.її,/.дНЕПР/Ю 8 “ 03.1.2!Е:.Г..ОРИНЬ

Код та назва водогослодарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела
водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: Мііідодюрдщпоринвмвід
кордону Хмельницької та Рівненської областей до державного кордону (виключаючи р.

рвердловинаМ 1 (Рівнеф'шьтр), свердловина де 1 (РЗТА), свердловинаМ ] (ПОЖДЕПО),
євврдловина”9 1 (КЕЧ) розташованим Рівне, свердловивЩ-ї З..(Еі=нхгнгєір9зтзнрвввав9.
Рсшуцьк, Рівненський район, Рівненська областей;:ЩУстя, басейн річки Горинь, районта , , ..в, .....- . “.



(водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт
гбе/ваз,даїїнтгі,09.в,и041210302/МСТЯ :

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела
водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод:ММ“5М.-1д3ш.ібш-Ьр

'

вчаавщсзїнэдвввцэво а Ріввэвзьквїіобввэ й до дввжаваявввррав
СШ),

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем
водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) ВОДИїРіЕКЕ
;ЬО/ЧЕР/ДНЕПР/ОРЗ1/0412/0302/Р.УСТД

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела
водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: МБ ]:іібх'РНьГЄШЧНЬ [від
кордону Хмельницької та Рівненської областей до державного кордону (виключаючи р.
Еш)

10. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення):БЕЖЕЮРШЧХЧМФІЇЧЩЕХ)
визначного. ...мРі,

Назва. тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем
водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) “ОдИїРЇЧКЗ
20/ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0302/Р.УСТЯ

КОД та назва водогосподарських ДіЛЯНОК, ) МЄЖЗХ ЯКИХ ЗНІІХОДЯТЬСЯ джерела

вод здійснюєтьсяза межами сі Горбаків, Гощанськийрайон, Рівненськаобласть

Назва. тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем ;

водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води:?ічкмаґ
2013ЕР/ДНЕПР/0981/0412/Р.ГОРИНЬ

КОД ТЗ назва ВОДОГОСПОДЗрСЬКИХ ДЇЛЯНОК, )] М67К8Х ЯКИХ ЗНЗХОДЯТЬСЯ джерела
водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.4.46 - .:Е9ШЕРН
кордону Хмельницької та Рівненської областей до державного кордону (виключаючи р.
СЛУЧ)

12 Фактичне місце здійснення ді
“

13914.адіїэвюєтвчазамсззсаивхшэпн

Дози" М] І7ЇРВ/49л-2О від [0.12.2020 сформованона порталі елсш-ронних послуг Держводагентства 4
Ітрвж/ ветсаноаидощіая/



діаки% тен: та код пре:ііинчд зворотних (сті Ах) во; або водокористувачи. до систем
озідвєдщтня якого скидаються. зворотні (стічні) води:?ічка

20, ЧЕЇ/ЇДНЕПР/ОЗШ/М ] 2/І“.ГОРИНЬ
км

ь.;

КОД та ПсІ'ЗБЗ ВОДОІОСПОДЗЧСЬКИХ ДіЛЯНОК у межах ЯКИХ ЗНЗХОДЯГЬСЯ Д/КЄрЄЛд

вод здійснюється за межами с. Олександрія, Рівненський рнйонжівиенська область

Назва. тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача. до систем
водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води:Р' а
29/ЧЕЩДНЕПРЮЯБ!494,і2!Е-.1Ї9ЕИДЬ

"“

КОД Та НЗЗВЗ водогосподарських ДіЛЯНОК, ) МЄХСЗХ ЯКИХ ЧНЗХОДЯТЬСЯ джерела

14. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): Скид оротнщм(стінщ)
вод здійснюється у межах смт Квасилів, Рівненськийрайон, Рівненськаобласть

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем
водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) ВОДИЇЕЗЗБЙ
20/ЧЕР/ДБЕПР/О981/0412/0302/Р.УСТЯ

Код та назва водогосподарських ділянокі у межах яких знаходяться джерела
водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М51446-р Горинь від
трачшдмгдьнипвкрї та Рівненської областей до. держаще мирну. (вщючшвви
СЗШ)

15. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): КдЧЯЇЕЧНЙЕЇМРРЕЖЇ

Мета водокористування: питні і санітарне-гігієнічні потреби; виробничі потреби;
передачаводи населенню; передача води вторинним водокористувачам

Встановлені ліміти
Ліміт

Обсягиводи
() та Носф???“ ГО ”06520Показник

*>

Забір води, Усього (у т.ч.)'
івнїэ'ббї'іводбк

ли?,
.

