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РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ
Назва проекту Капітальний ремонт системи опалення

(встановлення автоматизованої системи
погодозалежного регулювання температури
опалення)приміщення спального корпусу
Комунального закладу "Костопільська
спеціальна школа І-ІІІ ступенів" Рівненської
обласної ради. Україна, Рівненська обл.
м.Костопіль, пров. Пушкіна, 3

Тематичний напрямок (напрямки), якому
відповідає проект (з визначеного переліку
згідно із розділом ІІ додатку 4
розпорядження голови
облдержадміністрації від 13.03.2018 ”9166
та відповідно рішення обласної ради від
16.03.2018 М9866)

Запровадження новітніх енергозберігаютшх
технологій за результатами технічних звітів з
енергоауднту

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

1518,809 тис. грн

- обсяг співфінансування з місцевого
бюджету (грн. і %)

Поштова адреса організації (установи тощо) 35000, пров. Пушкіна, будд, М.Костопіль,
Рівненська область

Номер телефону, в т.ч.: мобільного,
телефаксу та е-шаіі
керівника організації (установи тощо)

0671 120012, ЗСЬОКОІЗ-КОЗЇ©ЦКІ.ПЄЇ

Прізвище, ім,я, по-батькові керівника
організації (установи тощо)

Шама Марія Леонтіївна

Посада керівника проекту Заступник директора з господарської роботи
Позняхівська Оксана Володимирівна

Поштова адреса для листування з
керівником проекту

35000, пров. Пушкіна, буд.3, м.Костопіль,
Рівненська область

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

0687584742

Підпис керівника проекту

Підпис керівника організації
(установи тощо) ' МИ

Позняхівська Оксана Володимирівна

Шама Марія Леонтіївна

, Дата 17.05.2021р. Вихідний реєстраційнийМ 01-18/ 289
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П. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

Реєстраційна картка проекту
П Зміст проекту
ІП Проект (завірена належним чином копія титульної

сторінки проектно-технічної документації)
Завірена належним чином копія всіх локальних
кошторисних рахунків
Глави2

ІУ Експертний звіт проектно-кошторисної документації
експертними організаціями
Анотація проектуМы

Докладний опис проекту
72.1 Опис проблеми, на розвіязання якої спрямовано

проект
2.1.1 Завірені належним чином копії технічних паспортів

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

22 Тривалість реалізації проекту
2.3 Розрахунок окупності проекту (підписаний 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

2.3.2 Наявність енергетичного паспорту бюджетної
установи (організації)

2.4 Економія паливно-енергетичних ресурсів в
натуральних показниках з перерахунком у т.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.: спів фінансування з місцевих
бюджетів '



2.6.1 Завірена належним чином копія рішення
(розпорядження) місцевого органу виконавчої влади
(органу місцевого самоврядування) про виділення
коштів на спів фінансування проекту (крім закладів,
що фінансуються з обласного бюджету)
Технічний звіт за результатами проведеного
енергоаудиту. Запровадження системи
енергоменеджменту.
Завірені 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
Завірені належним чином копії зведених
енергозберігаючих заходів за результатами
енергоаудиту (за формоюФІ-Т).
Завірені належним чином копії посвідчень
відповідних фахівців - енергоменеджмерів (свідоцтв,
дипломів тощо) бюджетної установи, організації (за
наявності).

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

Підпис керівника проекту О.В. Позняхівська

Підпис керівника організації Мг/Ї/ЇЛЩ М.Л. Шама

Дата 17.05.2021 р. Вихідний реєстраційний М901-18/289





Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил ] стандарп'в.

Проект виконав

Сертифікат

МП,

(підпис) (ЗозульчакА. В. )

Серія АР А/90 12891 виданий 02.03.2017року

04/21-ОВ(ВК)

Н ..,..“ Капітальний ремон г сисгемиопалення [замовлення двтмашзованоїсистеми
птодозалежнаґо регулюваннятемпературиопалення)приміщенняспальногокорпусу

Комунальногозакладу "Косгопільська спеціальнашкола і-Ііі ступенів "

ЗМЇН КіЛЬК.АРК. ”9 ДОК ПіДПИС Дата Рівненська/обласна!ради.Укра/На, Рівненськаобл. м.Косгопі/іь, пров. Пушкіна, З

Сґадія Аркуш Аркушів
Опалення РП 1 ]

ЗБТВ. Прощенко Б.П.

Розробив Зозульчак А.В.

Перевірив Омельченко Є. М.

Н.контр. Чубар В.М.

ФОП Серія 802 А/з7 060176
Підтвердження ПрощенкоГ.П.



БЩОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКПЕ РОБОЧИХКРЕСЛЕНЬ

Арк.
*

Найменування Примітки

]
*

.ЗЇГЄ?”ЬНЇДЄН"ЇПЧЇНЇОЇЇ...,
.У 2 7

Загальні дані (продовження)

3 План теплопункту
4 Схема радіаторногоопалення

ВІДОМІПЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ

Позначення Найменування Примітка

Документидля посилань

Серия 4.904-14

Серия".э. 903-11 Тепловализ ляция Криволинеинь )( и фасонныхучастков
и уэлоа оборудования.
ТеплаваяИзопяция трубапронолиай арматуры
и флаицэвых поглинений.

Серия .

БЇЬІ'ЇШЄ'Ї
Установка Закладныхконструкций на технологическпм

ідкдддпые“іншими” оборудованиии трубопроводак, узлы идета/ти.
Группа 7.Сборникво приборыдля измеренияи
регулирования ґемрературы.

Группа вСборник74.Приборы для измеренияи регулирования
Дав/лення, разряжения,раскола

Додатковідокументи

Специфікашя обладнання,виро в і матеріалів

3ам

іноді-д

10. Трубопроводи тепла/ізолювати. Перед виконанням теплоізоляційних робіт,

тдпис

та

дата

труби очистити від бруду та іржі і покрити грунтом по металу фарбою за 2 рази.

11. Статичний тиск встановитирівним статичному тиску в тепловомупункті Будинку.
12. Монтаж трубопроводів, випробуваннята здачу в експлуатацію виконувати ЗПДНО

вимог СНиП 3. 03. 01-86 "Внутренние санитарно-технические системы“;

ІнвМРориг,

13, Трубопроводи підлягають ГіДрдВЛіЧНОМувипрабуванню на тиск 1,25 робочого.

ЗАГАЛЬНІВКАЗІБКИ

1. ”Капітальнийремонтсистеми опалення (встановлення автоматизованої системи
поґадоэалежногореґулюеання температури опалення) приміщення спального корпусу
Комунальна/о закладу ”Костопільськаспеціальна школа І-іІІ ступенів” Рівненської обласної
ради.Україна, Рівненська обл. м.КостоПіль, проеЛушкіна, З” разробленона підставі
технічною завданнязамовника та діючих норм і правил проектування,

2. Застосовувані рішення
- Контур системи централізованого теплопостачання і контур будинку розділені.
» Температура від постачаючоікотельнідоспоживача має 90-70 “С

- Система опалення спожиеавзСЦТстільки тепла, скільки ндобкідно.
- індивідуальний Підхід до регулювання режимутеплопостачання.

З. Проектом розробленийвстановлення автоматичного Індивідуального ТепловотПункту
для забезпеченняроботи системи опалення та приготування таряноі'води для побутових
потребв неопалювальний період року, та при температурах зовнішнього повітря не нижче
5 ”С.

4, Для покриття потреб тепла передбачаєтьсявстановлення автоматичною іїП Загальна
теплова потужність модуля /ТП складає 100 кВт яких вся поткжність використовується
для опалення. Температура теплоносія після теплообмінника Т1»Т2: 80-65 “С;
Максимальний робочийтиск 1 МПа.

5. іТП розмістити в підвальному приміщені будівлі.
б. Циркуляцію теплоносія по будівлі забезпечитивстановленням циркуляційніх насосів ,

витратою 4,3 кбм/год, з 100% резервом.
2 По Підвальній частині будівлі прокласти подаючий та зворотній трубопровід домісць
вріаок, До будинковоі'системи теплозабезпеченнязгідно 3 тепловою схемою.

8, Місця врізни погодити з експлуа туючоюортантаацією. Бріаки виконати по місцю, виходячи
з монтажних умов та в присутності експлуатуючого персоналу.

конуватизнахилом не менше 0.002 у
новити крани для спускуводи, у вищих

04/21-овівкі
іонними регатасистеми видлення[тандолвння автоматизованоїсистеми

погодоаалежнпто регулювання температури опалення) приміщення щільного корпусу
Комуняльного закладу "Католицька (Леша/ід нашкола ни ступенів "

Рівненська? обласиоі'ради.Укрвїнв, Рівненська пал. м Костопіль, пров./іушкіна, 3Змін ількіАрк, Аі9док Підпис Дата
Стадія Аркуш ркушіе

Опалення
Затв. ”решеті БЛ "- РП 1 4
Р .Шмітт“ , . . топ Серія ваг/радара
врез/риз Омельченко:.М Загальну ддт П нко ГПН.Контру Чубар в.н. Щ ' '



Зак

,інв/і.“

Підпис

та

Дата

[нв/УРориг.

Розрахунок внутрішньоїсистеми опалення
Потужність : 100кВт
Температурний графік : 90-70 ггр. С ( пєрепад20гр. С)
Витрати води до трубопроводам:

)

Горище та підвал 4,3 куб.м/год
Стояки о,107 куб.м/год
Вибірдіаметру, а значить іпропускназдатність труб, важливо, адже потрібна
забезпечитишвидкість теплоносія в межах0,4 - 0,б - (28 метрів в секунду, яка є
рекомендованою.
При цьому має надходити потрібна кількість енергії (кількість теплоносія) до радіаторів.

ви найменування Юпьшпь Довжина назагал Швидкість Еиишній
теплоносія труби тиску дамі-'і?

1 на л/ь до м, ы м моМ/т. зими
: , поз ліс ш м о,: одв міс 3» мм
з виш і мап/г. на м мм одим/с Башів ,

:: Радіатори і цеха ліс . , “[

Загальний перепад2,6м , або 0,26 кг/кв.см.

Вибір насосів

Вибір насоса провадитьсяпо робочій точці, в якій має працювати насос. Вона
характеризується напором Н (м) і внтра тоюа (м3/тод). іх значеннявизначають за умови
роботинасоса в системі опалення, водопостачання і т. д, Оптимальна обраний насос в
робочій точціпрацюєз максимальнимККД. Уробочій точці врівноважується потужність
насоса [ споживання потужності трубопровідною мережею,Якщо параметриробочої
точки розрахованіневірно, тобто лежать за межамиробочогодіапазонунасоса, тодля
обраного мотора це може викликати неприпустиме високе споживання потужності і
привести до його перевантаження.У цьому випадку, необхідно заново вибрати
лотужнвший насос, Споживана потужність Р2 насоса, яка вимірюється у кіловатах (кВт/,
обчислюється за такою формулою:
[] = 4,3 м3/год
Н = 3 м +1 м = 4 м (вс) ] метр дадаемо неврахованийопірдодаткового

устаткування.
Р2=(р *О *Н)/367*ККД
Р2 : 1х4,3х4/Зб7х0,93 = 17,2/341= 0,050к8т

По робочій точці, вибирасмо насос ВАБВРН 120/250.40М
Встановлюемо 2шт (робочийта резервний)

за“: 4

.:

; т а. м.-

Вибір радіаторів

У всіх радіаторів практично однаковатепловіддача однієі'секціі; Відповідно для вибору
оптимального радіаторапотрібна обчислити іх кількість.Для цього знадобитисяпоказник
тепловіддачі однієїсекціі, який становить 155 Вт, [ параметрикімнати (площа і висота).
За СНиПдля обігріву 1 м.кв приміщення доводиться100Вт теплової енергії
Завдяки формулі (для чавунних, алюмінієвих, біметалічних ) легко розрахувати потрібну
кількість секцій:
К=5 х 1Од/Р, де:
До - кількість секцій 5 - площа приміщення Р « теплова потужність секції
Приклад розрахунку потрібноікількості секцій радіатора (для чавунних, алюмінієвих,
біметалічних)
Ваша кімната 3 м, на 4 м, При стандартній висоті стелі 2,7м. У такому випадку площа
приміщення 12 кв.м. Тоді
К:]2 х 100/165=7,2, округляємо завжди в більшу сторону ] виходить, що потрібно 8
секцій на кімнату 12 кв.м.
Для панельних радіаторів формула інша:
Р=І/х 41, де:
Р - теплова потужність радіатора; 1/7 обсягприміщення [ширина )( висота хдовжина);41
ж це коефіцієнт теплової енергій, який потрібно для прогріву] куб.м. приміщення.
Приклад розрахунку потужності радіаторадля панельного радіатора, на кімнаті 3 м х4
м. і висота 2, 7
У=3 х 4 х 2, 7 виходить 32,4 кубм. Тоді
Р:32,4 х 41, з цих розрахунків слід, що теплова потужність радіатораповинна бути
13284 ВТ.

Важливо! Якщо ваша кімната має зовнішню стіну, отриманийрагуль тат лотрібно
помножити на 142, для покриття тепловтрат, це правило відноситься для всіх типів
радіаторів.

Піляроарахунків вибираемрадіатор сталевий ЦТЕПМ 22К 500х1100 мм. Це радіатори
українського виробництва ЦТЕкМ.
Для роагуваннятепловоі діжності встановлюймо терморегулюючі клапани з
підвищеною пропускною сором істю НАЇЄ фірми Данфосс.
Клапани з підвищеною пропуск проможністю

агресія/чіяаніімш
04/21-овівк)

капітальний ремонтсистеми опалення(тановленнн автоматизовано] системи
погодоылежноторегулювання температури опалення) приміщення спального корлусу

Комунального закладу“Копапільськаспеціальна школа [>]/і ступенів"
Змін ільк.Арк, на? рак Підпис Дата Рівненська!обласноірадиУкраінв,Рівненська обл МКостпі/іь, пров./'іушніна, ;

Стадія Аркуш Аркушів
Опалення.Гарячеводопостачання РП 2Здт Проценко ап.

