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Jliqensis na BgpEOnuutpo tqnrosoi_eHeprii
(Jtlb, 4ara nu4avi, crporc aii)

Hosnopx4xenm XO,{A J\b 535 sit20.10.20I7
p., 6e:crpoxona.

Jliuensis ua rpancuopr.ynauns renrosoi
eneprii rraaricrpansnr,rnar,r ra rraicuesfiNdz
(posno,{inr.errav) rennon[Nar,r NdepeNaMn
(No, 4ara nr,r4avi, crpor aii)

Hosnopr4xeunr XO.{A }lb 535 sia20.10.2017
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(J\b, 4ara nu4aui, crpox aii)

Hosnopx4Nennr XO.{A }lb 535 sin20J0.2017
p., 6ercrpor<ona.

Craryrnuft r<aniran niqensiara Ha
34.06.20I9p., rr{c. rpH

7 727,80 rr.rc.rpn.
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94108,3 rr.rc.rpH.

Arraoprusaqiftni ni4paxyBaHHr sa ocraHHift
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Tlrc. rpH

806,4 rlrc.rpH.
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(o6os'sgronux nnarexir)

Heurae.

NPO IHBECT}IUIIIHY IIPOIPAMY2.3ATAJIbHA IH
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foronui erarrlr peanisaqii innecruqifinoi
IIporpaMr.r 1. Bygineluro-rraonraxni po6orn

3. BIAOMOCTI TIPO I :TIIUI 3A IHBECTITUI,IHOIO IPOIPAMOK)
3ara;rrnnft o6csr innecrr.rqift, Trrc. rpH 898,792

BNACHI KOIIITI{ 898,792
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OIO.UXETHT KOIIITII
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2. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної 
програми. 
   План дивитись в розділі додатки - Додаток № 4 на 3 аркушах.   
3.  Фінансовий план  використання коштів для виконання Інвестиційної 
програми та  їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців. 
  План дивитись в розділі додатки - Додаток № 5 на 3 аркушах.   
4.  План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної 
програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців. 
   План дивитись в розділі додатки - Додаток № 6 на 2 аркушах.    
 
 

5. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

5.1.  Коротка  інформація про КП «Теплоенерго». 
Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської 

області (далі – КП "Теплоенерго") утворено в розпорядчому порядку на базі 
відокремленої частки комунальної власності відповідно до рішення № 597 від 
23.03.2012 р. Лозівської міської ради Харківської області на підставі Законів 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу України 
та Цивільного кодексу України. Необхідність створення підприємства викликана 
потребою у підвищенні ефективності використання майна, що перебуває у 
комунальній власності територіальної громади міста Лозова Харківської області, а 
також потребою у забезпеченні всіх категорій споживачів тепловою енергією та 
гарячою водою. 
      КП "Теплоенерго" зареєстроване в Єдиному державному реєстрі 24.04.2012 р., 
реєстраційний № 14761020000000759  та діє на підставі Статуту в новій редакції, 
затвердженій рішенням Лозівської міської ради Харківської області № 780 від 
12.12.2017 р., код  ЄДРПОУ 38076191. 

Статутний фонд підприємства  станом на 01.08.2017 р. складає 7727805,35 грн.  
Юридична адреса: 64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ломоносова, 23. 

 
Метою діяльності Підприємства є: 
 систематична господарська діяльність з виробництва теплової енергії в т.ч. пари 

та гарячої води, транспортування її магістральними та місцевими розподільчими 
тепловими мережами, постачання теплової енергії всім категоріям споживачів 
для потреб централізованого опалення, вентиляції та гарячого водопостачання; 

 досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання 
прибутку. 

Предметом діяльності Підприємства є: 
 виробництво теплової енергії (в т.ч. пари та гарячої води), транспортування її 

магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії; 
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 експлуатація теплових мереж та тепло-розподільчих пунктів (ТРП), що 

знаходяться на балансі Підприємства, їх ремонтно-експлуатаційної бази, з 
метою транспортування теплової енергії для всіх категорій споживачів. 

  Основними видами діяльності Підприємства за КВЕД-2010 є: 
 
 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря; 
 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання; 
 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 
 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 
 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах;   
 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів. 

Історія забезпечення міста Лозова централізованим теплом розпочалася в 1971 
році з будівництва по вул. Свободи, 2 парової котельні  Лозівського ковальсько-
механічний заводу (ЛКМЗ) для забезпечення ковальських молотів паром та 
опалення вторинним паром південно-західного масиву міста. Потужність котельні 
441 Гкал/год. 

