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повний адрес обєкту 

по Красноградському підприємству 

Назва проекту 

теплових мереж на 2015 р. 

Загальна 

вартість робіт, 

тис.грн. Термін виконання 

Реконструкція, модернізація котельних (ТРС) 

котельня 

по вул.8 Березня 

с.Піщанка 

котельня 
по вул.Полтавська,За 
м.Красноград 
котельня 
по вул.Леніна,18 
м.Красноград 

котельня 
по вул Лєрмонтова,67 
м. Красноград 

котельня 
по вул Московська,45е 
м. Красноград 

котельня по вул.8Бе 
резня, с.Піщанка 

Технічне переоснащення котельні в с. Піщанка 

Красноградського району Харківської області 

з заміною котлів та допоміжного обладнання 

Виготовлення проектно- кошторисної документації 
проекту "Заміна зношених малоефективних котлів типу 
"НІІСТУ-5" на 2 котли типу "КОЛВІ-300". 
Виготовлення проектно- кошторисної документації 
проекту "Заміна зношеного малоефективного котла типу 
"НІІСТУ-5" на 2 котли типу "КОЛВІ-250". 

Заміна автоматики безпеки котла №1,2 "Кристал" 

Заміна автоматики безпеки котла №1,2 "Кристал" 

Заміна фізично зношеного насоса на більш 
економічноий типу ІР32-125А-АСМ-НР2 

930.824 

71.667 

69.170 

54.660 

54.660 

9.088 

II-III кв2015 

І кв2015 

II кв 2015 

II кв 2015р 

II кв2015р 

II кв. 2015 

Очікувані 

результати 

Економія 
природного газу 
на 22%; ел. 
енергії - на 32% 

-

-

-

-

Економія ел.енер 
гії до 72% 

Термін 
окупності 

24 місяці 

-

-

-

-

37.2 міс 
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8 

9 

Реконструкція, модернізація теплових мереж 
котельня по вул.Лєр
монтова,67 
м.Красноград 

котельня по вул.Мос
ковська,45е 
м.Красноград 

котельня по вул.Мос
ковська,45е 
м.Красноград 

котельня по вул.Мос
ковська,45е 
м.Красноград 

Модернізація ділянки теплової мережі від ТК19 до 
житлового будинку вул.Жовтнева,89; Ду50/125 І=38м 

Модернізація ділянки теплової мережі від ТК12-ТК13 
Ду133/225 І=22м 

Модернізація ділянки теплової мережі від ТК12-ТК14 
Ду159/250 І=96м 

Модернізація ділянки теплової мережі від ТК1 до ТКЗ 
Ду219/315І=364м 

ВСЬОГО: 

12.770 

17.979 

70.143 

573.165 

1864.13 

III кв. 2015 

III кв 2015 

III кв 2015 

II кв.2015 

Зменшення 
теплових втрат 
наданій ділянці 
в 2-2.5 рази 
Зменшення 
теплових втрат 
наданій ділянці 
в 2-2.5 рази 
Зменшення 
теплових втрат 
наданій ділянці 
в 2-2.5 рази 
Зменшення 
теплових втрат 
на даній ділянці 
в 2-2.5 рази 

48.6 міс 

53.6 міс 

51.3 міс 

51.6 міс 

Головний інженер В.Марченко 
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Техніко-економічне обґрунтування 
заміни зношених малоефективних котлів типу НИИСТУ-5 на 2 котли типу «Колві-300» 

на котельні по вул. Полтавська,За м. Красноград 

Газова котельня по вул. Полтавська,За в м. Краснограді належить Красноградському 
підприємству теплових мереж та опалює 8-м житлових будинків в м.Краснограді. В котельні в 
1983р. встановлені 2 котли НИИСТУ-5 теплопродуктивністю 0,472Гкал/год. Загальна 
теплопродуктивність котельні 0,944 Гкал/год, приєднане теплове навантаження 0,5836 
Гкал/год. На сьогодні, враховуючи фізичний знос котлів їх ККД складає 67-75%. 

В котельні встановлено електроспоживаюче обладнання, зокрема мережеві насоси, які 
експлуатуються з 1983 р. (30 років). їх ремонт не доцільний. 

Технічне переоснащення котельні має за мету заміну фізично зношених та морально 
застарілих котлів НИИСТУ-5 на сучасні котли «Колві-300» з газовими пальниками ЕГСО, що 
мають модуляційне регулювання та встановлення сучасних ефективних насосів з регуляторами 
частоти обертів електродвигунів. Економічний ефект від переоснащення очікується у вигляді 
зниження споживання газу, зниженні експлуатаційних витрат (котельня зможе працювати на 
автономному режимі з мінімальною кількістю обслуговуючого персоналу), підвищенні 
надійності роботи котельні, зниженні собівартості теплової енергії, що виробляється 
котельнею. 

Економічний ефект від заміни котлів : 
Для вироблення необхідної теплової енергії 0,5836 Гкал/год необхідно задіяти 2 
котли НІІСТУ-5, при цьому максимальне споживання газу складе 387,5 тис.мЗ/рік. 
Для вироблення такого самого обсягу теплової енергії необхідно 2 котли "Колві-300" 
з максимальним споживанням газу 348,6 тис.мЗ/рік. Економія складе 38,9 тис.мЗ/рік. 
При вартості газу 1309.2 рн. за 1000 мЗ це складе 50.93 тис.грн. на рік. 
Встановлення сучасного обладнання дозволить скоротити кількість обслуговуючого 
персонала на котельні, зменшити експлуатаційні витрати. 
Загальна економія від технічного переоснащення котельні з встановленням 
сучасних котлів "Колві-300"може скласти 109.7тис.грн. за опалювальний сезон. 
Враховуючи необхідні капітальні витрати термін окупності проекту складе 
близько 3 років. 

Газові котли "Колві" - це високопродуктивні, малогабаритні жаротрубні, сталеві котли, 
у виробництві використовується 100% амортизація процесу з високою точністю обробки, 
застосовується роботозварка і використовуються суцільнотягневі безшовні котлові труби, що 
забезпечує високу ступінь експлуатаційної надійності котлів "Колві". 

Котли "Колві" мають сучасну конструкцію. Переважна більшість виробників котлів в 
Україні експлуатують конструктивні рішення, які залишилися з часів СРСР. Відповідно, 
вироблені котли (типів КСВ, КСВа, КБНГ, ВК і т.д.) характеризуються великою 
металомісткістю і габаритами (при аналогічній потужності більше і важче котлів "Колві" на 25-
35%), великим споживанням газу, довгим виходом в робочий режим. 

Істотною відмінністю передніх дверцят цього котла від котлів інших українських 
виробників є застосування супержаропрочного бетону (Австрія), що значно подовжує 



міжремонтоний цикл, якісно відрізняє дане устаткування, котли комплектуються 
високоефективними пальниками ЕLСО (Швейцарія). 

Багаторічний досвід роботи фахівців підприємства з вітчизняним та імпортним 
обладнанням, розуміння проблем теплоенергетики в умовах паливного дефіциту і 
децентралізації теплопостачання, втілилося у високій якості жаротрубних котлів. 