-

підпис

дозві- ММ І7/РВ/40д-20ВІЛ Ш.І2 2020 сформовано на порталі електронних послуг Дср еодагентства
Ітц твч/е еґуісевоащ



31”0 джерела ;

29095 80
:

* Максимальний обсят забору за добу протягом року З урахуванням сезонного режиму
роботи

ЛІШТ використання ВОДИ
: Показник Обсяги води

“ .

ЇЇ

г.]/добу тис. мі/рш

Використанняводи на власти иогрсби,усього (у т.ч.); 467024 1 76464

з п срхневихджерел: ' ' і

М, т.т.,“ .;

- на питні і санітарно-гіґієнічніпотреби - -

- на виробничі потреби . .
і п ” .

з шдзсмшж джерел: 467024 17046-4

- на питні і санітарио-гігієніч'ні потреби 84.05 30.68

й на виробничі потреби
ш “

4586.і9 167396

- на інші потреби . й

від іншою водокористувача: . .

питні і санітаритгігієнічиі потреби . Тим-ши

» на виробничі потреби . .

и на інші потреби
“

. .

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично Допустимі скиди (ГДС) та фактичні
скиди речовин із зворотиими (стічними) водами у поверхневі водні об,єкти (окремо Для
кожного водовипуску)):

Допустимий обсяг скиду - 1041,67 мз/год, 9125 тис. мз/рік, та фактичний обсяг скидання
зворотних (стічних) вод - 91637 мз/год (згідно з роз ОбПСІШІМИ но мативамиГДС)

Забруднюючіречовини, Факт. концен- Факт. скид, Грант. ГДС, г/юд ГДС, перера-
скиданняяких нормуєґься трщія, мг/дмЗ г/год допустимі ховані у т/рік

концентрації,
мгґдмЗ

Азот амонійний 4.42 4050.36 442 460418 4033

”вскэ і'єї'єэ“ ЮдаЙорку00“ 1'5'625355 “ ”13688“ “

.. 305. ,, 7623 ., 5 ',3 оринндпом зонд?
%% .

Ровкпдвкг;Рівнеоблводоканап%%; є
%: зк

підпис ?]
Жди/[%%49“! 24: //

І] С
Дозвіл МЕ І7/'РВ/49іі»20 від 10.12.2020 сформован ртртших послу/Держводагонтства 6
Шок!/одеты ' вони!



,” ,...ч'ґпц. . м-... М.М.,. . вжиття“

ВИНН

;

,

6634519 754!6.92

...»»..(ЕЇЇЕЇТ? М.,».
Є:: .

“238826 б!25,02 , 53.66

.,,..-,-,.?ЇЗ.ЧЇІЇЦ% З??? 4, ”“”” ”3655
СПА Р ; І66,67 14955”

вашій) ; 30208 2.948
., -

мідь % 0.028 “
'“МЕБЇЄЇМ";”БЇЇЗБЇ

Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод (окремо для кожного
водовипуску): Реакція(рН) 6 5 85;кисеньрозчинениинеп9виненбутименше4мг/дмз та

будьякий період року в пробі, відібраніи до 12 години дня; літня температураводи в
результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніжна 3 С у порівнянні з
євредвьриічтегєтвипсрггуищнайзвчинивМісяця .991су,и.,9.=зивві39. вони

ВипускМа 2 у р. Устя; категорія зворотних (стічних) вод - поверхневі (дощові та талі); Скид
зворотних(стічних) вод здійснюється у межах м. Рівне

допустимий обсяг скиду - 27,00 МЗ/год, 2678..тия.....и3/.рін..та.фахований..9.бяэыкидавня
зворотних (стічних) вод - 27,00 мз/год (згідно з розробленими нормативамиГДС)

Забрудшоючіречовини, Факт. концен- Фан-г. скид, Гранич, ГДС, г/год ГДС, перера-
скидання яких нормується ”грація, мг/дмд г/год допустимі ковані у т/рік