Розробив дозу/тьчакА.в. топ Серія ваг лу вдвоє
Перед/риз ОмельченкоЕ.М, Загальні дані (продовження)
Н.контр, ЧубарЕм Прощєкко ЛЛ.



Зак

,інв/і/д

П/ДПИС

та

дата

КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ІТП

Лічильник теплової енергіі, що враховує споживання тепловоїенергіі'на опалення та
гаряче водопостачання, а також внутрішній вузол обліку ГВПдля розподілу спожитої
тепловоі енергії-залишаєтьсяіснуючий.
Автоматичне підтримування заданої температури ГБП, що забезпечують постійну
необхідну температуру гарячоїводи.
Регулюючий клапан опаленняз виконавчим механізмом і теплообмінник, що
забезпечують якісне опаленнявідповідно до температурного графіка і урахуванням
показань датчика температури зовнішнього повітря,
Насоси гарячоі'води і системи опалення, що створюють циркуляцію води в системах
гарячого водопостачання та опалення. *

Тиск в зворотньомутрубопроводіджерела тепла в статичному ідинамічному режимах
перебільшує як найменш на 5м.вод.гг. висоту від місця підключення теплового пункта
до верхньоїточки системи опалення,
Тиск в подаючому та зворотньомутрбопроводах джерела тепл, а також статичний тиск в
теплових мережахне перевищуємаксимально допустимі тискидля системи опалення
будівлі, що підключена до іТП.

Трьохходовим клапаном можливоповністю перекрити відбір із зворотньою
трубопроводу, при якомувесь теплоносій, що поступає від джерела тепла безЛіам/су
буде поданов систему опалення.
У випадку повного перекриттяподаючого трубопроводуджерелатепла в систему
опаленнябуде подаватися тільки тей що вийшов із неі теплоносій, що відбирається
водою.
ТЕХНІЧНЕРІШЕННЯ

В комплектації блоку іТП є наступні системи постачання споживачів тепловою енергією:
> система гарячого водопостачання (ГВП), призначена для постачання споживачів
гарячою водою, яка нагрівається від теплового насосу через встановлений бойлер
непрямого нагріву
* система опалення призначенадля обігріву приміщень з метою Підтримки в них
заданоїтемператури повітря по незалежній теміприєднання систем опалення, в якій
теплоносій теплових мереж в теплообміннику нагріває теплоносій, циркулює в системі
опалення,
- конструкція ]ТПдозволяв використати зайву теплову енергію для підігріву
зворотньоїтеплової мережі всерединібудівлі.

Система вентиляцііта системахолодного водопостачання, якіприсутні в цій будівлі не є
предметмцього проекту.

Уиовм позначення Умовні повна чення

Іне/три

.

тгбоправіл палаючийсилами
опаленнямо- трубопровідпалаючий системи
опалення

4 напрямокруху теплоносія

(] змінаперетину тубапроеаду

© Цим/плитами»:насос

© Фільтр

52] Кранкульовий

)(] Зворотній/(лати
Щ Термонеґп

? Манометр

Схема теплопункту

Щиткеруваннлтеплалутом

т

рт

.?

Умовніпозначення:

БОЙМРЧБЛ:ЬЗЧ!ЧЕЧ

Регулятор температури
КлапанЗекходовий 3 ел, приводом
Спускник повітря
Вібровставка
Датчик температури в приміщені
Фільтр
Засувка

“КШ 121 / [Бл/Щит;

о4/21-овівк1
Капітальніійргмвнтсисгемиопалення(встановлення автоматиаолінаісистемн

посадова/темного регулювання температури опалення) приміщеннятильного корпусу
Комунальноюзаклад "Копопиьськаспеціальна школа пн ступенів"

Н.коитр, чубая Б.М.

Змін ільк.Арк. палок Підпис Дата Рідненськшобласноґрадиутаіна, Рівненська обл.м.Копопіль, прав,/'Іушкіна, 3

Стадія Аркуш ркушів
Опалення РП 3

За754 Пращенкоз.п.

Ров бив Зоа льчакАв .”“. у в топ СєрІЯ ваг кр 060176
Перевтрив ОмельченкоЄ.М. Сема теплопуиіпу ПрощенкоГ.П.



Вузи/1 п/дключення радіатдрп ,/ Г'Х,
Те на ее люючцй клпппн
РА-б Вапґпз5

22К БООХППО
11:1328 Бш

Кран ”Маєвською”

Радіатор [тплебщ],
Ь=500мм

22К 500х1100
П:]ЗЇБ В!“

ПК ББОХПОО

0 З “Оди/“Малві;
“фішка/щей ми!/аж;

ол/яговшю
Кап/'ґадьний ремонтсиле/миопалення (визнав/ленняавтмаґиэпвано]сипєми

лошдозалежнвт ре/улюваннлУємперз три живлення) приміщення [па/шмат кирлусу
Кимумалыштзакладу"Мотт/мм спеціальна школа І-1І/пупенів *

Змін ільмАрк А/є7 дак Підпис Дата Рівненськаї'облвснпїради.Уирата,РШнєшм'а им м.Кдсюп/Ль, пров./Іушкінэ, з
.

СгаД/я Аркуш Аркушів
Опалення РП 4

Загв. прашєнко в п.

Раз бив ] а А.Б. - .р“. “””“ “
. топ сер/я 502 мг 050175

Перед/риз Омельчддт = М. Схема радіаторноґа спалення П ЄНКО Г П
Н'КОНТР- ЧубдрБМ.

рощ ' '



Щит управління теплопунктом

Щит керування теплопунктом виконаний на основі електронного регулятора
ЕСІ. Сотіогг 210
Компанії Вапіозз.

ЕСІ. Сотіогт 210 це електронні регулятори для погодозалежногорегулювання
температури в системах централізованого теплопостачання, опалення та
охолодження, які можуть керувати одночасно до 3 контурів. За допомогою
спеціальних ЕСі. ключів, в регулятори ЕСі. Сотіогт 210 повина бути завантажена
відповідна програма для роботи в обраній системі.

Регулятори ЕСІ. Соттог'с призначені для підтримки комфортної температури в

системах теплопостачання при оптимальному рівні споживання енергії.

Монтаж та експлуатація
Монтаж, налагодження та експлуатація електронних регуляторів ЕСІ.

Сотіогг 210 повинна виконуватися спеціально підготовленим технічним
персоналом. Технічне обслуговування електронних регуляторів серії ЕСІ. Сотіогі
зводиться до періодичного контролю їх функціонування. Налаштування
електронних регуляторів ЕСіс Сотіогі 210 виконуеться фахівцями відповідно до
рекомендацій Інструкцій користувача для використанного з ним ЕСЬ Ключа, в тій чи
іншій програмі роботи регулятору.

Монохромний графічний дисплей (А), на якому відображаються всі значення
температури, а також інформацію про стан систем, та який використовується для
налаштування параметрів керування.

Переміщення, перегляді вибір необхідного пункту в меню регулятору
здійснюється за допомогою багатофункціональної кнопки у вигляді поворотного
диску (В).

:
іі

* 3; де:» 3 сдругим/17010

04/21-ОВ(ВК)
ЗМ. Кіл. Арк. Мдок. Підпис Дата

ГШ Омельченко 05202] Стадія Аркуш Аркушів
Розробив Зозульчак 05 202) ЩИТ керуВаННЯ РП ] 4
Перші)“ Прощенко 0530“ автоматикою ФОП Серія 802

де 060176
Н4 контр Чубар 05202] Прошенко Г.Пі



Технічні характеристики регуляторів ЕСІ. Сотіогт 210 та датчиків
температури ЕЗМ

Найменування єсь Сотгогі 210 / 21ов ] ЕСА ЗО

Температура зовнішнього
середовища

О-ББОС

Температура зберігання та от -40 до +70 “С

транспортування
Монтаж Вертикальна, на стіні або на ВІМ- Вертикальне, на стіні або у

рейці (35 мм) вирізі панелі/шафи
Під'єднання Клеми у базовій частині ЕСі. Клеми у базовій частині ЕСА

Кількість входів
Всього 8:
6 датчиків температуриРґ1000; 2“)
датчики РЦООО, або цифрові або
аналогові входи

Тип датчика температури
РЇ 1000 (1000 Ом при 0 0С), ІЕС

7513
Діапазон: от -60 до +150 аС

Альтернатива вбудованому
датчику внутрішнього
повітря: Рі1000 (1000 Ом
при 0 “С), ІЕС 751В

Цифровий вхід до 12 В -
Аналоговий вхід 0-10 В, розділення9 біт ,.
імпульсний вхід Макс. 200 Гц -
Вага, кг О,46 / 0,42 О,14

Дисплей Графічний, монохромнийз підсвіченням, 128х96 точок
Режим роботи дисплея: чорний Фон, білий текст

Налаштування ЕСЬ Сотіогт 210
та ЕСА 30

За допомогою багатофункціональної кнопки у вигляді
поворотного диску “

Налаштування ЕСЬ Сотіогг 2108 За допомогою ЕСАЗО

Мін. період резервуваннядати
та часу

72 години

Резервне копіювання
налаштувань та зберігання
даних

Флеш-пам'ять Флеш-пам'ять

Клас захисту корпусу іР 41
СЄ - маркування згідно
стандартів

Директива ЕМС 2004/108/ЕС
ЕМ 6100076-12007,

- налаштовуеться згідно завантаженоїпрограми в

Директива ШВШЄ

«Дір 21;

.

,

527440

Рід”???ИЛИ/акту %ЖЖ?“
з агар/піддаші,

Змі Кільк. Арк. Медок. Підпис Дата

27/18-ВК.П3
Аркуш



СХЄМИ ЄЛЄКТРИЧНОГО монтажу
електронного регулятораЕСЬСотїогі 210

«

.ЇЇ
“її
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.
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і“? за гт 2 310

'Єдд

ы“

:»

сд
ас,ґ.

4

дриПЬЯ/мш

Аркуш

27/18-ВК.ПЗ
Зм, Кільк. Арк. Медок. Підпис Дата



ЕСЬЗЮЇМХ/ас.

ЕС].Сотіогі 210 / 296 / 310:
230 ХІ а.с.

НА
Ріх-

4 (2) А / 230 У а.с.

“+ 0,2 А [ 230 У а.с.

,;

Зм. Кільк. Арк. Мз док. Підпис Дата

27/18-ВКП3
Аркуш



!

Тил,ма капоаначення
КОД/

“ . р абла нання 3 ОД
[7119

Наименування та технічна ДОКУМЕНТд, ППИП/БЄЛЬНПГЛ
!] , ввод - : Кід Мдсд, Примітка' характер/тина липа ВИР05У ЇЇ? виробник ЕИМЮУ дд, К,-

матер/алла

ОБЛАДНАННЯ

1 Насос ниркуллційний системи 6: 13 мі/тд; Н=4,0м т3х400 В, 50 Ги ВА В ВРН 120/250. 40М ЛАВ компл. 2 17,5

2 Радіатр сталевий.? боковим ПІД/стананням, л=5тмм [ПЕК/И22К500х1шд (ДЕ/(М шт. 80

3 Терморє/улюючий Малая Мб Паліж шг 80

4 Щит керування двТОМВТИКаЮ на базіканталера Ба СптГаг!210 компл. ] '

Матей/гли

1 Датчиктмперагури в примкцені Щ ]

2 Кран шаровийфланцевийДу4д шт. 7

3 ти?/(Івннф'ВНЦШ/ЙДМ км. 4

4 Автаттийаттжтвдря аовн, 1/2 ”латунь Ртах: Ігбар, Ттах: ІМС, латунь Ат'єо шт. 3

5 ЮМЗ/Юаня;Крит/0540 залштат УЛЄБ] Атя) шт. 1

5 Фтыржиттєвий Ду40 шт. 2

7 Мататр [Мт-160 ШТ- 12

[; Тапмшєт 1/4”40 мм/(АЛКО шк. 4

9 ващє/авт ШГ ;
10 Труба сгалева щастюпровшна ацинтвана Ду40х .?мм ГОСТ 3262ч753 м 260

1! Труба полтропшеюваРРК 2028 м 181]

12 Труба тотшйназітжнткаушу 12525, товщ, 19мм К-Нех м 75

П Грунтпометалу кг. 9

” Розчинникдля грунту Л ]
КГ Ш

04/21 -ОВ(ВК)
Каппа/юний лемпю шиє/шиопалення іваанввлытя апомаґиздввН-ЯСИПЕМИ

потдимлемнаіа рециюаают ґемлерзґуриопалення,! примушення шалено/окорпусу
Комунальна“? :зиладу "Клан:/Машка спеціальна Шкала /-ш ступенів“

Змін ільк.Арк. му дд", Підпис Дата Рівнєисцкоу'обліснаї радиУкраїна, Рівненська ибд. М.Костпиь, придумана,3

Затв. Пращенковл.

Сґалія Аркуш Аркушів
Опалення РП 1

>

Розробив Зозульчак А.Б.

Перед/риз ОнищенкоЄ.М.

Н-КСІНТД Чубарам.

ФОП Серія 502 АІР 060176
Лрошенко Л П.

СПЄЦИФЇКБЦІЯ обладнання /' МЗТЄРІдПЇБ

, ФОРМАТАЗ



Найменування та тан/нна
характерисґИ/(а

Кабель ПВС5х2.5

Кабель ПВС5х1,5

Кабель ПЗС 3х2.5

Кабель ПБС 3х1.5

Металеві кріплення

11226“?

Йа?!” 'Дим/«гор
Аї051Йа!)

7794”?]]0/4/
“, Хід/,; %ЙЯЙЗ

Пул/наркадознанення обл?“
дакумєнга, олигувальноґо ”:?”

липа вира .у ТТ?

матеріалш

Заввд -

виробник

Од,

виміру

ШТ.