На 'запит цінових пропозицій по виготовленню проектно-кошторисної документації 
проекту «Заміна зношених малоефективних котлів типу НІІСТУ-5 на 2 котли типу «Колві-300 
на котельній по вул. Полтавська,За» з нашим підприємством було отримано декілька 
пропозицій, з яких було обрано фірму ТОВ «Завод теплотехніки «Санрайз». Згідно 
нормативних актів, діючих на сьогоднішній день, виготовлення проектно-кошторисної 
документації складе 106,78 тис.грн. З фірмою ТОВ «Завод теплотехніки «Санрайз досягнуто 
домовленість (укладений договір №19/2014 від 20.08.2014р.) на виготовлення проектно-
кошторисної документації значно дешевше 86,0 тис.грн. 

Главньїй инженер 
Красноградського ПТМ В.М.Марченко 





договором. 

5. Зобов'язання сторін 
5.1. Виконавець зобов'язаний: 
5.1.1. Своїми силами і засобами виконати всі роботи в обсязі, передбаченому цим 

Договором., 
5.1.2. Здати роботи Замовнику в порядку і в стані, відповідному вимогам цього Договору. 
5.1.3. Призупинити роботу в 3-денний термін, якщо в процесі виконання роботи 

з'ясується недоцільність подальшого виконання робіт. У цьому випадку Сторони зобов'язані в 10-
денний термін розглянути питання про доцільність і напрями продовження робіт. 

5.1.4. Виконавець має право виконати роботи достроково. 
5.2. Замовник зобов'язаний: 
5.2.1. Замовник зобов'язаний передати Виконавцю завдання на проектування, технічні 

умови, геодезичну зйомку, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектної 
документації. 

5.2.2. Оплатити Виконавцеві роботи, передбачені п.1.1. Договору, в розмірах і в строки, 
встановлені п.2. Договору. 

5.2.3. Прийняти роботу у строки та в порядку, передбаченому цим Договором. 
5.3. Замовник має право звертатися до Виконавця із запитами щодо ходу виконання робіт. 

6. Відповідальність сторін 
6.1. За несвоєчасну оплату виконаних робіт Замовник сплачує Виконавцю пеню в 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми платежу за кожен день прострочення. 
6.2. У разі порушення термінів виконання робіт, встановлених цим Договором, 

Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості 
прострочених робіт за кожен день прострочення. 

6.3. Сплата неустойки не звільняє від виконання зобов'язань або усунення порушень. 

7. Дія непереборної сили 
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх 

зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили. 
7.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, повинна підтвердити 

наявність зазначених обставин письмовим документом, виданим ТІШ за місцем знаходження 
сторони за Договором, або судовим актом, і не пізніше 3 днів після виникнення зазначених 
обставин направити повідомлення про них іншій стороні. Недотримання зазначеної вимоги 
позбавляє сторону права посилатися на дію обставин непереборної сили. 

7.3. Терміни виконання зобов'язань за цим Договором продовжуються на термін дії 
непереборної сили без застосування заходів відповідальності, передбаченої законодавством, 
іншими правовими актами або договором. Надалі дія Договору продовжується на стільки часу, 
скільки тривали обставини непереборної сили. 

7.4. Якщо одночасно виникли два або кілька обставин непереборної сили, що 
спричинили призупинення Договору, термін його дії продовжується лише на період, причини 
якого тривали найбільший час. 

7.5. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися понад 3 (трьох) місяців, 
Сторони повинні вирішити за взаємною згодою долю Договору. Якщо Сторони не досягнуть 
угоди про долю Договору, то будь-яка зі сторін має право розірвати Договір на підставі 
письмового повідомлення про це (рекомендованим листом, телеграмою або телексом) іншої 
сторони. 

8. Вирішення розбіжностей та арбітраж 
8.1. Зміна умов договору або розірвання договору можливе лише за згодою сторін. 



/ 
Одностороння відмова від виконання договору не допускається. 

8.2. Зміни та доповнення до договору оформлюються шляхом підписання Сторонами 
Додаткової угоди до договору. 

8.3. Усі суперечності щодо виконання договору вирішуються Сторонами шляхом 
переговорів, а у разі недосягнення згоди — у судовому порядку відповідно до чинного 
законодавства України. 

9. Інші умови 
9.1. Замовник не має права без погодження з Виконавцем використовувати розроблену 

відповідно до цього Договору документацію на об'єкті, не зазначеному в цьому Договорі та 
передавати документацію іншому підприємству. 

9.2. У процесі виконання цього договору, Виконавець на окремі види робіт може 
залучати інших виконавців. 

9.3. Даний договір складений українською мовою в двох примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної зі сторін. 

9.4. Виконавець гарантує, що він має відповідну ліцензію на право виконання проектних 
робіт. 

10. Юридичні 
Замовник 

Красноградське підприємство теплових 
мереж 
Харківська область, м. Красноград, вул. 
Жовтнева, 47 
р/р 260013721 
ВАТ Мегабанк Красноградське від. 
МФО 351629 
Код 32464827 
ІПН 324648220163 
№св. ПДВ 27898341 

/Головко Ю.О./ 

адреси та реквізити сторін 
Виконавець 

ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОТЕХНІКИ «САНРАЙЗ» 

61001, м. Харків, вул. Кірова, 38 
Код ЄДРПОУ 37763399 
р/р 26003013018247 
банк: АТ «Сбербанк Росії» 
МФО 320627 
ІПН 377633920387 
Свід. ПДВ №. 
Тел./ф (057). 

Директор тєксова А.М./ 



Техніко-економічне обгрунтування 
заміни зношенного малоефективного котла типу НІІСТУ-5 на 2 котли типу «Колві-250» 

на котельні по вул.Леніна,18 м.Краснограда. 

Газова котельня по вул.Леніна,18 в м.Краснограді належить Красноградському 
підприємству теплових мереж та опалює 4-ри житлових будинка та будівлі СЕС в 
м.Краснограді. В котельні в 1983 р. встановлений котел НІІСТУ-5, теплопродуктивністю 
0,388Гкал/год. Приєднане теплове навантаження 0,3254 Гкал/год. На сьогодні, враховуючи 
фізичний знос котла його ККД складає 67-75%. 

В котельні встановлено електроспоживаюче обладнання, зокрема мережеві насоси, які 
експлуатуються з 1983 р. (29 років). їх ремонт не доцільний. 

Технічне переоснащення котельні має за мету заміну фізично зношених та морально 
застарілих котлів НІІСТУ-5 на сучасні котли «Колві-250» з газовими пальниками ЕЬСО, що 
мають модуляційне регулювання та встановлення сучасних ефективних насосів з регуляторами 
частоти обертів електродвигунів. Економічний ефект від переоснащення очікується у вигляді 
зниження споживання газу, зниженні експлуатаційних витрат (котельня зможе працювати на 
автономному режимі з мінімальною кількістю обслуговуючого персоналу), підвищенні 
надійності роботи котельні, зниженні собівартості теплової енергії, що виробляється 
котельнею. 