котщентрації,
, мт/дмэ

Ї Азот амонійний 1.68 45.36 1178 45.36 0.04499
? БСК5 6.67 [8009 667 [80.09 О.І786

ХСК 30 0 8і0.0 ЗО.О 8100 0.8034

Завислі речовини 140 3780 І4.0 37840 03749

; Нафтопродукти [) О О

, “м.
0

..
0 і

Нітрати 3.09 83.43 3.09 8343 0.08275 %

Нітрити 0.28 7.56 0.28 7.56 0.007498

Сульфати 57.О 15390 570 15390 1.526

Фоофати [.62 43.74 1.62 43.74 0.04338

.; Хлориди 650 17550 650 17550 | .741 ;

інші показники та характеристики зв ших (стічних) вод (окремо для кожного
. ЧЄ КО

водовипуску): Реакцтя (рН) - 6,5-8,5 ; ки кам не повиненбути менше 4 мг/дмЗ в
т-ибудь-яКИИ'період рокузпробі', відіб, -

. оковшившиНезудьтаті окицу не повинна пі
РОВКП ГРівнеобпводоканап

миа-т“Дозвнл М] ]7/РВ/49д-20 від 10,12.2020 сформовано на портгшт олок-гроштих послуг Держводагентства
!.ШШЩСШЩЩЗлишивши!



дотиииийрбси скит - ЩОО иЇ/ґсэдт. 33934; тив- иЇ/рікттафдктггиий,.9бсяг.скидання
зворотних (стічних) вод - ], 00 мз/год (згідно з розробленими нормативами ГДС)

Забруднюючіречовини, Факт. кот-щен- Факт. скид, ? Гранти. ГДС, г/год ? ГДе, изрера- “

скидання яких нормується ПЗАЩЯ, [кк/дыЗ г/год допустимі ховані у т/рік
“ коьщентрацтї,

мг/дмт

Азот амонійний О 40 6400 040 6.00 0.005256

БСКЇ 685 [02.75 6.85 [02.75 00900]
! ХСК 50.00 7500 5000 7500 0.657

Ї Завислі речовини Ю 00 2850 [(І 00 2850 02497
'

ш %

Нафтопродукти 0 “

О 0 0 0

? Нітрати 7. 10 Т025 7. 10 і 055 009329

,
Нітрит-и О!] !.65 0.11 1465 0.003445

Сульфати 7650 5 [ .оо 765.О 0.670 !

”**-“**“ Фосф;;“““““““т
”М, **

38.55 2.57 38.55 0.03377

Хлориди 8000 «= 12000 80.00 12000 " 1.051
У

3 0.47 705 0.417 705 0 006176
,

Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод (окремо для кожного
водовипуску):Реакція (рН) - 6,5-8,5; кисень розчинений не повинен бути менше 4 мг/дмЗЗ
ЄХАЕїдШЛЕРШЦЧШЗ,.ЧРЯЇЇЇз відібраній до 12 години дня; літня температура води в
результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на З С у порівнянні;

Випуск На 4 у р Горинь; категорія зворотних (стічних) вод - господарськоипобутовіуд
знизитшщащдээєшшщ.(ЕЇЇЧНИХІРОД здійснюється за межами смт Гоща, Гтичний

Допустимий обсяг скиду - 112,5 мз/год, 985,5 тис. мз/рік, та фактичний обсяг скидання
?

зворотних (стічних) вод - 9,55 мз/год (згідно з розроблениминормативамиГДС)
Забрудшоючіречовини, Факт. концени Факт. оксид, Гранти. ГДС, ґ/год ГДС, перера-
скидшш якихнормується трщія, мг/дмЗ г/год допустимі ховані у т/рік :

концентрації,
“(г/Шв ;

Азот амонійний 3.57 34.09 357 401463ґ“ ..БСК5 ті?їг%?2% що 16875
. и с , М- , , м.“;” “' ” “ Х'СК'” ”“Айшцм ': "” ' 85530?“ “' 800 9000 0

%
Завислі Речовини

* ' ?Орші! м '

РОВКП КГ Рівнеобпводокзнап
у/ ., /З

!