М

М

М

М

КГ

Приміжа



ВСЕУКРАЇНСЬКАГРОМАДСЬКАОРГАНІЗАЦЇЯ.
«ГЇЛЬДЇЯ БІЗОЕКТБЇБАЛЬНИКІВ УБУДІВНИЦТВІ»
('.жмем“.ГУЇПВНАакцизщшУ сшыч .хгхпєктхРЕШдія 'шносп

ТЕЄТАЦІИН АРХЇТЕБТУРНЄБЇЦЇБЕЛЬНАКОМІСІЯ

Сарія А? М 01” 5 38

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
Выпавідальнш[) викаизвця екрани видів робіт (певну),

ПОВязаних ЗІ створенням00ЄКТЇВ ЗРХЇТЄЬТУРИ

інжЄНЄР-ЛРОШ ник ,

Виданий гчш ІШ. ще Ош:чьчеыко Євген Миколайєвич

лреїішовіза) професійну естетиці ш ґпщвердэщє нот ('н') вішюв ність кваліфік
%пшошм , єфсрі Шязшості. ппв'язапої хз старанням об єшіь ::рґііїгкґури: прифеєі
спеціал ”цію, необхіднийрівень квшйріхації% знань.
Кат-агави; ЇНЖСНЄРЧ'фОЄктувальн ”І?) категорії

КВфНфШЗЦЕЇШ'НИ(“ЕріПФЇЦЄІТВЬЦЗНОЗПЗНЄ З рэшеппяч АТЄСТЗЦЇННОЇармииуривками-імо;
комісії [дзгьі-Кстісія) від 07 (3920 | 6 Хе.“ ЇЇ)

, ,

(рішенням -“""""""""""" ) ;секціїКомісії
від """"" ге 4 ) затвердженимпрезидією
Комісяї ).

“ *

(:

Зареєстрований » реєстрі атесюванщ псіб 061“ '
10 16 купку

за Еч'е; “ВПЗ ''''''''
Роботи (посзуі'н). пов'язані і: створив“ :м аб'єктів прхітєггхгри спроможнісш янь-(зз инша
яких визначено квщьіфікаыі“шшм сєрґчфжаюч: ш..
інженерно-будівєлЬНСпроектування “ частині забезпечення механічною

еміру та стійкості щодо вб'єктів будівництва класу нас,-гілки;

(пізнавшишості) ССЗ (середні наслідки)

- 07.09 з 16 “= )Дата ьн Л.МРОБЬ % 4

Папаа В .

[ЕОЗ'ЄО'ЦВсі!-фиюеэ охненчиещо



..атшм.

.

..

мин?!
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и “ Зімт“: лип-*“:ї :.Жін 33355? 2 ”



[І/
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНКТЮ

[ «ПРОЕКСП»

03150, місто Київ, вул. Антоновича, 131, прим. 168, тел/факс: (044) 223 33 58
е-таіізргоеієрешКппеі тір: ргоеКэр.сот.иа

“ РО Б КС " р/р 26001543177 в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», МФО 380805,
ЄДРПОУ40993694, [ПН 409936926562

)(3 “Г. .ДЇКУЮ»
З, ”и?;іщ%ктора тов «ПРОЕКСП»

місто Київ
моз 12-2і/провксп ”І.І.догадаєва

“Х 17 травня 2021 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)
щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочим проектом

«Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованої сиет
погодоза,чежното регулювання температури опалення) приміщення спального корпусу
Комунального закладу «Костопільська спеціальна школа І-ІП ступенів» Рівненської

обласної ради. Україна, Рівненська обл. м. Костопіль, пров.Пушкіна, 3»
'“

Замовник будівництва- Комунальний заклад «Костопільська спеціальна школа І-ІІІМ

ступенів»Рівненської обласної ради
Генеральний проектувальник - ФОП Прощеико Г.П., кваліфікаційний серти
інженера-проектувальника, виданий Омельченку Євгену Миколайовичу, Сетіфі“
М012338 від 07.09.2016 року
Заявлена кошторисна вартість передбачена наданою кошторисною документацією,

поточних цінах станом на 10 травня 2021р. складала - 1584,289 тис. грн., у тому числі:
будівельні роботи - 1164,087 тис, грн.,
інші витрати » 420,202 тис. грн.

За результатами розгляду кошториснот документацн та зняття зауваг установлено,
зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим прое
складено згідно з вимогами ДСТУ Б Д.1.і--і:2013 «Правила визначення ва
будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 17 травня 2
складає “ 1518,809 тис. грн, у тому числі:
будівельні роботи - 1 164,087 тис. грн.,
устаткування, меблі, інвентар - 62,755 тис. грн.,
інші витрати - 346,155 тис. грн.

Примігка:
Технічна та технологічна частини проектної документації не розглядалися.

С.В.Влалимирова
Кваліфікаційний сертифікат

Серія АЕ М9004858

!!!/: їдишАА

К200312-202І



Програмний комплекс АВК - 5 (3 ос) укр
] 65.дц-дц

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматмзованої системи погодозапежного регулювання температури опалення)
приміщення спального корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальнашкола І-іІІ ступенів» Рівненськоїобласної ради. Україна,

Рівненська обл. м. Костопіль, пров.Пушкіна,3

Будівництво розташованена території ........................... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.З - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
Вартість матеріальнихресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими
даними Мінрегіонбуду України і

Загальновиробничівитрати розраховані відповідно до усередненихпоказників Додатка 5 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Усередненийпоказник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013п.5.8.16 6.80 грн./пюдгод

2. Усередненийпоказник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 138 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість 'і,69735 тисслюдгод

Нормативнатрудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 1,539 тислюдгод
Загальна кошторисна заробітна плата 11621838 тис.грн.

Середньомісячназаробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячнійнормі тривалості 10628,39 грн.

робочого часу 16617 людтод та розряді робіт 38)

Всього договірна ціна: 14132339 тис.грн.

у тому числі:
будівельні роботи - 1109,89706 тис.грн.

вартість устаткування - 62,75552 тис.грн.

у тому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування - тис.грн.

інші витрати - 5,04234 тис.грн

податок на додану вартість - 23553898 тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри“.

Склав: Перевірив:



Програмний комплекс АВК . 5 [з ас) укр ] 65дц-дц

Замовник
(назва організації)

Підрядник
(назва організацй)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованої системи погодозапежного регулювання
температури опалення) приміщення спального корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальнашкола І-ІІІ ступенів»

Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл. м. Костопіль, пров.Пушкіна,3,що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 10 травня 2021 р.
Вартість, тис. грн,

”9 Обгрунтування Найменування витрат
У тому чиспі:

”]” ВСЬОГО будівельних іНШИХ

робіт витрат
1 2 3 4 5 6

Розділ І. Будівельні роботи
1 Прямі витрати, 1051,01331 1051,01331 ' -

в тому ЧИСПІ

Розрахунок М1 Заробітна плата 100,07781 100.О7781 -
Розрахунок М2 Вартість матеріальнихресурсів 95079339 95079339 -
Розрахунок МЗ Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 0.14211 0,14211 -

2 Розрахунок М4 Загальновиробничівитрати 47.34177 47,34177 -
З Розрахунок Мб Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
в т.ч. зворотні суми ' ' '

4 Розрахунок Мб Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на - - .
обсяги робіт що плануються до виконання у зимовий період) , ,

5 Розрахунок М7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги - - -
робіт що плануються до виконання у літній період) . х

6 Розрахунок МВ Інші супутні витрати , 2,7 - 2]
Разом ЗПДНО З 1101,05508 1098,35508 2,7

ОРИГШАПОМ



Програмнийкомплекс АВК » 5 (360) укр 2 єз-дц-дц
1 2 З 4 5 67 Розрахунок М9 Прибуток 11,54198 11,54198 -8 Розрахунок МО Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 2,34234 - 2342349 Розрахунок МП Кошти на покриття ризику - - -10 Розрахунок М12 Кошти на покриття додатковихвитрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - >

Разом (пп. 1-10) 1114.9394 1109,89706 5,О423411 Розрахунок М13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані - - -складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом по Розділу І 1114,9394 1109,89706 5,О423412 Податок на додану вартість 222,98788 - 222,98788Всього по Розділу І 1337,92728 1109,89706 228,03022

Розділ І]. Устаткування
13 Розрахунок М14 Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням 62,75552

Разом по Розділу [| 62,75552
14 Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням 12,5511 - 12,5511Всього по Розділу ІІ 75,30662

Всього договірна ціна (р.! + р.]І) 14132339

в т.ч. зворотні суми:

Керівник підприємства
(організації) замовника

ЗПДНО 3
;,

ОРИПНАП

Керівник генеральної
підрядної організації

см
і %% % МІЖ/М,

%% «



ПроІраинийкомплекс АВК , 5 (це) укр. 1 єз-дц-пс
ДОДАТОК д

соу 42.1-37641918-06532018
(довідкова)

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
(Замовник) (Підрядник)

"-" 20 р "-” 20- р

Протокол узгодження цін
на матеріальні ресурси

Ме

від "-” 20- р.
Ми, представникЗамовника в особі з однієї сторони та представник Підрядника в особі з іншої сторони,
засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на матеріальні ресурси:

МЕ Одиниця Ціна. грн.
п/п Найменування матеріальних ресурсів виміру з ПДВ
1 2 3 4
1 Радіатор сталевий а боковим підключенням,н=5оо мм ШТЕЕМ 22К шт

12252 2500Х1100 '

2 Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані,діаметр умовного м
230 83проходу 40 мм, товщина стинки 3 мм .

3 Терморегулюючийклапан КА-Є Вапіоез шт 734,92
4 МанометрМТП-160 комплект 50519
5 Труби поліпропіленовіРМ 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 м

31 87ММ '

6 Кран кульовий Ду4О шт 735,08
7 Клапан З-ходовий Кр 2" ВМ40 Кув 40 з електроприводом УК6131 Аігізо шт 4284,06
8 Фільтр осадковий фланцевий Ду40 шт 18472
9 Клапан зворотній ду40 шт 75586
10 Кабель ПВС 5х1,5 М 3086
11 Термометр 1/4" 40мм КАККО шт 470,02
12 Кабель ПВС 3х2,5 М ЗО,86
13 Труба теплоізоляційна зі спіненоґо каучуку О=2Омм і=19мм К-РІех м 2452
14 Кабель ПВС 5х2,5 м 43,1
15 Сталь профільна т 27037,78
16 Фарба олійна Т 93794,34
17 Вібровставка40мм шт 367,33
18 Автоматичнийповітроспускник зовн. 1/2 "латунь Ртах: 12бар, Ттах: шт

220 581100, латунь Аіпзо »

19 Датчик температури в приміщенні шт 3721
20 Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 т 52759,94
21 Болти будівельні з гайками та шайбами т 79227,94
22 Електроди,діаметр 5 мм, марка 342 т 51399,8
23 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 22052
24 Кисень технічний газоподібний ї м3 954
25 Пропан-бутантехнічний мЗ 45,48

зпдноз ї1оыыї:
ОРИПНАлом. г,

“

”би/Мт“і : чс! Ющ ;ЙЛтшрш



Програмнийкомплекс АВК - 5 (з 5 0) укр. 2 65.дц-пс
| 1 | 2 | 3

' -

4 |

Протокол узгодженняцін на матеріальні ресурси є невід'ємною частиноюДоговору і

має рівну з Договором юридичнусилу.

ЗГІДНО 3/ '



Програмнийкомплекс АВК » 5 (3.6.0)у1ср. 1 ез-сд-вов
ДодатокД ( Е ) довідковий

доДБН А.2.2-З.'2014
затвердженийНаказом
МінрегіонбудуУкраїни
від 04,Об.2014На 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованої системи погодозалежного
регулюваннятемператури опалення) приміщенняспального корпусу Комунальногозакладу «Костопільська
спеціальна школа І-ІіІ ступенів»Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл. м. Костопіль,
пров.Пушкіна,3

МЕ Одиниця . . .

п/п Найменування робіт та витрат виміру
КШЬКЮТЬ Примнтка

1 2 З 4 5

Локальнийкошторис2-1>1 на Загальнобудівельні роботи

1 Установлення насосів відцентрових насос 2
2 Установлення опалювальних радіаторів сталевих кВт 120

3 Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури шт 80
діаметром до 32 мм

4 Монтаж шафи керування або регулювання шафа 1

5 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, шт 12
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром до 25 мм

6 Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води шт 3
діаметром 25 мм

7 Установлення фільтрів для очищення води діаметром фільтр 2
40 мм

8 Установлення манометрів комплект 12

9 Установленнятермометрів комплект 5

10 Установлення вставок віброізолювальнихдо насосів вставка 2
тиском 1,6 МПа, діаметр 40 мм

11 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб м 260
сталевих водогазопровіднихоцинкованихдіаметром 40
ММ

12 Гідравлічне випробування трубопроводів системи м 260
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм

13 Прокладаннятрубопроводів водопостачання з труб м 180
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

14 ізоляція трубопроводівтрубками зі спіненого каучуку, м 75
поліетилену

15 Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 м 140
на скобах

16 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 м 30

17 Виготовленнядрабин. зв'язок, кронштейнів, гальмових т 0,055
конструкцій та ін.

18 Монтаж дрібнихметалоконструкційвагою до 0,1 т т 0,055
19 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром м2 34251

менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2

рази

Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

!
3 гід но 3 ;.

! і“ '”і Р И ! г=іАП ОМ



Програмний комплекс АВК . 5 із 6 0) укр. 2 ББ-Сд-ДФ-2-1-1

1 2 4 5
18 Монтаж дрібнихметалоконструкційвагою до 0,1 т 0,055

м2 3425119 Фарбування метапевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо біпипом з додаванням копера за 2
рази
кількість: О,055х29+260х0,04х3,14

Склав
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис ('і

' '
и, прізвище)]

ЗПДНО 3
ОРИГіНАЛОМ.



Програмний ком ґшекс АВК - 5 (за 0) укр, ] 65ЙСД-ДФы2-1-1

Форма МЕВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує)

(посада, підпис. ініціали. прізвище)

Н--.--20- р

двфвктний АКТ

На Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт Застосовано коефіцієнтК=1,2 до норм витрат труда робітників, зайнятих на
ремо
нтно-будівепьних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванніма
шин та
механізмів, часу експлуатаціїбудівельнихмашин та механізмівдля ураху

Об'єми робіт
Мв Одиниця . . .