Економічний ефект від заміни котлів : 
Для вироблення необхідної теплової енергії 0,3254 Гкал/год необхідно задіяти котел 
НІІСТУ-5, при цьому максимальне споживання газу складе 216,05 тис.мЗ/рік. Для 
вироблення такого самого обсягу теплової енергії необхідно 2 котли "Колві-250" з 
максимальним споживанням газу 194,35 тис.мЗ/рік. Економія складе 21,7 тис.мЗ/рік. 
При вартості газу 1309,2 грн. за 1000 мЗ це складе 28,41 тис.грн. на рік. 
Встановлення сучасного обладнання дозволить скоротити кількість обслуговуючого 
персонала на котельні, зменшити експлуатаційні витрати. 
Загальна економія від технічного переоснащення котельні з встановленням 
сучасних котлів "Колві-250" може скласти 91,4 тис.грн. за опалювальний сезон. 
Враховуючи необхідні капітальні витрати термін окупності проекту складе 
близько 4 років. 

Газові котли "Колві" - це високопродуктивні, малогабаритні жаротрубні, сталеві котли, 
у виробництві використовується 100% амортизація процесу з високою точністю обробки, 
застосовується роботозварка і використовуються суцільнотягневі безшовні котлові труби, що 
забезпечує високу ступінь експлуатаційної надійності котлів "Колві". 

Котли "Колві" мають сучасну конструкцію. Переважна більшість виробників котлів в 
Україні експлуатують конструктивні рішення, які залишилися з часів СРСР. Відповідно, 
вироблені котли (типів КСВ, КСВа, КБНГ, ВК і т.д.) характеризуються великою 
металомісткістю і габаритами (при аналогічній потужності більше і важче котлів "Колві" на 25-
35%). великим споживанням газу, довгим виходом в робочий режим. 

Істотною відмінністю передніх дверцят цього котла від котлів інших українських 
виробників є застосування супержаропрочного бетону (Австрія), що значно подовжує 



міжремонтоний цикл, якісно відрізняє дане устаткування, котли комплектуються 
високоефективними пальниками ЕLСО (Швейцарія). 

Багаторічний досвід роботи фахівців підприємства з вітчизняним та імпортним 
обладнанням, розуміння проблем теплоенергетики в умовах паливного дефіциту і 
децентралізації теплопостачання, втілилося у високій якості жаротрубних котлів. 

На запит цінових пропозицій по виготовленню проектно-кошторисної документації 
проекту «Заміна зношенного малоефективного котла типу НПСТУ-5 на 2 котли типу «Колві-
250 на котельній по вул.Леніна,18»»нашим підприємством було отримано декілька пропозицій, 
з яких було обрано фірму ТОВ «Завод теплотехніки «Санрайз». Згідно нормативних актів, 
діючих на сьогодняшній день, виготовлення проектно-кошторисної документації складе 
107,287 тис.грн. З фірмою ТОВ «Завод теплотехніки «Санрайз» досягнуто домовленість 
(заключений договір №20/2014 від 20.08.2014р.) на виготовлення проектно-кошторисної 
документації значно дешевше 83,0 тис.грн. 

Головний інженер 
Красноградського ПТМ В.М.Марченко 



Договір №20/2014 
м. Харків "20" серпня 2014 р. 

Красноградське підприємство теплових мереж, іменоване надалі Замовник, в особі 
директора Головко Ю.О., що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЗАВОД ТЕПЛОТЕХНІКИ «САНРАЙЗ», іменоване надалі Виконавець, в 
особі директора Стєксової А.М., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір 
про наступне: 

1. Предмет договору 
2.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе роботи з розробки проектно-кошторисної 

документації по заміну котлів на котельні Красноградського підприємства теплових мереж в м. 
Красноград по вул. Леніна, 18. Замовник зобов'язується прийняти роботи та оплатити їх на умовах 
даного договору. 

2.2. Технічні вимоги до виконуваних робіт визначаються Технічним завданням. Технічне 
завдання, технічні умови надаються Замовником. 

2.3. Проектна документація повинна відповідати чинним нормам і правилам. 
2.4. Результатом робіт є Проектно-кошторисна документація по заміні котлів на котельні 

Красноградського підприємства теплових мереж в м. Красноград по вул. Леніна, 18, а Замовник 
прийняти роботи та оплатити, на умовах даного договору у 3-х примірниках, узгоджений у всіх 
відповідних інстанціях. 

2. Вартість робіт і порядок розрахунків 
2.1. Вартість робіт за цим Договором є договірною ціною і складає в сумі 83000,00 грн. 

(вісімдесят три тисячі гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 13833,33 грн. 
2.2. Оплата за роботи проводиться Замовником після здачі Замовнику документації по акту 

приймання-здачі робіт. 
2.3. Офіційні платежі оплачує Замовник. 
2.4. Строком початку робіт за Договором є дата підписання договору і надання Замовником 

необхідних технічних умов, технічного завдання та вихідних даних. 
2.5. Якщо в процесі розробки проектної продукції виявляється необхідність додаткових 

проробок, не передбачених договором, Замовник зобов'язаний сповістити про це Виконавця 
доповненням до завдання на проектування або документом, його заміняє. 

3. Порядок здачі та приймання робіт 
3.1. Початком роботи є дата підписання договору та надання Замовником технічного 

завдання, закінчення - 26 грудня 2014р. 
3.2. Передача оформленої у встановленому порядку проектної документації по даному 

Договору забезпечується актами приймання-здачі виконаних проектних робіт. 
3.3. Замовник зобов'язаний у термін не пізніше 10 (десяти) днів з моменту відправки йому 

(або передачі безпосередньо) проектної документації підтвердити її приймання. Якщо в 
зазначений термін, оформлений Замовником акт приймання або зауваження Замовника 
Виконавцю не надходять, то проектна документація вважається прийнятою. 

3.4. Для підписання акту здачі-приймання робіт сторони надсилають своїх повноважних 
представників. 

3.5. У разі зупинення або припинення робіт Замовник зобов'язаний сповістити про це 
Виконавця і оплатити Виконавцю вартість виконаних робіт за ступенем їх готовності. 

4. Терміни дії Договору 
4.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2014 

року, однак, в будь-якому випадку до моменту повного виконання сторонами зобов'язань за 



договором. 

5. Зобов'язання сторін 
5.1. Виконавець зобов'язаний: 
5.1.1. Своїми силами і засобами виконати всі роботи в обсязі, передбаченому цим 

Д о г о в о р о м , 
5.1.2. Здати роботи Замовнику в порядку і в стані, відповідному вимогам цього Договору. 
5.1.3. Призупинити роботу в 3-денний термін, якщо в процесі виконання роботи 

з'ясується недоцільність подальшого виконання робіт. У цьому випадку Сторони зобов'язані в 10-
денний термін розглянути питання про доцільність і напрями продовження робіт. 

5.1.4. Виконавець має право виконати роботи достроково. 
5.2. Замовник зобов'язаний: 
5.2.1. Замовник зобов'язаний передати Виконавцю завдання на проектування, технічні 

умови, геодезичну зйомку, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектної 
документації. 

5.2.2. Оплатити Виконавцеві роботи, передбачені п.1.1. Договору, в розмірах і в строки, 
встановлені п.2. Договору. 

5.2.3. Прийняти роботу у строки та в порядку, передбаченому цим Договором. 
5.3. Замовник має право звертатися до Виконавця із запитами щодо ходу виконання робіт. 

6. Відповідальність сторін 
6.1. За несвоєчасну оплату виконаних робіт Замовник сплачує Виконавцю пеню в 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми платежу за кожен день прострочення. 
6.2. У разі порушення термінів виконання робіт, встановлених цим Договором, 

Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості 
прострочених робіт за кожен день прострочення. 