Цо-з '

[игр-5: мзсгхїїс,
Оо



Фосфати 490 46.80 4.90

Хлориди 1861
1,

1813 1 2093625М

% СПАЕШ“ “ 001; “* 0,і3 ММ
14,63“““'“

Залізо (ЗШ“; 035
Мідь“ “'

Випуск М» 5 у р. Горинь; категорія зворотних (стічних) вод - господарськощобутові; Скид
зворотних (стічних) вод здійснюється за межами с. Олександрія, Рівненський район,
Рівненська область

зворотних (стічних) вод - 2,24 мз/год (згідно з розробленими нормитивами ГДС);
Забруднюючіречовини, Факт. концепт- Факг. скид Гранич.

;
ГДС, г/год ГДС,Уґ“||Ч=,|віорі:;”і

скидати яких нормується трація, мг/шґ г/год допустиш' кованіу т/рік
концентрації,

мг/дм3

Азот амошйний 2150 5.60 2.50 20.83 0.1825

БСКЗ 8.50 19.04 15.00 12495 .095

ХСК 30.00 6770 80.00 6664 5840М “

Завислі рсчовини
»

15.00 33.60 15.00 [2495 рей/1.095
т

Нафтопродукти 0 0 0 0 (]

Нітрати 12.50 28.00 12.50 104.13 0.9125
«

Нітри-ги 021 04704 0.21 1749 0.01533

Сульфати 30.00 67.20 30.00 2499 2. що

Фосфати 2.59 5.802 259 2157 01891
“

Хлориди “1.000 2240 10040 8310 7.30

Зап'ізо (заг) 0210,4704 021 1749 0,0[533

ху 4,.а,“ *“Ргв ОБ'
“ХУ-ЧМНА *“й”

. .«шудшштшчшшшь »“

ИАгг“

ідіототттт:) РОВКПВ Рівнеоблводоканал
ох,! Лій Їй' є? і“ Жд/ЖрйИ/

(/Дозвіл М:! І7/РН,1011-20 від 11) 12 2020 сформовано на п'бр'т'їйтелектронних
поЇпугдЇИЬкводагентства

9
ши. «1А»./їми шиІШпжщ.



С, у порівнянні З31,

щомісячного,темним *

оті викиду .
не дітища, підвищу

ВипускМ 6 урУстя; категорія зворотню; (стічних) вод - гссиодарсько-побутові;виробничі;
її. дд зворотних-(стічних) вод зд'йсгюєтоо у межах смтКвасипів Рівненський район.,
Рівненськаобласть

Допустимий обсяг скиду/01416,“ мЗ/год, 3650 тис. мз/рік, т;; фактичний обсяг скиданни
зворотних (стічних) вод - 112,90 мЗ/год (згідно з роз обленими но эмативами ГДСЛ

Забруднюючіречовини, Факт. концен- Факт. скид, Гранич. ГДС, г/юд ГДС, псрера- ,

скидання яких нормується трація, мт/дмЗ г/ґод допустимі кованіу т/рік :

концентроцц,
=

мт/дм'
“
“ХЕЬЗББЄЬТЄШ ” її]! 63363 " ш

“
35511?)

*

223?“
:

ЕСКЗ 21.83 24646]
м /

150 625005 54.75
и“!

ХСК 5438 613950 800 333336
,

2920

Завислі речовини
,

І6.16 182446 150 625005

Рифтопродукти 025 28.22.27“ 0.25 (0417
М

”МИ/“М“Нітрати 32.70 ЗМЕЄЇЗЕИф ' 32.70 [36251]
*- МНітрити “2.900 22580 5 200 83334 730
и *

Сульфати 8460 955134
,

84.60 3525028 30879

Фосфати 3.03 34209 303 126251 1106

Хлориди 10640 1201256 10640 4433369 38836 !

,,»
спАр

,
0 10 1129

,

одо 41,6.7 0365
“'

(.,"р.,” ,.» . , ,
Залізо (заг) 023 25.97 023 95.83 , 083 95

інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод (окремо для кожного
водовипуску): Реакція (рН) - 6,5-8,5; кисень розчинений не повинен бути менше 4 мг/дмЗ в
будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня; літня температура води в

сородиррмісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років,

ІНШІ характеристикиСПСЦІЗЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВЗННЯ

Показник м/добу
Отримановід іншоговодокоришувача - -

Отримано від іншоговодокористувачазворотної (стічної) води 5001971
. ,А

1825719

Передачаводи, усього (у т ч 4327497 1579536

-"насе;:;;*штшшм*т
“М““ ”***" М

3021817 1 1 17563

:вторннииїлцводокористувачпм(бе;;іїк0рі%д?ьґ 1265080 461973
*щ

-вторннним волокористувачам [після вигоди?