 На підставі рішення № 258 Харківського облвиконкому від 26 квітня 1976 року 
був організований Лозівський теплофікаційний район Харківського обласного 
підприємства теплових мереж, який почав функціонувати з 1 квітня 1977 року. 

На час створення теплового району було 2 вугільні котельні, які виробляли та 
постачали тепло місту  (Кіма 23, Профінтерна 7). 

В 1981 році Лозівський теплофікаційний район був реорганізований в Лозівське 
міжрайонне підприємство теплових мереж. 

 В підприємство ввійшли котельні міста Лозова: 38 Гв. Дивізія, Муранова,63, 
Лозовського, 78, Володарського, 2, Правди,4, Леніна 95, котельні Лозівського 
району: с. Смирнівка, с. Чернігівське, с. Єлизаветівка, с. Артільне, котельні 
Близнюківського району: Комсомольська,38, В.Складнєвой, Старостіна, Радянська, 
Калініна, Жовтнева, с. Уплатне, КСП «Комсомолець» В 1983 році була прийнята 
котельня 2-го Підйому с. Краснопавлівка, в 1985 році котельня Біостанції, 
Червоногвардійська,5, Урицького 22, в 1986 році котельня ЦРБ і ПНІ, в 1987 році 
котельня Червонопартизанська,43, в 1989 році котельня Лозовського,8, Василькова, 
в 1991 році котельня с. Краснопавлівка, в 1993 році котельня с. Миколаївка.  

  З 1993 року забезпеченням теплом в м. Лозова займалося  КП "Лозівські 
теплові мережі", на балансі якого перебувало 13 котельних та в  1994 році були 
прийняті теплові мережі ЛКМЗ, в 1998 році - котельня с. Орілька, в 1999 році - 
котельня с. Панютине, вул. Стахановська.  

 В 2000 році була прийнята котельня ЛКМЗ, в 2001 році - котельня МСЧ, 
побудовані 2 топочних, на базі ТРП №10 побудована котельня 6-го мікрорайону, 
яка постачає тепло на мікрорайони № 1,6,9. 

 В 2001 році підприємство експлуатувало вже 36 котелень, які виробляли 
близько 500 тис. Гкал на рік і постачали тепло місту Лозова, Лозівському і 
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Близнюківському районам, було установлено 112 котлів, протяжність теплових 
мереж складала 102 км, на підприємстві працювало 634 чол.  
      В 2005 році Лозівське підприємство теплових мереж реорганізоване в 
комунальне підприємство "Теплові мережі" Лозівської міської ради Харківської 
області. За рішенням № 1022 від 01.04.2005 року Лозівської міської ради 
Харківської області створене Комунальне підприємство "Теплові мережі" 
Лозівської міської ради Харківської області. Підприємством експлуатувалося 18 
котелень, які виробляли 264 тис. Гкал на рік. В експлуатації перебувало 60 котлів, 
протяжність теплових мереж складала 82 км. З 2010 року тариф встановлений 
НКРЕ (Національна комісія регулювання електроенергетики України) є 
необґрунтованим і не покриває в повній мірі витрат підприємства. При 
необхідності підвищення тарифу на 48% НКРЕ затвердило - 10%. Це зумовило 
збиткову діяльність КП "Теплові мережі" в 2010, 2011 та  2012 році. Компенсацій 
витрат підприємства з бюджету не було, що стало підставою для банкрутства 
підприємства, та 31.07.2012 р. ухвалою Господарського суду Харківської області 
КП "Теплові мережі" визнано банкрутом. 
      В 2012 році рішенням Лозівської міської ради Харківської області № 597 від 
23.03.2012 р. створене комунальне підприємство "Теплоенерго"  Лозівської міської 
ради Харківської області, яке замінило КП "Теплові мережі". 
Станом на  01.07.2019 р. до складу підприємства КП "Теплоенерго" входить 16 
газових котелень; 1-твердопаливна; -7 ТРС (теплова розподільчи пункти);  - 58,535 
км  розподільчих теплових мереж у дво трубному вимірі. 
Загальна встановлена потужність джерел тепла підприємства – 448,3 Гкал/год. 
Приєднане теплове навантаження – 74.113 Гкал/годину, в тому числі: 
- Населення – 54.914 Гкал/годину (74,09 %); 
- Бюджет – 15.977 Гкал/годину (21,56 %); 
- Інші споживачі – 3.22 Гкал/годину (4,35 %). 