6.3. Сплата неустойки не звільняє від виконання зобов'язань або усунення порушень. 

7. Дія непереборної сили 
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх 

зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили. 
7.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, повинна підтвердити 

наявність зазначених обставин письмовим документом, виданим ТІШ за місцем знаходження 
сторони за Договором, або судовим актом, і не пізніше 3 днів після виникнення зазначених 
обставин направити повідомлення про них іншій стороні. Недотримання зазначеної вимоги 
позбавляє сторону права посилатися на дію обставин непереборної сили. 

7.3. Терміни виконання зобов'язань за цим Договором продовжуються на термін дії 
непереборної сили без застосування заходів відповідальності, передбаченої законодавством, 
інтими правовими актами або договором. Надалі дія Договору продовжується на стільки часу, 
скільки тривали обставини непереборної сили. 

7.4. Якщо одночасно виникли два або кілька обставин непереборної сили, що 
спричинили призупинення Договору, термін його дії продовжується лише на період, причини 
якого тривали найбільший час. 

7.5. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися понад 3 (трьох) місяців, 
Сторони повинні вирішити за взаємною згодою долю Договору. Якщо Сторони не досягнуть 
угоди про долю Договору, то будь-яка зі сторін має право розірвати Договір на підставі 
письмового повідомлення про це (рекомендованим листом, телеграмою або телексом) іншої 
сторони. 

8. Вирішення розбіжностей та арбітраж 
8.1. Зміна умов договору або розірвання договору можливе лише за згодою сторін. 



/ 

Одностороння відмова від виконання договору не допускається. 
8.2. Зміни та доповнення до договору оформлюються шляхом підписання Сторонами 

Додаткової угоди до договору. 
8.3. Усі суперечності щодо виконання договору вирішуються Сторонами шляхом 

переговорів, а у разі недосягнення згоди — у судовому порядку відповідно до чинного 
законодавства України. 

9. Інші умови 
9.1. Замовник не має права без погодження з Виконавцем використовувати розроблену 

відповідно до цього Договору документацію на об'єкті, не зазначеному в цьому Договорі та 
передавати документацію іншому підприємству. 

9.2. У процесі виконання цього договору, Виконавець на окремі види робіт може 
залучати інших виконавців. 

9.3. Даний договір складений українською мовою в двох примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної зі сторін. 

9.4. Виконавець гарантує, що він має відповідну ліцензію на право виконання проектних 
робіт. 

10. Юридичні адреси та реквізити сторін 
Замовник 

Красноградське підприємство теплових 
мереж 
Харківська область, м. Красноград, вул. 
Жовтнева, 47 
р/р 260013721 
ВАТ Мегабанк Красноградське від. 
МФО 351629 
Код 32464827 
ІПН 324648220163 

/Головко Ю.О./ 

Виконавець 
ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОТЕХНІКИ «САНРАЙЗ» 

61001, м. Харків, вул. Кірова, 38 
Код ЄДРПОУ 37763399 
р/р 26003013018247 
банк: АТ «Сбербанк Росії» 
МФО 320627 
ШН 377633920387 
Свід. ПДВ № 200 
Тел./ф (057), 

Директор /Стєксова А.М./ 









Техніко-економічне обгрунтування 
заміни фізично зношеної та морально застарілої автоматики безпеки типу «Кристалл» на 

сучасну типу «Барк-ГЩ» на двох котлах типу ТВГ-8М 
на котельні по вул.Лермонтова,67 м.Краснограда. 

Автоматика безпеки типу «Кристалл» встановлена на котлах ТВГ-8М в котельні , яка 
опалює об'єкти соціально-побутового призначення (дитячі садки, школи, навчальні заклади, 
житлові багатоповерхові будинки, будівлі бюджетних організацій та інші об'єкти). 

Котли введені в експлуатацію в 1978 році, тобто експлуатуються вже більше 36 років. 
За цей час автоматика фізично вже зношена. Подальший її ремонт не доцільний. 
Крім цього, дана автоматика не може забезпечувати автоматичне регулювання контролю 

полум'я горільчатих пристроїв в топках котлів, тобто забезпечувати співвідношення «газ-
повітря». 

Заміна автоматики типу «Кристалл» на тип «Барк- ГЩ» надасть можливість: 
По-перше - підвищити безпеку котлів; 
По-друге - забезпечити автоматичне розпалювання колтів та в автоматичному 
режимі регулювати співвідношення «газ-повітря», що в свою чергу дасть скорочення 
споживання палива (газу) близько 3%. 

Котелнею споживається природного газу близько 2061 тис.мЗ. зменшення споживання 
складає близько 61,8 тис.мЗ, що в цінах на сьогоднішній день становить 238,6 тис.грн. 

Затрати на впровадження заходу становлять 54,66 тис.грн. 
Звідси термін окупності данного заходу становить 0,23 роки (2,75 місяці). 

Главньш инженер 
Красноградського ПТМ В.М.Марченко 



Техніко-економічне обгрунтування 
заміни фізично зношеної та морально застарілої автоматики безпеки типу «Кристалл» на 

сучасну типу «Барк-ГЩ» на двох котлах типу ТВГ-8М 
на котельні по вул.Московська,45е м.Краснограда. 

Автоматика безпеки типу «Кристалл» встановлена на котлах ТВГ-8М в котельні , яка 
опалює об'єкти соціально-побутового призначення (дитячі садки, школи, навчальні заклади, 
житлові багатоповерхові будинки та інші об'єкти). 

Котли введені в експлуатацію в 1985 році, тобто експлуатуються вже більше 29 років. 
За цей час автоматика фізично вже зношена. Подальший її ремонт не доцільний. 
Крім цього, дана автоматика не може забезпечувати автоматичне регулювання контролю 

полум'я горільчатих пристроїв в топках котлів, тобто забезпечувати співвідношення «газ-
повітря». 

Заміна автоматики типу «Кристалл» на тип «Барк- ГІД» надасть можливість: 
По-перше - підвищити роботу безпеки котлів; 
По-друге - забезпечити автоматичне розпалювання колтів та в автоматичному 
режимі регулювати співвідношення «газ-повітря», що в свою чергу дасть скорочення 
споживання палива (газу) близько 3%. 

Котелнею споживається природного газу близько 1957 тис.мЗ. зменшення споживання 
складає близько 58,7 тис.мЗ, що в цінах на сьогоднішній день становить 226,6 тис.грн. 

Затрати на впровадження заходу становлять 54,66 тис.грн. 
Звідси термін окупності данного заходу становить 0,24роки (2,89 місяці). 

Головний інженер 
Красноградського ПТМ В.М.Марченко 



Исх.№211 от 22.09.2014г Руководителю Красноградского предприятия 
тепловых сетей 

Коммерческое предложение 

Предлагаем Вашему предприятию комплект автоматики «БАРК ГЩ» для 
котла ТВГ-8 в следующей комплектации: 

Стоимость комплекта -41 000 грн ., включая НДС — 20% 
Срок изготовления 20-25 дней. 
Самовывоз с г. Харькова или доставка службой доставки грузов за счет заказчика. 