Скид зворотних(стічних) вод, усього (фу/її“??? з створі-мити видно ,

РОВЇЗЙЇГЖ
Рівнеобпводоканап
/,Ж>

Підпис аМ// и «%./рда
Дозвш ММ І7/РВ/49л-2О),иіц 10 ії 2020 сформ “Миші :текіронних поєл гдержводагентства
ішов, .,; ' '



01.11 фіг тр

у водок зи іува уєа'рт
З”

,. у на нтичувач

-у ви )іб

приймач
і ВХЇКОРИСТЕННЯ води В системах ВОДОПОСТЗЧЗНВЯІ

;Ї > оборотного

3- повторного *

Втрати в системахводопостачання , 2054793

Умови спеціального водокористування:
Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу

України щодо обов”язків водокористувачів.
Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води.
Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено
Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим

наказом Мінприроди від 16.03.2015 М) 78» щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за
звітним року, надавати звіт про використання води за формою Ле 2ТП-водґосп (річна) до
Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області.

Умови зазначені у висновку Держгеонадр М917856/10/10>20 від 30.і1.2020:

іі дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та
охорони надр та норм ДСанПіН 22.4-171-10:

2. можливість використання підземних вод свердловини для питних потреб
визначається за погодженням органів МОЗ;

З. регулярний облік води“ яка відбирається, Гі якості. глибини рівня у водозабірній
споруді;

4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційноїводозабірноі
споруди та водонесучих комунікацій;

5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими
відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;

6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
7. дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від і8.і2.і998 М.)

2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України
«Про питну воду. питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон
санітарноїохорони підземних вод від забруднення;

84 використання надр у відповідності до ст. 19. 23 Кодексу України про надра;
9 щорічно до 20 січня надавати Рівненській КГП ДП «УГК» (ЗЗОІЗН м. Рівне.

вул Курчатова, ] І) та ДНВП фйдиїазор и»* аі'ни» (03057, м. Київ. вул. Антона0 х

Цедіка, 16. тел. (044) 456-60-61 “гг/31
““

а/їїїіхаіхюшіым Удввддішсм-ЬЦізоди.»

5351 %% ] З ОРИПНАЛОМ ЗПДНО
0? РівнеобпводоканалМисс“

Сіті““ ,?“
«,ар

Шірзш душ;..сіаищошщ



Відомості щодо ириродоохороншоа заходів

(показники)досягнення
результат сті

їТермін виконання Крите

і В.,конуоа «і заходи по раціональному ; постимо : Охорона підземних (и
. .

Є *

використанню, оїорош та відтворенш а виснаження та забруд .

водних ресурсів
'

2
.

2 Утримувати зони :анттарної охорони поглино Охорона підземних вод від ,
. . !

артеаіанських свердловин в належному забрудненнята засмтчения ;

стані

% :, Дотримуватиоьна
;

:
“ і,;мативів гранично постійно % Охорона поверхневих вод від

*

допустимихскидів ; забруднення ;
і =

1 “'?
4 Здіиснювати інструментально- не менше ] разу в ? Охорона поверхневих вод Від 2

лабораторнийконтроль за якістю зворотних квартал % забруднення :

(стічних) вод і

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод. зменшення рівня забруднення та
забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні
мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання

Згідно зі статтею 45 Водиого кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення
епідемій та епізоотій. а також в інших передбачених законодавствомвипадках можуть бути
обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення
охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк діі'дозволу: 3 10122020 року по 10122923 року

Завідувач сектору у
. і“ . ій ЧУМАКРівненсыои обпастк % ен,,

(пшписі (П.! Б]

кут.-тмбідіичєькхцжс хшіЗАЦщтХр.*.“ “4051 ; з типі-ідиш видно
РОВКП В Г Рівне70%1водоканап
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*
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Дозвіл Ле! 17/РВ/49д-2П ВШ Ш 12.2020 Сфорца;
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