Підприємство є засновником: 
- Дочірнього підприємства «Комунсервіс-2» комунального підприємства 

«Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області, створене відповідно до 
наказу директора Підприємства від 19 січня 2017 року № 9; 

- Дочірнього підприємства «Лозоваводосервіс» комунального підприємства 
«Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області, створене відповідно до 
наказу директора Підприємства від 20 червня 2017 року № 58.  

 
Стан розподільчіх мереж  передачи тепла 

Загальна довжина теплових мереж, що знаходиться на балансі підприємства, 
становить 58,535 км. Внаслідок того, що основна частина теплових мереж має 
значний строк експлуатації, теплова ізоляція деяких ділянок (особливо підземного 
прокладання) має незадовільний стан і потребує заміни. 

Практично усі мережі відпрацювали ресурсній термін та мають знос більше 
75 %. Загалом заміна мереж виконана лише на 5 %  із-за відсутності коштів 
впродовж багатьох років. Але підприємство систематично проводить роботи по 
заміні ізоляції теплотрас, зокрема на шкарлупи із пінопласту.  
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Кількості аварій по роках, 2013-2018 рр. 

Рік 
Загальна 
кількість, шт 

2013 12 
2014 21 
2015 18 
2016 29 
2017 19 
2018 22 

 
Taблиця  Загальні характеристики мереж ЦТ 

Трубопроводи Експлуатаційний період 

Метод прокладки протяж
-ть км 

тип 
ізоляції 

< 5 років 5-20 
років 

20-50  
років 

км % к
м % км % 

Канальна 35,415 мінвата 0 0,0 7 20,
0 

28,41
5 

80,
0 

Попередньоізольовані
, в каналах 7,742 

ППУ 
оболонк
а 

7,742 100,
0   0,0   0,0 

Надземна 6,628 мінвата   0,0 3 45,
3 3,628 54,

7 

Надземна, 
попередньоізольова ні 8,75 

ППУ 
оболонк
а 

8,75 100,
0   0,0   0,0 

Разом 58,535  16,49
2 28,2 10 17,

1 
32,04
3 

54,
7 

Лише 16,492 км трубопроводів ізольовані ППУ кожухом. Траншейний тип 
прокладки трубопроводів застосовний до 35,415 км мереж ЦТ 
 
Taблиця Заміна трубопроводів за останні роки 

Рік 
Загальна 
довжина 
км 

Тип трубопроводу 
Сталеві 
попердньоізол
ьовані, км 

Пінополістирол (ПП) 
вкритий кожухом км 

2013 3,64  1,82 1,82 
2014 1,84 0,92 0,92 
2015 0,9 0,3 0,6 
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2016 0,8 0,0 0,8 
2017 0,8 0.0 0,8 
2018 0,8 0.0 0,8 
Разом 8,48 2,74 5,74 

 замінено 8,48 км трубопроводів, протягом останніх  років. 
 Повільна реконструкція мережі ЦТ впливає на кількість аварій протягом 

останніх п'яти років. З метою мінімізувати теплове навантаження на практично 
зношену систему розподілу, температура теплоносія на виході з котлів, 
підтримується на рівні 70-90 °С. Чотири з 16 котелень функціонують відповідно до 
температурного графіку 120/70 °С. Решта 12 котелень працюють відповідно до 
температурного графіку 95/70 °С.  Щільність навантаження мереж ЦТ у 5,7 разів 
нижче проектного значення (8.7 МВт/км,тоді як фактична щільність навантаження 
складає 1,9 МВт км). У результаті недовантаження мереж виникають втрати при 
розподілі теплої енергії і збільшення споживання електроенергії. 

Зазначені вище параметри використання встановленого навантаження і 
щільності  нагріву вказують на необхідність повного відновлення системи 
розподілу та її приведення у відповідність з фактичними вимогами, пов'язаними з 
навантаженням. Значно завищений типорозмір мереж негативно впливає на рівень 
втрат теплової енергії через ізоляцію. 

Показники ефективності компанії, насамперед залежать від експлуатаційних 
результатів котельні ЛКМЗ, за адресою вул. Свободи, 2-з. (57% загальної теплової 
енергії у мережі центрального опалення виробляє ця котельня). 