С уважением, 
Н.В.Фомичев 
Генеральный директор 
ООО <<ЭЛЕКТРОЮНИТ» 



ФОН КАМИНСКИЙ К A 
36021 г.Пелтава ул.Калинина, 17 , 

(0532)тел. 69-51-47, факс. 69-51-47, моб.: 067-7747202, 050-3044820 
e-mail: sss777p@mail.ru; http://energogaz.dp.wa 

Руководителю Красноградского предприятия 
тепловых сетей, 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предлагаем Вашему предприятию комплект автоматики " БАРК ГЩН для котла 
ТВГ-8 в следующей комплектации: 

1. Блок управление котлом и авариуной защиты " Барк-Гщ" ( на 4 
горелки) - 1 шт.; 
2.3апальник с контрольным электродом (1000 мм) - 4 шт.; 

3. Клапан газовый авт. Ду 65 фланцевый - 4 шт.; 

4. Клапан газовы авт. на запальник Ду 20 - 4 шт.; 

5. Трансформатор розжига ОСЗЗ-730 - 4 шт.; 
6. Датчик давления газа (повышения) ДКН-50 - 1 шт.; 

7. Датчик давления газа (понижения) ДКН-10 -1 шт.; 
8. Датчик тяги ДКТ-5 - 1 шт.; 
9» Датчик температуры ТАД-101 - 1шт.; 

10. Электро-контактный манометр ЭКМ-160 16 кгс/см 

Стоимость комплекта - 32800 грн, включая НДС -20% 

Срок изготовлений 20-25 дней 

Самовывоз с г. Полтава или доставка службой доставки грузов за счет 

заказчика. 

Сув. И. Каминский • ' , _ • . - / / ;•. 18.09.201.4г. 
"'/ / / ,.<'>л /^':'i 

/ ' . • • . • • • • 

mailto:sss777p@mail.ru
http://energogaz.dp.wa


Постачальник: ФОП Камінськии Ігор Анатолійович )21, м. Полтава, вул. Калініна 17, кв. 51 
Код за ЄДРПОУ: 2428204752 532695147 
Р/р 26004054501857 а Ф"ПОЛТ.ГРУ ЗАТ кБ"ПРИВАТБАНК,,М.ПОЛТАВАІ МФО 331401 
Платник ПДВ 2428204752 свідоцтво № 76892619 
Камінськии І. А, 

Одержувач: Красноградское предприятие тепловьіх сетей. 
Тел.: 

Рахунок-фактура № 52 від 18 вересня 2014 р. 

№ Назва товару - Один. вим. 
| 1 . (Автоматика" Барк ҐЩ" |к-т | 

..-Л^':і"-;-:™ 

КІЛЬКІСТЬ 

1, 00 

- • 

Ціна без ПДВ 
27 333,3300 

Всього без ПДВ 
ПДВ 
Всього з ПДВ 

Сума без ПДВ 
27 333,33 
27 333,33 

5 466,67 
32 800,00 

Всього на суму: Тридцять дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок 
ПДВ 5 466,67 

Виписав 



Техніко-економічне обгрунтування 
заміни фізично зношеного підживлювального насосу 
на більш економічний на котельній по вул.8 Березня 

с.Піщанка Красноградського района. 

Підживлюючий насос типу 2К20/30 з електродвигуном потужністю 5,5 кВт 3000 об/хв. 
знаходиться в експлуатації з 1978 року (36 роки). В результаті довгої експлуатації зношене 
робоче колесо, значне вироблення посадочних місць вала на підшипниках. Проведення 
капітального ремонту даного насоса не доцільно (висока вартість ремонта). 

По-друге : робота даного насоса неефективна. Коефіцієнт корисної дії складає 68%. 
Насос працює в середньому 4 години на добу. За рік споживає: 

5,5x0,68x4x187 = 2797,76 кВт.год. 

Технічно можливо, для забезпечення технологічного процесу, установити насос типу 
Willо потужністю 0,75 кВт з 3-х ступеневим регулятором обертів двигуна з кофіцієнтом 
корисної дії до 80%. Такий насос споживатиме електроенергії в рік: 

0,75x0,8x4x187 = 448,80 кВт.год. 

тобто, менше на 2797,76 - 448,80 - 2348,96 кВт.год. або 84,5%. 

При ціні на елекроенергію за 1 кВт.год. 1,4802грн. в грошовому виразі складе 3476.9грн. 

Вартість установки насоса 10906 грн. 

Термін окупності 3.1 роки. 

Головний інженер 
Красноградського ПТМ /ГЬ 7 ' В.М.Марченко 



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про 
оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарівІна складі. Товар 

відпускається за фактом надходження коштів на р/р Постачальника, самовивозом, за наявності 
довіреності та паспорта. 

Одержувач ТОВ "Електроюніт" 

Код і 37659553 

Банк одержувача 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

Зразок заповненняі платіжно го 

Код банку 

351533 

доручення 

КРЕДИТ рах. N 

26006060385704 

1 
Рахунок на оплату по замовленню № 1714 від 22 вересня 2014 р. 

Постачальник: ТОВ "Електроюніт" 
Р/р 26006060381704, Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533 
61052, Харківська обл., м. Харків, пров. Сімферопольський, будинок № 6, тел.: (057) 
784-05-07, 
код за ЄДРПОУ 37659553, ІПН 376595520351 № свід. 200012782, 
Є платником податку на прибуток на загальних підставах 

Покупець: Красноградське Підприємство Теплових Мереж 

Договір: № 

№ 

1 

і\ртику/ 

— від 11.12.2012 

Товар 

Моноблоковий електричний насос ІК32-125А-АСМ-НР2 
У230/400 ЗР50Н2 з нерж.роб.колесом АІ5І316 

Кількість 

1 |шт 

Ціна 
без 
пдв 
9 083.33 

Сума без 

пдв 
9 088,33 

Термін 
постачай 

ня 
4-6 нед 

Разом: 
Сума ПДВ: 

Усього з ПДВ: 

9 088,33 
1 817,67 

10 906,00 

Всього найменувань 1, на суму 10 906,00 грн. 
Десять тисяч дев'ятсот шість гривень 00 копійок 
У т.ч. ПДВ: Одна тисяча вісімсот сімнадцять гривень 67 копійок 



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим в іншому 
випадку не гарантується наявність товарів на окладі. Тоеар відпускається за фактам надходження коштів нар/р Постачальника, 

самовивозом, за наявності довірінності та паспорта. 

Зразок заповнення платіжного доручення 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МК-ТЕРМО" 

Одержувач 

Код 35876518 

Банк одержувача 

АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ 

Код банку 

351931 

КРЕДИТ рах.№ 

26002010041502 

Рахунок на оплату № 202 від 22 вересня 2014 р 

Постачальник: Товариство з обмеженою в ідповідальністю "МК-ТЕРМО" 

Р/р 26002010041502 , Банк АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, МФО 351931 
вуп.ІТравня, 6.27, смт.Солоницівка, Дергачівський р-н.. Харківська обл., 62370, тел.: 0577281091, 
код за ЄДРПОУ 35876518, ІПН 358765120119, №свід. 100118309 

Покупець: 

Договір; 

Красноградське підприємство теплових мереж 
Тел.: 05744-734-09 

№ 

1 

Товари (роботи, послуги) 

Насос ІК32-125А 

Кіл-сть Од, 

шт. 

Ціна без 
ПДВ 

9 300,00 

Сума без ПДВ 

9 300,00 

Всього 

Сума ПДВ 

Всього із ПДВ 

9500,00 

1 860,00 

11 160,00 

Всього найменувань 1, на суму 11 160,00 грн. 