п/п Найменування робіт і витрат виміру
КШЬК'СТЬ Примнтка

1 2 3 4 5

1 Установлення насосів відцентрових насос 2

2 Установлення опалювальних радіаторів сталевих кВт 120
кількість: 1,5х80

З Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури шт 80
діаметром до 32 мм

4 Монтаж шафи керування або регулювання шафа 1

5 Установлення фланцевих вентипів, засувок, затворів, шт 12
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром до 25 мм
кількість: 7+4+1

6 Установлення регуляторів витрати ітиску гарячої води шт 3

діаметром 25 мм
7 Установленняфільтрів для очищення води діаметром фільтр 2

40 мм
8 Установлення манометрів комплект 12

9 Установленнятермометрів комплект 5
кількість: 4+1

10 Установлення вставок віброіэопювальнихдо насосів вставка 2
тиском 1,6 МПа, діаметр 40 мм

11 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб м 260
сталевих водогазопровіднихоцинкованихдіаметром 40
мм

12 Гідравлічне випробування трубопроводів системи м 260
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм '

13 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб м 180
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

14 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, м 75
поліетилену

15 Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 м 140
на скобах .

кількість: 40+40+60
16 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 30

17 Виготовленнядрабин, зв'язок, кронштейнів, га
Х

0.055
конструкцій та ін.

зпднбТ'
ЮРИГШАЛОМ



Програмний комплекс АВК - 5 (160) укр. 1

Капітальний ремонт системи опалення (встановленняавтоматизованоїсистеми логодозалежного регулювання температури опалення) приміщення спального
корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальнашкола І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл. м. Костопіль, пров.Пушкіна,3
Капітальний ремонт системи опалення (встановленняавтоматизованоїсистеми погодозалежного регулювання температури опалення) приміщення спального
корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальнашкола І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл. м. Костопіль, пров.Пушкіна,3

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисуМа 2-1-1
Загальнобудівепьні роботи

бб-САИВРПС-2>1-1

викидом рт

в тому числі:
Поточна

ран
заготі-

Ме
“ Одиниця 4 . ціна за ,

Т с- вельно-л/п Шифр РЕСУРСУ НЕИМЄНУВЗННЯ
виміру

КІЛЬКІСТЬ
одинидю, відпускна портна складські Обґрунтування

грн. Ціна, грн, складова, витрати
ЦІНИ

грн.
грн.

'

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

І. Витрати труда
1 1 Витрати труда робітників-будівельників люд>год 13686 6509
2 Середній розряд робіт, що виконуються розряд 4,0

робітниками-будівельниками
3 27 Витрати труда робітників-монтажників люд-год 16966 6485
4 Середнти розряд робіт, що виконуються розряд 410робітниками-монтажниками
5 Витрати труда робітників, зайнятих люд-год О,35 8329

керуванням та обслуговуванням машин
6 Середній розряд ланки робітників, зайнятих розряд 5.б

керуванням та обслуговуванням машин
7 Витрати труда робітників, заробітна плата

яких враховується в складі:
7.1 загальновиробничих витрат людигод 158,74 101,49

Разом кошторисна трудомісткість люд-год 1697,35

Середній розряд робіт розряд 40

||. Будівельні машини і механізми

8 СН202-114О Крани на автомобільному ходу, маш-год
!

вантажопідйомність 6,3 т тв,- !,



Прогрцмнийкомплекс АВК - 5 (з 6 0) укр 2 вз-сд-иврлс-2-1-1
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

9 СН204-201 Агрегати зварювальніпересувні з маш-год 0.32736 166 96
бензиновим двигуном, з номінальним 54,66
зварювальнимструмом 250-400 А

Разом по розділу ІІ грн. 142,12
в тому числі енергоносії:

Бензин кг 2.964
Мастильні матеріали кг 0.147

ІІІ. Будівельні машини враховані в
складі загальновиробничих витрат

10 СН270-158 Насос гідравлічний ручний маш-год 29.3328

11 СН233-301 Машини шліфувальні електричні маш-год 0.0264

12 СН270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш-год 022044

13 СН270-1 15 Дрилі електричні маш-год 0.7038

14 СН27ОЇ135 Перфоратори електричні машигод 34.0968

15 СН270-251 Апарат для зварювання лопіпропіпенових маш-год 5,4
труб діаметромвід 16 до 75 мм, потужність
15 кВт

“І. Будівельні матеріали вироби і

конструкції

16 вива-Р Радіатор сталевий з боковим підключенням, шт 80 10210 17 10000 00 9 97 200 2 30 км.
варіант 1 п=5оо мм ЦТЕКМ22К 500х1100 81681360 800000,00 79760 16016,00

17 С113-53 Труби сталеві зварні водогазопровідні м 260 192 36 190 26 0 67 1 43 30 км.
варіант 1 оцинковані, діаметр умовного проходу 40 50013,60 49467,60 174,20 371,80

мм, товщина стінки 3 мм

18 (“ЮМЗ-ТВ Терморегупюючий клапан НА-Є Вапіозз
,! .

80 612 43 600 00 0 42 12 01 30 км.
варіант 1 « 3360 96080

19 С1630-1159 Манометр МТП-160 95 Ш 30 км.
варіант 1 720 99.00

ЗГІДНО 3
ОРИПНАЛОМ



Проґрамний комплекс АВК - 5 (] [і 0) укр 3 взцсддиВРЛС-2-1-1
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

20 С1 13-1689 Труби поліпропіленові РМ 20 для гарячої м 180 26 56 25 99 0 05 0 52 30 км.
варіант 1 води і опаленнядіам. 20х3,4 мм 478080 467820 900 93.60

21 С113-1873-1Г Кран кульовий Ду40 шт 7 612 57 600 52 0 04 12 01 30 км.
варіант 1 4287,99 4203.64 028 84.07

22 +С113-2299 Клапан З-ходовий Кр 2" 0М40 Куз 40 3 шт 1 3570 05 3500 00 0 05 Ш 30 км.
варіант 1 електроприводом УНЄ1З1 Аігізо 3570,05 3500,00 0.05 70.00

23 +С1630>106 Фільтр осадковий фланцевийду40 шт 2 1539 33 1500 00 9 15 30 18 30 км.
варіант 1 307866 3000,00 18.30 60.36

24 С113-2301 Клапан зворотній Ду40 шт 4 629 88 617 48 0 05 12 35 30 км.
варіант 1 2519,52 246992 020 4940

25 8іС1545-543- Кабель ПВС 5х1,5 м 70 25 72 25 00 0 22 Щ 30 км.
КЕ 1800,40 1750,00 15.40 3500
варіант 2

26 +С1630-986 Термометр 1/ " 40мм КАККО шт 4 391 68 383 70 9; 7 68 30 км,
варіант 1 156672 153480 120 30,72

27 81С1545х543- Кабель ПВС Зх2,5 м 60 25 72 25 00 0 22 05 30 км.
КЕ 154320 150000 1320 30.00
варіант 3

28 +С113-2149 Труба теплоізоляційна зі спіненого каучуку м 75 20 43 20 00 0 03 03 30 км.
варіант 1 О=2Омм т=19мм К-Ріех 153225 1500,00 225 30.00

29 8С1545-543- Кабель ПВС 5х2,5 м 40 35 92 35 00 0 22 91 30 км.
КЕ 143680 14ОО,00 8,80 2800
варіант 1

30 (2111-1814 Сталь профільна т 00583 22531 48 22190 74 173 01 167 73 30 км.
варіант 1 131359 1293,72 10,09 9,78

31 С111»387и1 Фарба олійна 0.00856275 78161 95 76305 08 324 28 1532 59 30 км.
варіант 1 669,28 653,38 2,78 13,12

32 +С130-144 Вібровставка 4Омм 2 306 11 300 00 0 11 6 30 км.
варіант1 61222 60000 022 1200



Програмний комплекс АВК . 5 (з ас) укр, 4 65НСД-ИВРЛС-2-1-1

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

33 8С1630-1531- Автоматичний повітроспускник зовн. 1/2 шт 3 183 82 180 00 0 22 дд 30 км.
ПК "латунь Ртах: 12бар, Ттах: 110С, латунь 551,46 54000 066 10.80
варіант 1 Аігізо

34 +С1630-986 Датчик температури в приміщенні шт 1 310 08 303 70 Щ 6 08 30 км.
варіант 2 31008 30370 0,30 6,08

35 С111>1513 Електроди, діаметр4 мм, марка 342 т 0,0031915 43966 62 42881 50 223 03 862 09 30 км.
14032 136,86 0,71

.
2.75

36 С111-1848 Бопти будівельні з гайками та шайбами т 0,00077 66023 28 64523 78 204 93 1294 57 30 км.
50,84 49,68 016 1.00

37 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342 т 0,001О45 42833 17 41770 27 223 03 839 87 30 км.
44,76 4365 023 0.88

38 0111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр шт 00055 183 77 180 01 0 16 36 30 км.
180х5 мм 1,01 099 > 0,02

39 С111-324 Кисень технічний газоподібний мз 0.066 8 03 4 25 3 62 0 16 30 км.
0.53 028 0 24 001

40 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,00605 37 9 31 74 5 42 0 74 30 км.
023 0.19 003 О,01

Енергоносії машин, врахованих в складі
загальновиробничих витрат

41 01999-9001 Електроенергія кВт-год 18.4095 - -

42 01999-9005 Мастильні матеріали кг 00005 72 85 72 85
0 04 0.04

43 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 14666 74 42 74 42
109,15 109,15

Разом
14 грн. . 109,19 109.19

Разом по розділу “] дна. З “* 950793,38 931 681 ,48 1096,70 18015,19

для усіх машин 'І , *;

Підсумковівитрати енергоносП'О'ч
!

['НАЛОМ



Програмнийкомплекс АВК * 5 (за 0) укр. бб-СД-ИВРЛСн2м1-1

1 2 3 4 5 6П 8/9 10/11 12/13 14
Електроенергія кВтнгод 18.409
Мастильні матеріали кг О,148
Гідравлічна рідина кг 1,467
Бензин л 4,005

Поточні ціни матеріальнихресурсів прийняті станом на "10 травня" 2021 р.
Символ '+' визначає,що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ :; визначаєщо ресурс задан користувачем.

Склав
[посада, підпис( ініціали, прізвище )]

Перевірив
[посада, підпис( ініціали, прізвище )]

ЗГІЦ
[.



Програмний комплекс АВК . 5 (М.а) укр і 65-СД“ЛС2Й2м1-2

Капітальний ремонт системи опалення (встановленняавтоматизованої
системи погодозапежного регулювання температуриопалення) приміщення
спального корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальнашкола І-ІІІ

ступенів» Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл. м. Костопіль,
пров.Пушкіна,3

Форма На 2

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю Ма 2-1-2
на придбання устаткування

Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованоїсистеми погодозалежного регулювання температури опалення)приміщення спального

корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальнашкола І-ІІІ ступенів» Рівненської обласноїради. Україна, Рівненська обл. м. Костопіль, пров.Пушкіна,3

Основа: креслення (специфікації ) Ма відомості тощо Кошторисна вартість 62755 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “10 травня" 2021 р.

Ма Документ, що Найменування і характеристика устаткування, Одиниця . .
Вартють Загальна

обґрунтовує . . . . Кількість одиниш, варТість,
п/п . мебЛів та інвентарю, маса одиниш устаткування вимцэу

ЦІНУ грн. грн.

1 2 З 4 5 6 7

. . 21
202201 19011 Насос циркуляційний системи Є=4,3 мЗ/год; Н=4,О м 3х4ООВ, 50Гц ВАВ ВРН

шт 30611'63 61223

варіант 2 120/250.4ОМ ; ( маса=0,88)

1 04- »
1 22 г.)/5 19069

Щит керування автоматикою на базі контролера ЕСЬ Сотґоґс 210; ( маса=0,
шт 1532” 6 1532

варіант 2 003)

Разом 62755

Транспортні та заготівельно-складські витрати -

Всього по кошторису 62755

Склав
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

війт”? “єтті???“

ОРИПНАИОМ .,,

Басса Ч.,

:

її"“?! Йа; % % Їґ/ыосьду



Програмнийкомплекс АВК - 5 (з 611) укр. бЗ-СД-ПС1-2-14

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12

Всього по кошторису 1098357
Кошториснатрудомісткість, пюд.год. 1697,35
Кошторисназаробітна плата, грн. 116219

ЗГІДНО 3
,,

ОРИПНАЛОМ

Склав
[посада, підпис ( ініціали] прізвище )]

Перевірив
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

дй Їдфїссда,



Програмнийкомплекс АВК - 5 (з а 0) укр.
бб-СД-ЛС1ц2-1-1

Всього будівель іро (Тії,

іоэигэнЇііочм,

Їда/рейд“ за ;,
“'

ОД”

!! АА” 209“
% Е ЄЄС./їм,,д...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 :; С1545- Кабель ПВС 5х2,5 м 40 35 92 > 1437 - - - -

54З-КЕ . - . - .
варіант 1

29 8 С1545- Кабель ПВС 5х1.5 м 40 25 72 - 1029 - - - -

543-КЕ - - - - -

варіант 2

30 8 01545 Кабель ПВС 3х2,5 м 60 25 72 - 1543 - - - -

543-КЕ - - - - -

варіант 3

31 РН17-9-1 Прокладання кабелю лерерізомдо 6 мм2 100м 0,3 5278 90 а 1584 1584 - 81 5400 24 46
5278, 90 - - - -

32 % С1545- Кабель ПВС 5х1.5 м 30 25 72 - 772 - - - -

54зиКЕ . . . » .
варіант 2

33 Е9-75я2 Виготовлення драбин, зв'язок, т 0055 38224 63 - 2102 743 » 211 2000 11 62

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. 13508,35 - - - -

34 РН20«12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою 1т 0, 055 11392 75 2583 88 627 430 Щ 106 4520 5 85

до О,1 т 781358 53144 29 6, 3809 0, 35

35 РН12-54и4 Фарбування металевих грат, рам, труб 100м2 0,34251 11010 54 - 3771 3102 - 146 6400 50 23

діаметром менше 50 мм тощо біпилом з 9056,49 - - - -

додаваннямколера за 2 рази
кількість: 0, 055х29+260х0,04х3, 14

Разом прямі витрати по кошторису 1051015
--------

100079 Щ 1538 26
29 035

Разом будівельні роботи, грн. 1051015

5 тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 950794

всього заробітна плата, грн. 100108

Загальновиробничі витрати, грн. 47342

трудомісткість в загальновиробничих , тратах, п 15874
заробітнаплата в загальновиробн чйх вит тах ГРН.» 16111

' 1098357



Програмний комплекс АВК - 5 (з 6 0) укр.
з васали-244

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 РН15-1 04-4 Установлення термометрів комплек 5 45 28 - 226 226 - 0 7080 3 54

кількість: 4+1 т 45, 28 - - - -

18 С1630-986 Термометр 1/4" 40мм КАКНО шт 4 391 68 - 1567 - - - .
варіант 1 . . . . ,

19 С1630-986 Датчик температури в приміщенні шт 1 310 08 - 310 . - - -

варіант 2 - - > - -

20 РН15-96-3 Установлення вотавок віброізолювальних вставка 2 149 48 - 299 299 - 2 3640 4 73

до насосів тиском 16 МПа, діаметр 40 мм 149,48 - - - -

21 С130-144 Вібровставка 40мм шт 2 306 11 и 612 - - - -

варіант 1 - - - - -

22 РН15-15-5 Прокладання трубопроводу 100м 26 23931 03 - 62221 12070 - 70 8960 184 33

водопостачання з труб сталевих 464227 - - - .