Одинадцять тисяч сто шістдесят гривень 00 копійок 
У т.ч. ПДВ: Одна тисяча вісімсот шістдесят гривень 00 копійок 

Виписав(ла); 

,г 



Затверджую 
ноградського ПТМ 

Ю. О. Головко 
2014 р. 

Техніко-економічне обґрунтування модернізації ділянки теплової мережі 
від ТК19 до житлового будинку по вул.Жовтнева №89 (057/125, І=38м) 

Дана ділянка теплової мережі експлуатується з 1973р. (39 років). 
Враховуючи, що на цій ділянці ґрунтові води підіймаються над каналами 
теплової мережі, а поряд проходить каналізаційний колектор (який потребує 
заміни вже давно), то трубопроводи систематично затоплюються як 
ґрунтовими водами, так і фекаліями. По вказаній ділянці тепломережі 
теплоносій надається в багатоповерховий житловий будинок. 

На даній ділянці теплової мережі проводились чотири аварійних 
розриття. Проведено шурфування на даній ділянці (акт огляду тепломережі в 
шурфі додається). Трубопроводи мають суцільну корозію і потребують 
негайної заміни (модернізації). 

Трубопроводи необхідно прокласти з попередньо ізольованих труб. 
На запит цінових пропозицій по модернізації теплової мережі нашим 

підприємством було отримано декілька пропозицій, з яких було обрано 
Дніпропетровське підприємство «Сантехмонтаж» (прайси додаються) 

Вартість робіт складає 15,324 тис.грн. 
Термін окупності - 48,6 місяці 
Економія ТЕР - 0,48 т.у.п. в рік 
Економічний ефект - 2,81 тис.грн.в рік. 

Головний інженер 
Красноградського ПТМ В.М.Марченко 



Строительньїе Технологам - СМЕТА™ версия 7.9.8 з/п ОС/70 2_вд_1-1 

Форма № 8 

ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Приложенне Р 

Красноградское предприятие тепловьіх сетей 

(наименование утверждающей организации) 

ДЕФЕКТНЬІИ АКТ 

На модернизацию теплового ввода жилого дома №89 по ул. Октябрьской в г. Краснограде Харьковской области 

Услозия производства работ: 

Составил Начальник участка Кулинич Л.Н. 

Проверил Мастер по ремонту Самойленко С.В. 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 03/0 

/наименование утверждающей организации/ 

УТВЕРЖДЕНО 

Сводный сметный расчет в сумме 

В том числе возвратных сумм 

2_ср_1-1 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение И 

Форма № 5 

15.324 тыс.грн. 

/ ссылка на документ об утверждении / 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА № 1-1 

Тепловой ввод жилого дома №89 по ул. Октябрьской в г. Краснограде Харьковской области 

наименование объекта строительства 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 05.08.2014 

Головко Ю.А. 

Марченко В.М. 

Согласовано: 

Заказчик 



;МЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 -1 -

оловой ввод жилого дома №89 ПО ул. Октябрьской в г. Краснограде Харьковской области 

именование объекта строительства) 

Локальная смета на строительные работы № 1-1 

Локальная смета 

ч ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, Приложение А 
Форма Ns 1 

(наименование работ и затрат) 

Модернизация теплового ввода жилого дома №89 ул. Октябрьской в г. Краснограде Харьковской области 

(наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры) 

Сметная стоимость 

Сметная трудоёмкость 

Сметная заработная плата 

Средний разряд работ 

12,193 тыс. грн. 

0,069 тыс. чел.ч. 

1,481 тыс. грн. 

3,9 разряд 



Строительные Гехкологии - СМЕТA™ версия 7.9.8 s/n 03/0 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение А 

Форма N° 1 

Тепловой ввод жилого дома №89 по ул. Октябрьской в г. Краснограде Харьковской области 

(наименование объекта строительства) 

Локальная смета на строительные работы № 1-1 

Локальная смета 

(наименование работ и затрат) 

Модернизация теплового ввода жилого дома №89 по ул. Октябрьской в г. Краснограде Харьковской области 

(наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры) 

ОСНОВАНИЕ: 

Составлена в текущих ценах по состоянию на 05.08.20 S 4 

Сметная стоимость 

Сметная трудоёмкость 

Сметная заработная плата 

Средний разряд работ 

12,193 тыс. грн. 

0,069 тыс. чел.ч. 

1,481 тыс. грн. 

3,9 разряд 

п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Обосно 

вание 

(шифр 

нормы) 

2 

P18-1-5 

РН1-5-2 

Е24-10-1 

С 114-98 

PH1-12-2 

РН 1-7-2 

Р18-21-1 

Р 5 8-42-1 

Наименование 

работ и затрат 

3 

Разборка асфальтобетонных покрытий 
механизированным способом 

Разработка грунта экскаватором с доработкой 
вручную, группа грунта 2 

Бесканальная прокладка 
теплогидроизолированных трубопроводов 

диаметром 50 мм [пенополиуретановая 
изоляция с наружной оболочной из 
полиэтилена] при условном давлении 1,6 МПа 
[16 кг/см2], температуре 150 град.С 

Комплект изоляции стыка Ду50/125 мм 

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 

5 м, группа грунта 2 
Планировка площадей механизированным 
способом, группа грунта 2 

Устройство оснований и покрытий из песчано-
гравийных смесей [щебеночно-песчаных 
смесей] оптимального гранулометрического 
состава однослойных, толщиной 12 см 
Устройство покрытий толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 

Единица 

измерения 

4 

100мЗ 

100 мЗ 

1000м 

шт 

100 мЗ 

1000 м2 

100м2 

100м2 

Кол-во 

5 

0,0135 

0,36 

0,036 

8,0 

0,36 

0,06 

0,09 

0,09 

Стоим.един, грн. 

всего 

заработ 

ной платы 

6 

9 170.16 
3 224,96 

1 745,57 
89,87 

233 611,75 
25 962,89 

222,21 

225,20 

403,22 

3 573,17 
136,31 

544,83 
126,62 

экспл. 

машин 

в т.ч. 

зарплаты 

7 

5 945,20 
1 522,48 

1 655,70 
427,23 

24 974,99 
4 179,07 

225,20 
47,02 

403,22 
71,04 

468,94 
101,86 

395,63 
101,43 

Общая стоимость. 

всего 

8 

124 

628 

8 4 1 0 

1 778 

81 

24 

322 

49 

заработ 

ной платы 

9 

44 

32 

935 

12 

11 

грн. 

экспл. 

машин 

в т.ч. 

зарплаты 

10 

80 
21 

596 
154 

899 
150 

81 
17 

24 
4 

42 
9 

36 
9 

Затраты труда рабо 

чих, чел.ч. не за

нятых обсл. машин 

обслуж. 

на един. 

11 

191,6200 
72,2096 

5,3400 
19,3180 

1 226,4000 
196,0077 

2,0382 

2,6115 

7,5100 
3,9873 

6,0700 
3,9793 

машины 

всего 

12 

2,59 
0,97 

1,92 
6,95 

44,15 
7,06 

0,73 

0,16 

0,68 
0,36 

0,55 
0,36 



Составил Мастер по ремонту Самойленко СВ. 

Проверил Главный инженер Марченко В.М. 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 -1 -

Форма № 1а 

ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, ПриложениеД 

Тепловой ввод жилого дома №89 по ул. Октябрьской в г. Краснограде Харьковской области 

2_вр_1-1 

(наименование объекта строительства) 

В Е Д О М О С Т Ь Р Е С У Р С О В 





Составил Мастер по ремонту 

Проверил Главный инженер 

Самойленко СВ. 

Марченко В.М. 



троительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 - 1 -

Тепловой ввод жилого дома №89 по ул. Октябрьской в г. Краснограде Харьковской области 

2_ор_1-1 

наименование стройки 

РАСЧЁТ 

общепроизводственных расходов к локальной смете № 1-1 
К1 - Усреднённый коэффициент перехода от нормативно-расчётной трудоёмкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к 
трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах 

К2 - Усреднённый показатель определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн/чел.ч. 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 05.08.2014 

Составил Мастер по ремонту 

I [роверил Главнш инженер 

Самойленко СВ. 

Марченко В.М. 



Затверджую 
оградського ПТМ 

Ю.О. Головко 
2014 р. 

Техніко-економічне обґрунтування модернізації ділянки теплової 
мережі від ТК12 до ТК13 на котельній по вул.Московська,45е 

(0133/225, І=22м) 

Дана ділянка теплової мережі експлуатується з 1981р. (31 рік). 
Враховуючи, що на цій ділянці ґрунтові води підіймаються над каналами 
теплової мережі, по цій причині трубопроводи систематично 
затоплюються ґрунтовими водами. По вказаній ділянці тепломережі 
теплоносій надається до багатоповерхових житлових будинків та гімназії 
«Гранд». 

На даній ділянці теплової мережі проводилось декілька аварійних 
розриттів. Проведено шурфування на даній ділянці (акт огляду 
тепломережі в шурфі додається) Трубопроводи мають суцільну корозію і 
потребують негайної заміни (модернізації). 

Трубопроводи необхідно прокласти з попередньо ізольованих труб. 
На запит цінових пропозицій по модернізації теплової мережі нашим 

підприємством було отримано декілька пропозицій, з яких було обрано 
Дніпропетровське підприємство «Сантехмонтаж» (прайси додаються). 

Вартість робіт складає 21,575 тис.грн. 
Термін окупності - 53,6 місяці 
Економія ТЕР - 0,98 т.у.п. в рік 
Економічний ефект - 3,72 тис.грн.в рік. 

Головний інженер 
Красноградського ПТМ В.М.Мар ченко 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 3_вд_1-1 

ДЕФЕКТНЫЙ А К Т 

На модернизацию участка тепловой сети ТК12-ТК13 котельной по ул. Московской,45е в г. Краснограде Харьковской области 

Условия производства работ: 

Составил Инженер по ОЭ и Р ТС Неухацкий Б.Н. шА 

Проверил Мастер по ремонту Самойленко СВ. 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 3_ср_1-1 

ДСТУБД.1.1-1:2013, Приложение И 

Форма № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

Сводный сметный расчет в сумме 

В том числе возвратных сумм 

/наименование утверждающей организации/ 

21,575 тыс.грн. 

/ ссылка на документ об утверждении / 

сводный СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА № 1-1 

Тепловые сети котельной по ул. Московской, 45е в г. Краснограде Харьковской области 
наименование ооъекта строительства 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 05.08.2014 

Главный инженер 

Согласовано: 

Ю. Головко 

В. Марченко 

No 

п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

№ смет и Наименование глав, зданий, строений, 

сметных сооружений, линейных объектов 

расчётов инженерно-транспортной инфра 

структуры, работ и затрат 

2 3 

Глава 2. Объекты основного назначения 

1-1 I Локальная смета 

Итого по главе № 2 

Итого по главам № 1 - 7 

Расчёт №5 

Расчёт №6 

Сметная прибыль (2.71 грн./чел.ч.) 

Средства на покрытие административных 
расходов строительных организаций (1,23 
грн./чел.ч.) 

Итого 

Налог на добавленную стоимость 

Всего по сводному сметному расчёту 

Сметная стоимость, тыс. грн. 

строитель 

ных 

работ 

4 

оборудов. 

мебели и 

инвентаря 

5 

17,618| 

17,618] 

17,618 

0,248 

17,866 

17,8661 

прочих 

затрат 

6 

I 

0,113 

0,113 

3,596! 

3,709; 

общая 

стоимость 

7 

17,618 

17,618! 

17,618 

0,248 

0,113 

17,979! 

3,596! 

21,575] 

Заказчик 



;троительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/ri 0370 

Тепловые сети котелыюй но ул. Московской. 45е в г. Краснограде Харьковской области 

(наименование обьекта строительства) 

Локальная смета на строительные работы № 1-1 

ДСТУ S Д. 1.1-1:2013, Приложение А 

Форма № 1 

Модернизация участка тепловой сети ТК12-ТК13 

(наименование работ и затрат) 

Котельная по ул. Московской,45е в г. Краснограде Харьковской области 

ОСНОВАНИЕ: 

(наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры) 

Сметная стоимость 

Сметная трудоёмкость 

Сметная заработная плата 

Средний разряд работ 

17,618 тыс. грн. 

0,092 тыс. чел.ч. 

1,912 тыс. грн. 

3,6 разряд 

« I 



Составил Мастер по ремонту 

Проверил Главный инженер 

С. Самойленко 

В.Марченко 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 -1 -

Форма № 1а 

ДСТУ БД.1.1-1:2013, Приложение Д 

Тепловые сети котельной по ул. Московской, 45е в г. Краснограде Харьковской области 

3_вр_1-1 

(наименование объекта строительства) 

В Е Д О М О С Т Ь Р Е С У Р С О В 

к локальной смете №1-1 





Составил Мастер по ремонту 

Проверил Главный инженер 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 - 1 -

Тепловые сети котельной по ул. Московской, 45е в г. Краснограде Харьковской области 

3_ор_1-1 

наименование стройки 

РАСЧЕТ 

общепроизводственных расходов к локальной смете № 1-1 
К.1 - Усреднённый коэффициент перехода от нормативно-расчётной трудоёмкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к 
трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах 

К2 - Усреднённый показатель определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн/чел.ч. 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 05.08.2014 

Средства на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм, с учётом 
единого взноса 
(112,00 + 1 800,00) * (0.78 * 1.332)% 

! Средства на оплату единого взноса, начисленного на сумму пособия по временной нетрудоспособности ( 
свыше 5 дней) 
(112,00 + 1 800,00) * 0,007340 

14! 

Всего общепроизводственные расходы по смете 

i !римечания: 

1 006; 

Составил 

Проверил 

Мастер по ремонту 

Главныи инженер 

С. Самойленко 

В.Марченко 



Затверджую 
оградського ПТМ 

Ю.О. Головко 
2014 р. 

Техніко-економічне обґрунтування модернізації ділянки теплової мережі 
від ТК12 до ТК14 на котельній по вул.Московська,45е (0159/250, І=96м) 

Дана ділянка теплової мережі експлуатується з 1981р. (31 рік). 
Враховуючи, що на цій ділянці ґрунтові води підіймаються над каналами 
теплової мережі, по цій причині трубопроводи систематично затоплюються 
ґрунтовими водами. По вказаній ділянці тепломережі теплоносій надається 
до багатоповерхових житлових будинків. 