водогазопровідних оцинкованих діаметром
40 мм

23 РН15-30-1 Гідравлічне випробування трубопроводів 100м 2,6 1080 63 - 2810 2762 - 13 4160 34 88

системи водопроводу, гарячого 106214 . - - -

водопостачання та опалення діаметром
до 50 мм

24 РН15«19-1 Прокладання трубопроводів 100м 1,8 7203 11 - 12966 8124 - 67 9080 122 23

водопостачання з труб поліетиленових 451З,17 - - - -

[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

25 РН19>21-1 Ізоляція трубопроводівтрубками зі 100м 0, 75 2920 01 - 2190 2190 - 47 2800 35 46

спіненого каучуку, поліетилену 2920,01 - - - -

26 0113-2149 Труба теплоізоляційна зі спіненого каучуку м 75 20 43 - 1532 - - - -

варіант 1 В=20мм 1=19мм К-Нех - - - - -

27 РН17-9-2 Прокладання кабелю перерізомпонад6 100м 1,4 5560 13 , 7784 7784 - 85 8840 120 24

мм2 до 10 мм2 на скобах 556013 - > - -

кількість: 40+40+60

Ш%,сс/Ї/тЬС/ї/ ?сійіс а. (а,
Нд. 03;, 20211



Програмний комплекс АВК - 5 (з 6 0) укр. 65-СД-ЛС1-2-1-1

1 2 з 4 6 8 9 10 11 12

5 в С113-ТВ Терморегупюючий клапан [ЧА-6 Вапіозз шт 80 612 43 48994 > > - -

варіант 1 . . . .

6 М8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання шафа 1 1634 38 1634 1634 - 24 9600 24 96
1634,38 . . .

7 РН15-20-1 Установлення фланцевихвентилів, 100шт 0,12 21271 82 2553 2553 > 332 5800 39 91

засувок, затворів, клапанів зворотних, 21271,82 - - .
кранів прохідних на трубопроводах із

сталевих труб діаметром до 25 мм
кількість: 7+4+1

8 0113-1873- Кран купьовий Ду40 шт 7 612 57 4288 - > - -

1Г - - - .
варіант 1

9 СПЗ-2301 Клапан зворотній Ду40 шт 4 629 88 2520 > - - -

варіант 1 . , . .

10 (3113-2299 Клапан 3>ходовий Кр 2“ ВМ4О Кув 40 3 шт 1 3570 05 3570 « > > -

варіант 1 електроприводом ХІНЄ131 Аігізо - - - -

11 РН15-106-1 Установленнярегуляторів витрати і шт 3 399 09 1197 1197 > 5 6640 16 99

тиску гарячоїводи діаметром 25 мм 399,09 - - >

12 8 (31630- Автоматичний повітроспускник зовн. 1/2 шт 3 183 82 551 - > > -

1531-ПК "латунь Ртах: 12бар, Ттах: 110С, патунь - - - ,
варіант 1 Аігізо

13 РН15-1ОЗ-З Установленняфільтрів для очищення фільтр 2 129 75 260 260 - 2 0520 1-1
води діаметром 40 мм 129, 75 > - -

14 С1630-106 Фільтр осадковий фланцевийДу40 шт 2 1539 33 3079 - - - -

варіант 1 . . . .

15 РН15-104-3 Установленняманометрів комплек 12 47 05 565 565 - 0 7080 55
т 47,05 . . ,

16 С1630>1159 Манометр МТП-160 ' комплект 12 420 99 5052 - - > >

варіант 1 і
“

і . . .

ГМ“:ЗПДНО 3
ОРИПНАЛО



Програмнийкомплекс Авк » 5 (3 ос) укр езйсд-лстщгаи

Капітальний ремонт системи опалення (встановленняавтоматизованоїсистеми погодозапежного регулювання температуриопалення) приміщення спального
корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальнашкопа і-ІІі ступенів» Рівненської обласноїради. Україна, Рівненська обл, м. Костопіль, пров.Пушкіна,3
ПрощенкоГП

Капітальний ремонт СИСТЕМИ опалення (ВСТЗНОЕЛЄННЯЗВТОМЗТИЗОВЗНОЇСИСТЕМИ ПОГОДОЗЗПЄЖНОГО регулювання Температури ОПЗЛЕННЯ)ПРИМЇЩЄННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи М! 2-1-1
на Загальнобудівельні роботи

спального корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальна школа І-іІІ ступенів» Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл. м.
Костопіль, пров.Пушкіна,З

Основа:
креслення (специфікації) Мє

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткісгь
Кошторисна заробітна плата

Форма На 1

1098,357 тис. грн.
1,69735 тис.пюд.-год.
116219 тис. грн.

Середній розряд робіт 4,0 розряд
Складений в поточних цінах станом на “10 травня" 2021 р.

Вартють одиницк. Загальна вартість, грн. витрат” труда
грн. робітнишв,люд,-год.

експлуа- експлуа> не зайнятих
М

Обґрунту>
О К'

Всього
МЇЩЦН МЕШН обслуговуванням(: .' вання Найменування робіт і витрат дин-иця .ШЬ

,
МЗШИНл/п (шифр виміру кість заробіт-

норми) м
ВСЬОГО

ної плати ТИХ“ що
.

В ТО, У В тому обслуговуютьзаробіт- числі за- чисш аа- машининої плати робітної робітної
на одини-плати плати

цю всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1 РН15А95-1 Установленнянасосів відцентрових насос 2 1860 48 - 3721 3721 - 29 4240 58 85

186048 - - - -

2 РН15л90-2 Установленняопалювальних радіаторів 100кВт 1,2 8156 20 - 9787 9787 - 133 7520 160 5
сталевих 81 56, 20 - - - -
кількість: 1,5х80

3 а С130-Р Радіатор сталевий з боковим підключенням, шт 80 10210 17 - 816814 - - - -
варіант 1 н=500 мм ЦТЕНМ 22К 500х1100 - - - - »

4 РН15-29-1 Врізування в існуючітрубопроводи запірної шт 80 513 10 - 41048 41048 - 7 8360 626 88
арматури діаметром до 32 мм . 513,10 - , - -

рригвндлом * "

%)сг/лйжіу4170
[77- 05“, 2202%

ій!)- 7/1 М/Фаыдщ,



Програмний комплекс АВК . 501; 0) укр. ] ез-сд-опрпс-2-1-1
Капітальний ремонт сисгеми опалення(всгановленняавтоматизованоїсистеми погодозалежного регулювання температури опалення)приміщення
спального корпусу Комунального закладу « Костопільська спеціальна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласноїради. Україна, Рівненська обл. м. Костопіль,
пров.Пушкіна,3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису М! 2-1-1
на Загальнобудівепьні роботи

Шифр і Кількість Норматив- Уоереднені Трудоміст- Усередне- І блок. Заробітна ІІ блок. Усереднені ІІІ блок. Загально-
Номер номер но-роара- коефіцієнти кість в за- на вартість Заробітна плата в Єдиний показники Кошти на виробничі
пози- позицн хункова переходу гапьнови- людино- плата в прямих внесок на для визна- покриття витрати
ції л.к. нормативу кошторис- від норма- робничих години пра- загально- витратах загально- чення кош- решти без ураху-

на трудо- тивно-роз- витратах цівників, виробничих обов'язко- тів на пок- статей - вання від-
місткість рахункової заробітна витратах ве держав- риття реш- загально- рахуваньробіт, що кошторис- плата яких не соціаль- ти статей виробничих на єдинийпередба- ної трудо- врахову- не страху- загально- витрат внесок відчені в пря- місткості ється в вання, виробничих коштів намих вит- робіт, що загально- витрат '

оплату поратах (ро- передба- виробни-
непраце-бітнишв-бу- ченн в чих витра- здатності,дівельникнв прямих тах

та робітни- витратах,
ків, що 06- до трудо-
слуговують витрат пра-
машини) цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-

чих
витратах

люд-год люд-год грн. грн. грн. грн. грн] грн. грн.
гр.4хгр.5 гр.6хгр.7 (гр.8+гр,9)* люд-год гр.4хгр.11 гр.8+гр. 1 0+

О,22 гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 РН15-95-1 2 29 4240 0,105 З 0895 101,47 313 49 1860 48 478 27 2,75 Ш 872 68

58.85 - 6,18 627 3721 956 162 1745
2 РН15-90-2 1,2 133 7520 , 0,105 14 0440 101,47 1425 04 8156 20 2107 87 2,75 367 82 3900 73

1605 16.85 1710 9787 2530 441 4681
4 РН15-29-1 80 78360

>
* " ' О,105 . О 8228 101 ,47 Ш 51310 131 25 2.75 Ш 236 29

02638 «
*

і
. 65.82 6679 41048 10500 1724 18903

6 М8-102-1 1 ;м'.Н 00 ,
01397 2 4211 101,47 245 67 1634 38 413 61 2,42 Ш 719 68

2 6 *

. , ,, ,
242 246 1634 414 60 720

ЕДПОМ'“і,Іди/тд]?“ТМЙ [%,/і ”, 7//аиш.
/ 05“ 2027 (%%



Програмний комплекс АВК и 5 (з.а.о; укр. 2 зз-сд-опрпс-2-1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 РН15-20-1 0.12 332 5800 0.105 34 9209 101,47 3543 42 21271 82 5459 35 275 914 60 9917 37
3991 4.153 425 2553 655 110 1190

11 РН15-106>1 3 5 6640 0105 0 5947 101,47 Ш 399 09 101 08 2.75 1-5,5-8 177 01
16.99 1.78 181 1197 303 47 531

13 РН15-103-3 2 2 0520 0.105 0 2155 101,47 Ш 129 75 Ш 2,75 Ш Щ
4,1 0,43 44 260 67 11 122

15 РН15-10443 12 0 7080 0105 0 0743 101,47 Ш Ш Щ 2,75 1 95 21 50
85 0.89 90 565 145 23 258

17 РН15-10441 5 0 7080 0105 0 0743 101,47 Ш Ш Щ 275 Ш Щ
354 0,37 38 . 226 58 » 10 . 106

20 РН15496>3 2 2 3640 0105 0 2482 101,47 Щ 149 48 385; 2.75 Ш Щ
4,73 0,5 50 299 77 13 140

22 РН15-15-5 216 70 8960 0.105 7 4441 101,47 755 35 4642 27 1187 48 2,75 194 96 2137 79
184133 1935 1964 12070 3087 507 5558

23 РН15-3041 2,6 13 4160 0105 1 4087 101,47 142 94 1062 14 265 12 2.75 Ш 444 95
3488 366 372 2762 689 96 1157

24 РН15>19-1 1,8 67 9080 0.105 7 1303 101,47 723 52 451317 1152 07 275 186 75 2062 34
12223 1283 1302 8124 2074 336 3712

25 РН19-21-1 0,75 47 2800 0092 4 3498 101,47 441 37 2920 01 739 50 226 106 85 1287 72
35.46 326 331 2190 555 80 966

27 РН17-9-2 1,4 85 8840 0097 8 3307 101,47 845 32 5560 13 1409 20 242 207 84 2462 36
12024 1156 1183 7784 1973 291 3447

31 РН17-9-1 0,3 81 5400 0097 7 9094 101,47 802 56 5278 90 1337 92 2.42 197 33 2337 81
24,46 2,37 241 1584 401 59 701

33 Е9-75-2 0.055 211 2000 0.088 18 5856 101,47 1885 88 13508 35 3386 73 221 466 75 5739 36
11,62 1,02 104 743 186 26 316

34 РН20412-1 0055 112 8329 012 13 5399 101,47 1373 90 8345 02 2138 16 273 308 03 3820 09
6,2 0,74 76 459 117 17 210

35 РН12-544 0,34251 146 6400 0.088 12 9043 101,47 1309 40 9056 49 2280 50 216 316 74 3906 64
50123 4,42 448 3102 782 108 1338

Разом: 1538,61 158,74 16111 100108 25569 4121 45801

Крім того:
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.“ Ь- . (графа8+графа9*Н124)*Н21/100=ЗПДНО 3

,

'

=(16111+100108*1)*0,0078=907грн.
,ще-григшдлом «

%Їйс/дєЄ/цауд (йди/[шт %? ;Й гбй'агмр/
Ні; 07!» 02021” .*



Програмнийкомплекс АВК - 5 (з 50) укр. 3

де:
Н124 - коефіцієнт, що визначаєтьсяплатником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,

не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

бб-СД-ОПРЛС-2-1-1

Н21 > відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком аагальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату
перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску. що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(16111+100108 *1)* о,оо7в * 0,22=199 грн.

де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116/ 100 =
=(16111+100108 * 1) * 0.003739 = 435 грн.

де:
Ні 16 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 45801 + 907 + 199 + 435 = 47342 грн.

Склав
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

видно 3
леви,-тінАлом ,

Я)“ 11[Ста] 1/

Г“:
І

фш (И/г %. Збїсї/(ИьсС/ЇА

д“ 05 2097 « 457



Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр ] высшее-24
Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованої системи погодоэапежного Форма М94
регулювання температуриопалення) приміщення спального корпусу Комунального закладу
«Костопільська спеціальнашкола і>ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл.
м. Костопіль, пров.Пушкіна,3

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС МЕ 2-1

на будівництво : Капітальний ремонтсистеми опалення (встановленняавтоматизованоїсистеми погодозалежного регулюваннятемпературиопалення)приміщення спального корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальнашкола І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. Україна, Рівненськаобл. м.
Костопіль, пров.Пушкіна,3

Кошторисна вартість об'єкта 1161,112 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,69735 тис.пюд.-год.
Кошторисна заробітна плата 116219 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 10 травня 2021 р.
Номери Кошторисна вартість, тис.грн. Кошторисна

МО
кошторисів устаткуван- "ГРУ/710“ ::ЇДОЗЄЕ: Показники

П“;
І кошторис- найменуванняробіт і витрат будівельних ня, меблів М'СТК'СТЬ-

на ”даш одиничноїНИХ р?з- робіт та інвен- ВСЬОГО ТИС- ' вартостірахуншв
тарю люд.-год. тис. грн.

1 2 З 4 5 6 7 8 , 9
1 2-1-1 на Загальнобудівепьніроботи 1098,357 - 1098,357 1.69735 116219 .
2 2-1-2 на придбання устаткування на придбання устаткування - 62755 62755 . - -

Всього: 1098,357 62.755 1161,112 1,69735 116219 -

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) [підпис, (ініціали. прізвище)]

Начальник відділу
[підпис, (ініціали, прізвище )]

Склав
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

і ' [підпис, ( ініціали, прізвище)]

Перевірив
]! ЗПД О 3
товиэідпом

“

9>є;,Є/617Ь7Д :
“,

/
,

%;”, % ?[Иаіи/Оь,
мк. дїног/ “ %%!Мш/



Програмний комплексАвк . 5 (з 60) укр ] бб-Сд-ССР
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованої системи погодозалежного регулювання температури опалення)
приміщення спального корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальна школа І-ІІі ступенів» Рівненської обласної ради. Україна,

Рівненська обл. м. Костопіль, пров.Пушкіна,3

Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
Вартість матеріальнихресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документаці'і та за усередненими
даними Мінрегіонбуду України .

загальновиробничівитрати розрахованівідповідно до усередненихпоказників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1и3ц2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1, Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.45 1,00 %
2. Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1ч1 :2013 Дод. К п.46 1.50 %
3. Усередненийпоказник для визначення розміру кошторисного прибутку,ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 6,80 грн./пюдгод
4. Уоереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1 .1-1:2013 п.5.8.16 1.38 грн./пюдгод

Загальна кошторисна трудомісткість 1.69735 тис.пюд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 1539 тис.пюд.год
Загальна кошторисна заробітна плата 116219 тис.грн.
Середньомісячназаробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості 10628,39 грн.
робочого часу 166,17 людгод та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 1518,809 тис.грн.
у тому чиспі:
будівельні роботи “ 1109.899 тис.грн.
вартість устаткування - 6275 тис.грн.
інші витрати - 93.020 тис.грн.
податок на додану вартість - 253,135 тис.грн.

, [ц , -;“..-. . , "!
Примітка:

', ,

. %* ЗЇ [ДНЗ З
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у дощменті"Підсумкові вартісні параметри". ,,

1

10Р И П НАПом
Склав: Перевірив: 949 [?АМЛ/Ь/Ь.МЦфИ/Д/Й/%ЖЕМ

! ?. 05. є?ща



Програмний комплекс АВК . 501, 0) укр 1 вз-сд-ссв
Форма М 5

( назва організації, що затверджує )

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1518,809 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

.. ., 20 .

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙРОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА Ма

Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованоїсистеми погодозалежного регулювання температури опалення)
приміщення спального корпусу Комунального закладу «Костопільська спеціальна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. Україна,

Рівненська обл. м. Костопіль, пров.Пушкіна,З

Складений в поточних цінах станом на 10 травня 2021 р.

Номери Кошторисна вартість, тис.грн.
МЕ кошторисів ] Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів будівельних устаткування, інших загальна
п/п кошторисних інженернолранспортноїінфраструктури, робіт і витрат робіт меблів та витрат вартість

розрахунків інвентарю
1 2 З 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 2-1 Капітальний ремонт системи опалення (встановленняавтоматизованої 1098,357 62,755 - 1161 ,112

системи логодозалежногорегулювання температуриопалення)
приміщення спального корпусу Комунального закладу «Костопільська
спеціальна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. Україна,
Рівненська обл. м. Костопіль, пров.Пушкіна,3

Разом по главі 2: 1098,357 62755 - 1161,112
'

Радом по глаВах 1-7: 1098,357 62755 - 1161,112
ваз” по главах 1-8: 1098,357 62755 - 1161,112

“м по главах 1-9: 1098,357 62.755 и 1161,112

%!С/Ї (?!-та
Ї?» [),/)»: 25727
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.60) укр 2 ез-сд-ссе
1 2 3 4 5 6 7

Глава 10. Утримання служби замовника
2 ДСТУ Б Д.141- Кошти на утримання служби замовника (1 %) - - 11,611 11,611

112013 Дод. К
п.45

3 ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на здійснення технічного нагляду (1.5 %) - - 17,417 17417
112013 Дод. К

п.46

Разом по главі 10: -' - 29.028 ' 29028

Глава 12. Проєпно-вишукувапьні роботи та авторський нагляд
4 ДСТУ Б Д.1.1- Вартість проектних робіт - - 49500 495001:2О13Дод. К п.

52
5 ДСТУ Б Д.1.1- Вартість експертизи проектної документації - - 2.700 2.700

12013 Дод. К п.
53

6 ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на здійснення авторського нагляду - - 9450 9.450
1:2013 Дод, К п.

54

Разом по главі 12: - - 61.650 61550
Разом по главах 1-12: 1098,357 62755 90678 1251,790

ДСТУ Б Д.1.1- Кошторисний прибуток (П) 11.542 * - 11542
122013 п.5.8.16
ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - > 2342 234212013 п.5.8.16 організацій (АВ)

Разом 1109,899 62755 93020 1265,674
ДСТУ Б Д.1.1- Податок на додану вартість - - 253,135 253,135
1:2О13 п.5.8,16

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 1109,899 6275 3461155 1518,809

Керівник проєктноі'організації
,

» -

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу
,

,,
, .щит/шити: %- Щит

ДК за”, 2 сеї/"”"



Програмний комплекс АВК - 5 (з в 0) укр.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК МЕ П130

Кошторисний прибпок

14 Вихідні дані
п.1.1. Показник розміру кошторисною прибутку, грн./люд. год:

ПКТ = 6,8;
п.1.24 Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 1,69735;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:

П731И = 0;
п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 19, тис. грн.

П21=1113,77;
п.1.5. Загальновиробничівитрати - всього, тис. грн.

П744 = 47342;
п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об“єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 62.755;
2. Розрахунок
п2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 6,8 Х (1.69735 + 0) Х 1 = 11,542;
л.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничихвитрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п1.4 + П1.5 * п1.6 = 1113,77 + 47,342 - 62.755 = 1098,357;
л.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витратбудівництва), тис.грн

= п2.2 Х 0,15 = 1098,357 Х 0,15 = 164,75355;
л.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитратз контрольним максимальнодопустимим значенням прибутку

= п2.1 : п2.3 = 11542 : 164,75355= 0.070056154;
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

= Ц(п2.4) = Ц(О,О70056154) = 0;
л.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

= п2.1 Х і/і/(п2.5) + п2.3 Х Х/(п2.5) = 11542 Х іА/(О) + 16475355 Х Х/(О) = 11,542;

ЗГІ-Д-іТОЗы-
РИГНАЛОМ

©ЬфЕ/ш2, Листи/АЇ[ Й 'гббєасьср
м. єямах .

,
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Програмний комплекс АВК - 5 (3 ос) укр ]

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК МЕ П147
взйсдсср

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані
п.1.1. Усередненийпоказник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./пюд.год:

А1471 = 138;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тислюдтод:

П73 = 1.69735;

ЩШп.2.1. Сумарний розмір коштів на покритгя адміністративних витрат будівельних організацій:
= п.141 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,38Х1.69735 Х 1 = 2342.



АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту
Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованої

системи погодозалежного регулювання температури опалення)приміщення
спального корпусу Комунального закладу "Костопільська спеціальна школа
І-Ш ступенів" Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл. М.Костопіль,

пров. Пушкіна, 3

Мета проекту: Основна проблема в тому, що з моменту побудови спального
корпусу школи, ремонту системи опалення не було. Температурний режим в
школі не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам . Значні тепловтрати через
закоксовані труби та батареї. енергозбереження визначено одним із

пріоритетних напрямків Державної політики України та є одним із шляхів
вирішення проблеми забезпечення енергетичної незалежності держави в умовах
нестабільності на паливно-ресурсних ринках і при подальшому зростанні цін на
енергоресурси, Зменшення споживання енергоресурсів комунальними
закладами області - це, насамперед, суттєве зменшення навантаження на
бюджет і є одним із найактуальніших проблем сьогодення. Заміна системи
опалення в спальному корпусі дасть змогу зберегти тепло в приміщенні,
покращити температурний режим, створити сприятливі умови для перебування
дітей в закладі і зменшить кількість захворювання дітей на гострі респіраторні
захворювання.

Завдання проекту:
- проведення реновації будівлі спального корпусу;
- укладання договорів з підрядною організацією на проведення ремонтних

робіт;
- оновлення системи опалення будівлі спального корпусу школи шляхом

заміни застарілих труб теплоносія; заміни радіаторів на нові з

терморегулюючими клапанами, які піддаються конфігурації, дозволяють
точно регулювати температуру в приміщеннях;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів, направлених
на утримання комунальних установ; ,

- можливість подальшого впровадження проектів з енергоефективності та
енергозбереження на базі досягнутих результатів;

- формування в учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків,
працівників школи) культури енергозбереження та енергоспоживання;

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого
ставлення до необхідності підвищення енергоефективності шляхом
популяризації серед мешканців області шляхів вирішення проблеми
енергозбереження.



Розрахункові параметри зовнішнього повітря для проектування:
- опалення та вентиляція (зимова) - 210С
- вентиляція (літня) +22,6ОС.
Середня температура опалювального періоду + 0,50С.
Тривалість опалювального періоду - 182 доби.
Джерело опалення приміщення % окремо розташована котельня з

котлами на газовому паливі, загальною потужністю 400 КВт.
Теплоносій - вода з температурою 80о - 700С.

Таблиця витрат тепла

Витрати тепла, КВтПеріоди рокуНаймен вання спо ди . ,у ру при (зовн.,ОС) опалення вентиляшя загальні

Будівля спального-корпусу -21 354 937 - 354 937

Техніко-економічні показники
М Назвапоказника Показник Прим.

п/п Одиниця Чисельне
виміру значення

1 2 3 4 5

1 Характер будівництва КЗПЇТЄШЬНИЙ

ремонт
2 Клас наслідків ССІ

3 Поверховість поверх 2

4 Ступені вогнестійкості ступінь ІІ

5 Теплове навантаження го инне
ГКЗЛ/ГОД' 0351

д (МВт) (0,175)

6 Теплове навантаження річне Гкал/рік. 305,19
МВт( )

(354,9)

7 Площа приміщень спального м.кв. 1274,7

корпусу

8 Встановлена електрична кВт
1 10

потужність



9 Річні витрати електроенергії кВт/рік 47007

10 Термін окупності місяць 4,6

1 1

Загальна кошторисна вартість 1518 809
будівництва в поточних цінах тис-грн.
станом на 05.05.2019 р., в т.

11.1
. . тис.грн. 11643087

- буд1вельн1роботи
112 тис.грн. 34б,155

- Інші витрати

Цільові групи проекту

Цільовими групами, на які спрямовані результати проекту, є учні школи,
їхні батьки, працівники школи та громадськість області.

Очікувані результати проекту:
заощадження бюджетних коштів, а саме: відбудеться зменшення обсягу
споживання електроенергії.
збереження та модернізація будівлі школи, а саме будівлі спального
корпусу (проект дозволить не тільки заощадити енергію, але й одночасно
зберегти та поліпшити стан огороджувальних конструкцій будівлі спального
корпусу і таким чином уникнути подальшого руйнування та погіршення
стану будівлі); .

підвищення якості громадських послуг, за рахунок того, що енергоефективні
будівлі мають позитивний вплив на освіту, охорону здоров'я та загалом на
якість громадських послуг, тому якість надання школою освітніх послуг
підвищиться, а саме підвищиться середня температура в осінньо-зимовий
період у навчальних кабінетах з 160С ДО 200С; зменшиться захворюваність
учнів та кількість пропущених уроків за хворобою більш ніж в 12 разів;
підтримка обласної економіки (впровадження заходів з реновації будівлі
вимагає залучення підприємств і робітників, більшість з яких є місцевими і

таким чином, надає безпосередню підтримку будівельній галузі, що дуже
важливо для місцевої економіки;
підвищення обізнаності населення щодо енергоефективності (результат
проекту негайно побачать громадяни, які відвідують нашу школу, діти,
дізнаючись у школах про переваги енергоефективності, приносять свої знання
додому і таким чином сприяють інформуванню населення взагалі).

Директор школи жид/%% Марія Шама



2. Докладний опис проекту

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Основна проблема в тому, що з моменту побудови спального корпусу
школи, ремонту системи опалення не було. Були значні тепловтрати через
закоксовані труби та батареї. В будівлі спального корпусу розташовані
спальні кімнати для дітей, які цілодобово перебувають в закладі; дошкільні
групи (діти, віком від 4 до 6 років) в яких, згідно режиму дня, передбачений
Денний сон, та класні кімнати для дітей початкової ланки. Батьки часто
скаржаться на недотримання теплового режиму в цих приміщеннях.