На даній ділянці теплової мережі проводилось декілька аварійних 
розриттів. Проведено шурфування на даній ділянці (акт огляду тепломережі в 
шурфі додається). Трубопроводи мають суцільну корозію і потребують 
негайної заміни (модернізації). 

Трубопроводи необхідно прокласти з попередньо ізольованих труб. 
На запит цінових пропозицій по модернізації теплової мережі нашим 

підприємством було отримано декілька пропозицій, з яких було обрано 
Дніпропетровське підприємство «Сантежмонтаж» (прайси додаються) 

Вартість робіт складає 84,172 тис.грн. 
Термін окупності - 51,3 місяці 
Економія ТЕР - 3,69 т.у.п. в рік 
Економічний ефект - 14,02 тис.грн.в рік. 

Головний інженер 
Красноградського ПТМ В.М.Марченко 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 4_вд_1-1 

Форма № 8 

ДСТУБ Д.1 1-1:2013 Приложение Р 

Красноградское предприятие тепловых сетей 

(наимено: верждающей организации) 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

На модернизацию участка тепловой сети ТК12-ТК14 котельной по ул. Московской.45е в г. Краснограде Харьковской области 

Условия производства работ: 

Объёмы производства работ 

Составил Инженер по ОЭиР ТС Неухацкий Б.Н. 

Проверил Мастер по ремонту Самойленко СВ. 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 4_ср_1-1 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение И 

Форма № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

Сводный Сметный расчет в сумме 

В том числе возвратных сумм 

/наименование утверждающей организации/ 

84,172 тысгрн. 

/ ссылка на документ об утверждении / 

сводный СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА № 1-1 

Тепловые сети котельной по ул. Московской, 45е в г. Краснограде Харьковской области 

наименование объекта строительства 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 05.08.2014 

Директор Ю. Головко 

В. Марченко 

Согласовано: 

Заказчик 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7,9.8 s/n 0370 

ДСТУ Б Д. 1.1 -1:2013, Приложение А 

Форма № 1 

Тепловые сети котельной по ул. Московской. 45е в г. Краснограде Харьковской области 

(наименование объекта строительства) 

Локальная смета на строительные работы № 1-1 

Модернизация участка ТК12-ТК14 

(наименование работ и затрат) 

Тепловые сети котельной по ул. Мо сковской,45 е в г. Краснограде Харьковской области 

(наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры) 

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 

Сметная трудоёмкость 

Сметная заработная плата 

Средний разряд работ 

69,045 тыс. грн. 

0,279 тыс. чел.ч. 

6,071 тыс. грн. 

4,0 разряд 



Составил Мастер по ремонту 

Проверил Главный инженер 

С. Самойленко 

В. Марченко 







Составил Мастер по ремонту 

Проверил Главный инженер 

С. Самойленко 

В. Марченко 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 - 1 -

Тепловые сети котельной по ул. Московской, 45е в г. Краснограде Харьковской области 

4_ор_1-1 

наименование стройки 

РАСЧЁТ 

общепроизводственных расходов к локальной смете № 1-1 
К1 - Усреднённый коэффициент перехода от нормативно-расчётной трудоёмкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к 
трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах 

К2 - Усреднённый, показатель определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн/чел.ч. 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 05.08.2014 

Составил Мастер по ремонту_ 

Проверит Главный инженер 

С. Самойленко 

В. Марченко 



Техніко-економічне обґрунтування модернізації ділянки теплової 
мережі від ТК1 до ТКЗ на котельні по вул..Московська,45е 

(0219/315, І=364м) 

Дана ділянка теплової мережі експлуатується з 1988 р. (28 років). 
Враховуючи, що на цій ділянці ґрунтові води підіймаються над каналами 
теплової мережі, по цій причині трубопроводи систематично 
затоплюються ґрунтовими водами. По вказаній ділянці тепломережі 
теплоносій надається до багатоповерхових житлових будинків та гімназії 
«Гранд». 

На даній ділянці теплової мережі проводилось декілька аварійних 
розриттів. Проведено шурфування на даній ділянці (акт огляду 
тепломережі в шурфі додається) Трубопроводи мають суцільну корозію і 
потребують негайної заміни (модернізації). 

Трубопроводи необхідно прокласти з попередньо ізольованих труб. 
На запит цінових пропозицій по модернізації теплової мережі нашим 

підприємством було отримано декілька пропозицій, з яких було обрано 
Дніпропетровське підприємство «Сантехмонтаж» (прайси додаються). 

Вартість робіт складає 687,655тис.грн. 
Термін окупності - 53,6 місяці 
Економія ТЕР - 0,98 т.у.п. в рік 
Економічний ефект - 3,72 тис.грн.в рік. 

Головний інженер 
Красноградського ПТМ №' В.М.Марченко 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 11_вд_1-1 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

На модернизацию участка тепловой сети ТК1-ТКЗ котельной по ул. Московской,45 е в г. Краснограде Харьковской области 

Условия производства работ: 

Составил Инженер по О Э и Р ТС Неухацкий Б.Н. 

Проверил Мастер по ремонту Самойлечко СВ. 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 

! 

УТВЕРЖДЕНО 

Сводный сметный расчет в сумме 

В том числе возвратных сумм 

11_ср_1-1 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложением 

Форма № 5 

/наименование утверждающей организации/ 

687.798 тыс.грн. 

/ ссылка на документ об утверждении / 

сводный СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА № 1-1 

Ю. Головко 

В. Марченко 

Согласовано: 

Заказчик 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 

ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, Приложение А 

Форма № 1 

Тепловые сети котельной по ул. Московской.45е в г. Красиограде Харьковской области 

(наименование объекта строительства) 

Локальная смета на строительные работы № 1-1 

Модернизация участка тепловой сети ТК1-ТКЗ 

ОСНОВАНИЕ: 

(наименование работ и затрат) 

Тепловые сети котельной по ул. Московской,45 е в г. Красыограде Харьковской области 

(наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры) 

Сметная стоимость 

Сметная трудоёмкость 

Сметная заработная плата 

Средний разряд работ 

560,054 тыс. грн. 

3,328 тыс. чел.ч. 

68,733 тыс. грн. 

3,4 разряд 



Строительные Технологии - СМьТА™ версия 7,9.8 s/n 0370 -2-



Составил Мастер по ремонту 

Проверил Главный инженер 

С. Самойленко 

В. Марченко 



Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 11_вр__1-1 

Форма № 1а 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Приложение Д 

Гепловые сети котельной по ул. Московской,45е в г. Краснограде Харьковской области 

(наименование объекта строительства) 

В Е Д О М О С Т Ь Р Е С У Р С О В 

к локальной смете №1-1 









/ 

Строительные Технологам - СМЕТА™ версия 7.9.8 s/n 0370 - 1 -

Тепловые сети котельной по ул. Московской,45е в г. Краснограде Харьковской области 

11_ор_1-1 

наименование стройки 

РАСЧЁТ 

общепроизводственных расходов к локальной смете № 1-1 
К.1 - Усреднённый коэффициент перехода от нормативно-расчётной трудоёмкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к 
трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах 

К2 - Усреднённый,показатель определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн/чел.ч. 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 05.08.2014 

Составил Мастер по ремонту 

Проверил Главный инженер 
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