Температурний режим в будівлі спального корпусу школи не
відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Заміна системи опалення будівлі
спального корпусу дасть змогу зберегти тепло в приміщенні, покращити
температурний режим, створити сприятливі умови для перебування дітей в
закладі і зменшить Кількість захворювань дітей на гострі респіраторні
захворювання.
Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

"Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованої
системи погодозалежного регулювання температури опалення)приміщення
спального корпусу Комунального закладу "Костопільська спеціальна школа
І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл.,
м.Костопіль, пров. Пушкіна, 3".

Мета та завдання проекту

Мета проекту полягає в економічно ефективному енергозабезпеченні
будівлі спального корпусу за умов зменшення питомих витрат енергетичних
носіїв, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносіїв, у
покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у навчальному
закладі за рахунок підвищення енергоефективності будівлі, популяризації
культури енергозбереження серед громади області.

Завдання проекту:
. проведення реновації будівлі спального корпусу школи;

. укладання договорів з підрядною організацією на проведення ремонтних
робіт;

. установлення відцентрових насосів та опалювальних радіаторів; врізування
в існуючі трубопроводи запірної арматури; монтаж шафи керування;
оновлення системи опалення будівлі спального корпусу шляхом заміни
застарілих трубопроводів водопостачання на труби сталеві та поліетиленові
з ізоляцією; установлення термометрів, монометрів, фільтрів, регуляторів



витрати і тиску гарячої води, кранів, вентилів, засувок, що дозволить
регулювати температуру в приміщеннях;

формування в учасників освітнього процесу (учнів, батьків, працівників
школи) культури енергозбереження та енергоспоживання;
здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого
ставлення до необхідності підвищення енергоефективності шляхом
популяризації серед мешканців області шляхів вирішення проблеми
енергозбереження.

Опис діяльності у рамках проекту
Реалізацію проекту «Капітальний ремонт системи опалення

(встановлення автоматизованої системи погодозалежного регулювання
температури опалення) приміщення спального корпусу Комунального
закладу «Костопільська спеціальна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради. Україна, Рівненська обл., м. Костопіль, пров. Пушкіна, З» буде
здійснено з метою економічно ефективного енергозабезпечення будівлі
спального корпусу за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв,
зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії, а також з
метою покращення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у
навчальному закладі за рахунок підвишення енергоефективності будівлі,
популяризації культури енергозбереження серед громади області.

Методи, які використовуються при реалізації проекту наступні: збір та
аналіз інформації щодо енергоспоживання Костопільської спеціальної школи
за останні роки; створення робочої групи для забезпечення належної
організації виконання проекту; вироблення технології, плану-графіку
реалізації проекту; знаходження фінансових партнерів; контроль за
виконанням заходів проекту; здійснення робіт із реновації будівлі школи
шляхом оновлення системи опалення; рефлексія результатів проекту;
висвітлення результатів проекту у ЗМІ.

Заходи даного проекту - це складова частина всього обсягу робіт щодо
енергоефективної реновації спального корпусу школи.

Комплексом робіт з енергоефективної реновації будівлі спального
корпусу школи передбаченадіяльність за трьома напрямками.

По-перше - це проведення недорогих та
безкоштовних енергоефективних заходів (ЕЕЗ), які спрямовані на зміну
поведінки користувачів, підвищення обізнаності учасників освітнього
процесу, громади міста щодо енергоефективності та енергозбереження.

Першочерговим організаційним заходом у даному напрямку є
запровадження навчальної діяльності в галузі енергозбереження. Зокрема це
впровадження уроків для сталого розвитку. У ході реалізації проекту також



буде відбуватись інтеграція знань з енергозбереження та енергоефективності
у навчальні предмети. Для якісного виконання завдань проекту необхідне
проведення у школіі низки енергозберігаючих та організаційних заходів:
створення взаємовигідних відносин з представниками державних та
приватних підприємств, які спеціалізуються в галузі енергозбереження та
енергоефективних технологій;
анкетування учнів та їх батьків (4 - 10 кл.);
організація відкритого інформування громади області щодо
енергоспоживання навчального закладу;
розміщення інформаційних матеріалів з енергоспоживання та
енергозбереження на шкільному веб-сайті, ЗМІ;
проведення тижня енергозбереження та сталої енергії у школі-інтернаті;
проведення виховних годин, уроків щодо обізнаності проблемами
енергозбереження;
проведення за місцем проживання дітей акції «Споживай економно!»
(розповсюдження термометра енергозбереження, листівок, буклетів,
пам*яток);
проведення конкурсу буклетів та електронних презентацій
«Енергоефективність в дії»;
участь у Всеукраїнських конкурсах, кампаніях щодо енергозбереження та
енергоефективності.

По-друге - це проведення ЕЕЗ середньої вартості, а саме:
. «Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованої
системи погодозалежного регулювання температури опалення)
приміщення спального корпусу:
- встановлення ІТП;
- заміна опалювальних сталевих радіаторів;
- врізування в існуючі труби запірної арматури;
- встановлення регулювальної погодозалежної системи опалення;
- прокладання трубопроводів водопостачання з сталевих труб,

поліетиленових напірних труб;
- ізоляція трубопроводів.

По-третє- це проведення комплексних БЕЗ високої вартості, а саме:
Капітальний ремонт системи опалення (встановлення автоматизованої
системи погодозалежного регулювання температури опалення) приміщення
спального корпусу.

Даний проект має безпосередній зв'язок з попередньо реалізованим
проектом у області та країні, а саме: Комплексною програмою
енергоефективності Рівненської області на 2018 - 2025 роки».



Очікувані результати

Короткостроковий та довгостроковий соціально-економічний
ефект від реалізації проекту, сталість результатів реалізації проекту.

Проект є сталим, оскільки його результати будуть корисними для
громади області довготривалий час після закінчення. Проект дає також
мультиплікаційний ефект - його можна легко копіювати та повторювати для
інших закладів освіти області. Проект матиме:

]. Фінансову сталість. У майбутньому за результатами проекту
передбачається фінансування теплоізоляції всіх огороджувальних
конструкцій, оновлення освітлення в будівлі, забезпечення енергоекономної
вентиляції приміщень. Дані енергоефективні заходи будуть фінансуватись як
партнерами даного проекту, так безпосередньо зацікавленими батьками,
спонсорами школи.

2. Інституційну сталість. У ході впровадження в навчально-виховний
процес З-х, 4-х, 8-х, 9-х класів уроків для сталого розвитку, впровадження
філософії енергозбереження у життя дітей та їх сімей.

3. Сталість на рівні секторальної політики. Структурний вплив проекту
полягає у покращенні кодексу поведінки кожного учасника освітнього
процесу, багатьох членів громади - споживачів енергії. Завдяки
дослідженням та оцінкам енергоспоживання у школі, проведення заходу
проекту будуть розроблені методики та рекомендації щодо формування в
учасників освітнього процесу (учнів, батьків, працівників школи) культури
енергозбереження та енергоспоживання, ознайомлення з новітніми
принципами «пасивних будинків», які передбачають реконструкцію споруд з
використанням сучасних енергоефективних технологій. Здійснення заходів,
спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до
необхідності підвищення енергоефективності шляхом популяризації серед
мешканців міста шляхів вирішення проблеми енергозбереження, дозволить
вплинути на зміну менталітету громади області щодо даної проблеми.

4. Екологічну сталість. У ході реалізації проекту відбувається зниження
обсягів шкідливих викидів та забруднень навколишнього середовища за
рахунок зменшення кількості палива, що споживається на опалення будівлі
школа.

Соціальний ефект від впровадження проекту
У процесі реалізації проекту відбудеться активізація співпраці людей,

місцевої влади, бізнес-структур, громадських організацій. Після
енергоефективної реновації будівлі спального корпусу школи її будуть
відвідувати 150 учнів (вихованців) та отримувати якісні соціально-культурні,
освітні послуги.

Соціальний ефект також проявиться у:
. створенні безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності в школі,

а саме - у поліпшенні стану здоров'я учнів та педагогів за рахунок
оптимізації температурного режиму приміщень;



підвищенні якості освітніх послуг (енергоефективні будівлі мають
позитивний вплив на освіту, охорону здоров'я та загалом на якість
громадських послуг, тому якість надання школою освітніх послуг
покращиться);
зниженні обсягів шкідливих викидів та забруднень навколишнього
середовища за рахунок зменшення кількості палива, що споживається;
підвищенні обізнаності населення щодо енергоефективності;
набутті та розповсюдженні досвіду щодо використання в майбутньому
сучасних енергозберігаючих технологій
підвищенні обізнаності населення щодо енергоефективності (результат
проекту негайно побачать громадяни, які відвідують нашу школу; діти,
дізнаючись у школі про переваги енергоефективності, приносять свої
знання додому і таким чином сприяють інформуванню населення взагалі).

Економічний ефект відреалізації проекту виявляється у:
поліпшенні умов експлуатації та збереженні будівлі спального корпусу
школи у належному стані, у модернізації будівлі (проект дозволить не
тільки заощадити енергію, але й одночасно зберегти та поліппшти стан
конструкції будівлі спального корпусу школи і таким чином уникнути
подальшого руйнування та погіршення стану будівлі);

забезпеченні санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних
вимог до утримання будівлі;
зниженні обсягів енергоспоживання в бюджетній сфері області, а тим
самим значній економії бюджетних коштів області;

подовженні терміну експлуатації внутрішніх систем тепло-,
електропостачання, інженерного обладнання будівлі спального корпусу
школи, заощадженні бюджетних коштів (витрати на енергоносії вже зараз
є великим тягарем для фінансових ресурсів області, а через збільшення
потреби в енергії та значне зростання тарифів на енергоносії ця частка
швидко збільшується, тому реалізація даного проекту дасть змогу
заощадити бюджетні кошти та направити їх в інші необхідні сфери освіти);

підтримці обласної економіки (впровадження заходів з реновації будівлі
вимагає залучення підприємств і робітників, більшість з яких є місцевими і

таким чином, надає безпосередню підтримку будівельній галузі, що дуже
важливо для місцевої економіки).

Директор школи О/ИИ/Ї/О'М Марія ШАМА



2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Основна проблема в тому, що з моменту побудови спального корпусу
школи, ремонту системи опалення не було. Були значні тепловтрати через
закоксовані труби та батареї. В будівлі спального корпусу розташовані спальні
кімнати для дітей, які цілодобово перебувають в закладі; дошкільні групи (діти,
віком від 4 до 6 років) в яких, згідно режиму дня, передбачений денний сон, та
класні кімнати для дітей початкової ланки. Батьки часто скаржаться на
недотримання теплового режиму в цих приміщеннях.

Температурний режим в будівлі спального корпусу школи не відповідає
санітарно--гігієнічним вимогам. Заміна системи опалення будівлі спального
корпусу дасть змогу зберегти тепло в приміщенні, покращити температурний

режим, створити сприятливі умови для перебування дітей в закладі і зменпшть
кількість захворювань дітей на гострі респіраторні захворювання.

Директоршколи ф/Ауаыой Марія ШАМА



2.1.1. Завірені належним чином копії технічних паспортів
обладнання (котлів, плит тощо), яке замінюється, де вказані
гарантійні терміни та терміни їх експлуатації (у разі потреби)

Котли та плити не замінюються.

ДиректорШКОЛИ М/МЖ/ЩМ Марія ШАМА



2.2. Тривалість реалізації проекту

Тривалість реалізації проекту - П півріччя 2021 року.

Тривалість виконання робіт - 3 Місяці.

Директор школи ф/йж/Ї/ОІМШ/ Марія ШАМА



Техніко- економічне об'ґрунтовування та розрахунок терміну окупності

за рахунок скорочення споживання тепловоїенергії по об'екту: "Капітальний ремонт
системи опалення (встановлення автоматизованоїсистеми погодозалежногорегулювання
температури опалення)приміщенняспального корпусу Комунального закладу
"Костопільська спеціальна школа і-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради.Україна,
Рівненська обл., м.Костопіль, пров. Пушкіна, 3."

Роботи по проекту "Капітальнийремонт системи опалення (встановлення автоматизованої
системи погодозалежного регулювання температури опалення)приміщення спального
корпусу Комунального закладу "Костопільська спеціальна школа І-іІі ступенів" Рівненської
обласної ради. Україна, Рівненська обл., м.Костопіль, пров. Пушкіна, З.", виконуютьсязгідно
пунктів 2 та 8 таблиці Зіту з енергеичного аудиту (Повна модернізація системи опалення +

Встановлення автоматизованої системи погодозалежного регулювання (ІТП) дозвлить
щороку економти 211,88 ГКал теплової енергії.

Якщо врахувати що спальний корпус Комунального закладу "Костопільськаспеціальна
школа І-ііі ступенів" Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл., м.Костопіль, пров.
Пушкіна, З", отримуе тепло від власної котельні, та середне споживання газу ( за останні 3
роки) котельньою, яка опалюе цю будівлю складае:
(72,98+ 65,О4+ 63,18)/3 = 67,06тис. куб м

Виходячи з того, що кількість тепла виробленого котельною не вимірюються, беремо до
уваги розрахунковий показник виробленої теплової енергії:
67,06 х 8,11= '543,856 Гкал/рік.

Загальна економія складе 211, 88 х 100/543,856= 3836 %

Економія газового палива буде (67,06 хЗ 8,96)/1ОО= 2283 тис куб. м/рік
В перерахунку на тони умовного палива становить 26,48 туп/рік
Що в цінах на 2021 р. складає 22,83 х 14,46 = ЗЗО,17 тис грн
Розрахуноктерміну окупності проекту:

, ,

При витратах 1 518,809 тис грн. на реалізацію проекту, термін окупності зазначеного проекту
складе:
1518,809/ ЗЗО,17= 4,6 роки

Висновок:
Оскільки термін окупності складає 4,6 років то впровадження заходу "Капітальний ремонт
системи опалення (встановлення автоматизованої системи погодо залежного рещлювання
температури опалення)приміщення спального корпусу Комунального закладу "Костопільська

спеціальна школа І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл.,
м.Костопіль, пров. Пушкіна, 3" є економічно обґрунтованим та доцільним.

гра/%%

% шла/ш Имя/ту М % шагіда/'



РОЗДІЛ 2.3.1. СПОЖИВАННЯУСІХ ВИДІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХРЕСУРСІВ

2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього

Вид ПЕР . . . Вартість у
Натуральний Ват-пютьВ Натуральний Ваотксть у Натуральний 'Варт1ст.ьу Натуріальн діючих

т у.п. діючих - т у.п. діючих т у.п. д1ЮЧИХ шнах, ии т у.п. .показник . показник . показник шнах,
шнах,грн. шнах, грн. тис.грн. показник

тис.грн.
Електричнаенерг'я' 68337 19248637 66,76 І99206,21 47,01 130235,99 182,607 52192з,57

тис кВт-годі
Тепловаенергія,Гкал - - - - - - - -
Природний газ, тис м“ 65,035 844021,07 63,182 680472,83 53,ЗІ 427459,7 181,527 І951953,6
Водопостачання,тис м: 1,943 17585,28 І,579 181127,37 0,808 І0895,36 4.33 209608,01
Водовідведення,тис м3 1,943 26512,88 1,579 25580,28 0,808 І5006,56 4,33 67099,72

Разом: х 0 1080605,6 х 0 1086386,7 х 0 583597,61 х 0 2750590

директоршколи: О/йІ/(ЛИЄ/М Марія Шама



2.3.2. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ

БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

комунального закладу
«Костопільська спеціальна школа І-ІІІ ступенів»

Рівненської обласної ради

складено за станом на 01.01.2021 року

М/с/И/р/ш% Марія ШАМА

2021 рік



З. Хардкгерисппса будівель та споруд
Кап/п Назва будівлі

!. Навчальний корпус загальна площа 1і61,6 кв.м

кількість поверхів ]

висота поверху 143 м -

будівельний об”єм 5064 куб.м.

1914 4990рік будови
2. Спальний корпус загальна площі 781 кв.м

кількість поверхів 2

бім,-внсвта поверху

Будівельний об'єм 5037 куб.м

рік забудови 19891:

3. учбові майотерні загальна площа 363 [пам

кількість поверхів 1

висота поверху

будівельштйоб'єм 1.308

“1979

330,0 м

рік забудови
4. медичний корпус, загальна площо

Їдальня кількість поверхів 2

висота поверху

Характерно-піка будівлііспорудп

площа скління 169,бкв.м

водорозбірні крани - 3

змішувачі -

лампи розжарення 65

площа скління 20251 нкв,
водорозбірннх крани - 6

змішувачув -- [7

лампи розжарення 184

площа сидіння - 349 м.кв

водорозбірні крани - ]

змішувачі ---

лампи розжарення - 17

площа скління - 865 м.кв

водорозбірні крани - 32

змішувачі - 9

будівельний об“єм 1749 м.куб. лампы шзгкарення 62

рік забудови 19141:

5. Котельня, пральня, загальна площа 2115 м.кв.

Баня кількість поверхів !

Енс-ота поверху - 29 м

Будівельний об*єм 627,0 м. куб.

Рік забудови і977р.
6. Матеріальний склад загальна площа 90,7кв.м

промгрупи кількість поверхів ]

висота поверху

площа склінняИЗ м.кв

водорозбірні крани «[
змішувачі 9

лампи розжарення 12

площа склання - 25:

водорозбірні крани -

змішувачі --



рік будови 1914 -1990
загальна площа 781 кв.м

кількість поверхів 2
висата поверху 6,5 м
будівельний об'єм 5037 куб.м
рік забудови 1989р

3. учбові майстерні загальна площа 363 кв.м
кількість поверхів 1

исота поверху
будівельний об'єм 1308
рік забудови 1979

4. медичнийкорпус, загальна площо 330,0 м
Їдальня кількість поверхів 2

висота поверху
будівельний об'єм 1749 м.куб.
рік забудови 1914р

5. Котельня, лральня, загальна площа 2155 м.кв.

2. Спальни'й корпус

будівельний об'єм 5064 куб.м. лампи розжарення 65

площа склін'ня 202,51 м.кв.
водорозбірних крани - 6
змішувачув --17
лампи розжарення 184

площа скління - 34.9 м.кв
водорозбірні крани - 1

змішувачі
лампи розжарення ' 17
площа скління - 86.5 м.кв

водорозбірні крани - 32
змішувачі - 9
лампи розжарення 62

площа скління14,2 м.кв
Баня кількість поверхів ] водорозбірні крани --1

Висота поверху - 2.9 м змішувачі 9

К] Будівехвний об'єм 627,0 м. куб. лампи розжарення 12
Рік забудови 1977р.

6. Матеріальний склад загальна площа 90,7кв.м площа склання - 2.5
промгрупи кількість поверхів ] водорозбірні крани -

висота поверху змішувачі --
будівельний об'єм 254,0 м.куб. лампи розжарення
рік забудови 1971р

7. Матеріальний склад загальна площа 125,10 м.кв. площа скління 4.54
продгрупи кількість поверхів ] водорозбіриі крани 1

Висота поверху 2.4 м змішувачі--
Будівельний об'єм 302,0 м.куб. лампи розжарення -8

Рік забудови 1989 р.
8. Гараж загальна площа 170, 57 м.кв. площа скління -

Кількість поверхів 1 водорозбірні крани -' Висота поверху 3 м змішувачі
Будівельний об'єм 520, 24 м.куб лампи розжарення - 4

Рік забудови 1960 р.
9. Туалет загальна площа 45,0 м.кв. площа скліния -1.3

Кількість поверхів 1 водорозбірні крани-2

.» Висота поверху змішувачі
Будівельний об'єм 118,0 м.куб. лампи розжарення - 4

Рік забудови 1973 р.
10. погриб, загальна площа '40.14 м.кв. площа скліннл ---
овочесховнще будівельний об'єм 104,37 м.куб лампи розжарення - 2

рік забудови 1971р
11. Погриб загальна площа 25 м.кв. площа скління -

Будівельний об'єм 65 м.куб лампи розжарення - 3

Рік забудови 1971 р.



будівельний об“єм 2549 м.куб. лампи розжарення

рік забудови 1971 р

7. Матеріальний склад загальна площа 12110 м.кв. площа стіння 4.54

продгрутш кількість поверхів 1 водорозбірні крани 1

Висота поверху 2.4 м змішувачі--
Будівельний об'єм 3020 м.куб. лампи розжарення -8

Рік забудови 1989 р.
8. Гараж загальна площа 170, 57 м.кв. площа сміття -

Кількість поэт]; 1 водорозбірні крани -

Висота поверху З м змішувачі
Будівеіхышй об'єм 520, 24 м.куб лампи розжарення - 4

Рік забудови 1960 р.

9. Туалет загальна шюща 45,0 м.кв, площа сидіння- 13
' Кількісгь поверхів 1 водорозбірні крани-2

Виоота поверху змішучзачі

Будівелышй об'єм 118,О м.куб. лампи розжарення - 4

Рік забудови 1973 р,

10. погриб, загальна площа 40.14 м.кв. площа скління

2овочесхоыице будівельний об*єм 104,З7 м.куб лампи розжарення -

рік забудови 1971 р

11. Погриб , загальна площа 25 м.кв. площа скління

Будівельний об'єм 65 м.куб лампи розжарення - 3

Рік забудови 1971 р.



РОЗДІЛ 2.4 економія паливно енергетичних ресурсів

Середнє споживання ПЕР за три останніх роки ЕКОНОМІЯ ПЕР Споживання ПЕР після впровадження преіггу
. . . Вартість уВартпстьв діЮЧИХ Вартють у

ВИД ПЕР Натуральний т п
цінах,грн. Натуральний т п о/ цінах Натуральний т о/

розрахунках
показник у. ' (2018,2019,2020рр показник у. ' " 2021року показник у.п. “ ШЮЧОЮ тарифу

(202Іроку)
) тис.грн

тис.грн
Електрична снсрпя, 4] , [93 5,067

тис кВт-год.
Теплова енергія, Гкал
Природний газ, тис м3 [74533 2024,58 б7,9 78,76 3,9 1677,43 1945,8І 96,І
Водопостачання, тис м3

Водовідведення, тис м]
Разом: х 2029,64 х 78,75 3,9 х 1945,8| 96,1 0

Директоршколи Марія Шама

фжшш



2.5 . Скорочення або заміщення використання природного газу
(за наявності)

Економія газового палива буде 22,83 тис. куб М./рік.

Директор школи шаф/Ош Марія Шама



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

Проект, вартістю 1518,809 тис.грн., повністю фінансується з
обласного бюджету.

Директор цпсоли МІ/ “[у/ЗМШХ
Марія ШАМА



2.6.1. Завірена належним чином копія рішення
(розпорядження) місцевого органу виконавчої влади (органу
місцевого самоврядування) про виділення коштів на спів
фінансування проекту (крім закладів, шо фінансуються з
обласного бюджету)

Рішення відсутні, так як заклад фінансується з обласного
бюджету.

Директор школи иду/%% Марія ШАМА



У. 3. Завірені належним чином копії зведених енергозберігаючих
заходів за результатами енергоаудиту (за формоюФ1-Т).

Відсутні.

Директор школи Мо/Ї/ЙИЖ Марія ШАМА



У. 4. Завірені належним чином копії посвідчень відповідних
фахівців-енергоменеджмерів (свідоцтв, дипломів тощо)
бюджетної установи, організації (за наявності).

Такі посвідчення відсутні.

Директор школи ВД/иИ/ИЇЙ Марія ШАМА



УІ. Опис популяризації успішного досвіду у вирішенні проблемних
питань підвищення енергоефективності та заплановане висвітлення
результатів реалізації проекту

1. Заплановані заходи, уроки.
І.].Підвищення обізнаності населення щодо енергоефективності та
енергозбереження

1.2. Моніторинг теплового режиму закладу

1.3. Організація відкритого інформування громади області щодо
енергоспоживання навчального закладу

1.4. Впровадження у навчально-виховний процес заходів з тематики «Уроків для
сталого розвитку»

15. Анкетування учнів та їх батьків (4-10 кл.)

1.6. Проведення тижня енергозбереження у школі

1.7. Проведення виховних годин щодо обізнаності проблемами
енергозбереження

1.8. Проведення у громаді області акції «Споживай економно!»
(розповсюдження термометра енергозбереження, листівок, буклетів, пам'яток)

19. Проведення конкурсу буклетів та електронних презентацій
«Енергоефективність в дії».

1.10. Участь у Всеукраїнських конкурсах, кампаніях щодо енергоефективності та
енергозбереження.

2. Проведено:

2.1. Розміщення інформаційних матеріалів з енергоспоживання та
енергозбереження на шкільному та обласному веб-сайтах, ЗШ
2.2. Висвітлення результатів проекту в ЗМІ, на телебаченні, веб-сайтах області.

3. План на 2020 - 2021 рр.
З.І.Популяризація успішного досвіду у вирішенні проблемних питань
підвищення енергоефективності шляхом проведення інформаційних кампаній в
місцевих засобах масової інформації стосовно залучення фінансових ресурсів із
різних джерел фінансування для впровадження енергозберігаючих заходів,
висвітлення результатів реалізації енергоефективних проектів;

3.2. Проведення позакласних виховних заходів класними керівтшками та



ВИХОВЗТЄЛЯМИ З питань ЄНЄРГОЗбЄреЖЄННЯ.

33. Розміщення на офіційному веб-сайті закладу та в соціальних мережах
інформації стосовно здійснення енергозберігаючих заходів та результатів їх
реалізації;

3.4. Виготовлення тематичних листівок, брошур, плакатів з метою підвищення
культури енергоспоживання та ефективного використання енергоносіїв та води,
популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг
енергозбереження, підвишення освітнього рівня громадськості у цій сфері із
залученням учнів школи;

35 . Проведення щорічних конкурсів дитячої творчості в школі:
«Енергозбереження - очима дітей»; «Енергоефективність - в творчості дітей»;
«Відходам- друге життя»

Так у 2019 році комунальний заклад «Костопільська спеціальна школа
І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради взяла участь у конкурсі малюнків та
віршів на тему енергозбереження.

Директор школи %] () [Х/ддш/ Марія ШАМА



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬШ/ІЙЗАКЛАД

«КОСТОШЛЬСЬКА СПЕЦІАЛЬНАШКОЛА І-ІІІ СТУПЕШВ»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ

17.05.2021 м. Костопіль Ма 16-г

Про затвердження проектно-
кошторисної документації

З метою участі в обласному конкурсі проектів з енергоефективності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок проекту Капітальнш'іІ

ремонт системи опалення (встановлення автоматизованої системи
погодозалежного регулювання температури опалення) прШ/Ііщення спального
корпусу Комунального закладу "Костопільська спеціальна школа І-ІІІ ступенів"
Рівненської обласної ради. Україна, Рівненська обл. м.Костопіль, пров.
Пушкіна, 3 загальною вартістю 1518,809 тис.грн.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Марія ШАМА

зпдно 3 “

орингІНАпомф

Їсуьитш
!

Міг/Ваш
тара? шум ,

'

”і“/ИЙ/ ММшия,



М9 ААООООбЗ

,;цей кваліфікаційний атестат засвідчує, що

';4чубар Валерій Миколайович
на підставі рішення атестаційної комісії
Київського національногоуніверситету будівництва і архітектури
від 22 лютого 2019 року М9 ААООООбЗ
проведення аудиту енергетиііної ефективності будівель.

І,“Строк дії квал фікаційного атестата до 21 лютого 2024 року.

% В. О. Плоский

м. Київ



ФОП ПРОЩЕНКО ГЕНАДІЙ ПЕТРОВИЧ
Адреса: 51810, Дніпропетровська область, Петриківськийрайон., село Шульгівка,

вул. Берегова, буд. 4. код 2485711612, п/р 2600400143825, в ПАТ КБ «ГЛОБУС»МФО380526

Комунальний заклад "Костопільська спеціальнашкола І-іІІ

ступенів" Рівненської обласної ради
провулок Пушкіна, 3, м. Костопіль, Рівненська область

(спально-медичний корпус)

ЗВІТ З ЕНЕРГЕТИЧНОГОАУДИТУ .

2021 рік