Котельня по вул. Свободи, 2-з розташована на відстані більш ніж 3 км від 
основних споживачів. Протяжність магістрального трубопродову становить 9.5 км 
(в тому числі 4.5 км Ду>500 мм). Довжина трубопроводу другого рівня дорівнює 
24.7 км. Ремонт і заміна 9.5 км магістрального трубопроводу неможливі у зв’язку 
зі: з зруйнованими обслуговуючими платформами; зламаними опорамиі,  
серйозною корозією металевих частин в точках з’єднання  труби з рухомими  
опорами. Крім того, частина основи трубопроводу, встановленого під залізницею,  
зношено більш,  ніж на 85%. Мережа  виготовлена зі сталевих труб  ізольовананих 
мін ватою і укладена в каналах і надземно. У деяких випадках висота естакади 
сягає 14 м. Значна частина трубопроводів знаходиться в експлуатації протягом 20 
років і більше. 
 

5.2. Висновки щодо необхідності впровадження Інвестиційної програми 
Інвестиційна програма визначається законом як пакет заходів, що підвищують 

надійність і ефективність роботи системи централізованого теплопостачання. 
 Предметом даної інвестиційної програми є заходи, пов'язані з будівництвом 

газопроводів, як основної попередньої умови будівництва нових котелень, за 
проектом "Модернізація системи теплопостачання" міста Лозова реалізованого в 
рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України, що 
ратифікована Законом України Про ратифікацію Фінансової угоди (проект 
"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та 
Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). 
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Загальна мета проекту – забезпечення стабільного теплопостачання 

споживачам послуг системи центрального опалення (ЦО) м. Лозова за рахунок її 
модернізації, при  підвищенні економічної, соціальної та енергетичної 
ефективності, значне зменшення негативного впливу на навколишнє середовище 
при одночасному  підвищенні надійності, безпеки теплопостачання та якості 
обслуговування споживачів.  

Модернізація складається з: 
- будівництва 6 нових,  повністю автоматизованих, місцевих котелень ( КТ) 

загальної потужністю 60 МВт, які працюватимуть на природному газі і будуть 
розташовані ближче до місця проживання кінцевих споживачів з подальшим 
виведенням з експлуатації  існуючої котельні (КТ) пo вул. Свободи,2-з потужністю 
400 МВт. та магістральних теплопроводів, якими тепло подається від цієї КТ до 
розподільчих мереж; 

- часткової заміни мереж центрального опалення (ЦО) на труби більш 
оптимізованих діаметрів; 

- будівництва газопроводу середнього тиску до нових КТ;  
- будівництва мережі водопостачання до нових КТ. 
 

5.3.  Обгрунтування  інвестиційних витрат  за їх складовими. 
Джерела для витрат на виконання Інвестиційної програми мають одну 

складову: 
- річні амортизаційні відрахування по основних засобах; 
Річні амортизаційні відрахування по основних засобах, що відновлюються, 

включені до фінансових планів в повному об’ємі. 
 

5.4. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру 
 тарифу у прогнозному періоді 

Виконання Інвестиційної програми не вплине на вартість теплоенергії бо 
джерелом її фінансування будуть амортизаційні відрахування які вже враховані 
при розрахунку величини тарифу на теплоенергію. Але сама наявність і виконання 
інвестиційної програми буде свідчити про цільове використання коштів від 
амортизаційних відрахувань. 
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5.5. VgaramHeHa xapaKTeprlcrr{Ka o6tercrie renrorocrarraHHfl
Kolurynaruuoro ni4npraeMcrBa "Teflnoenepro" Jlosincrroi nricmoi pa4z

i (nafi rraeuy,naxur .liqeHriara)

craHoM na L lnnnn 2019porcy

Ib
Slrr

HafiruenynarrHfl Ta xaparcrep[crrrca o6tercris renflonocraqaHnr OArHruq
enuipy

Ilorcasnur

gararIrnnI 3 HIIX
aaapifini

[. Bilpo6HnqrBo rerrJroBoi eneprii
I flarcepana menaoeol enepzit
l.l 3aranrna rinrricrr KoreJreHb, 3 HrlD(: ItrT. 17

noryxnicuo Ao 3 fran/roa IIIT. I1
noryxuicto si.( 3 .{o 20 fran/ro4 ItrT. 4

noryxnicno nig 20 ao 100 fra/ro4 
| IIIT. I

norvxnicrro 100 kan/rol i 6inrue ItrT. I
]IAXOBID( IUT. I

1.2 3aranrna ycraHoBJreHa noryxnicrr KpreJreHb, 3 Hlrx: fra/roa 445,386
noryxnicrro.uo 3 fran/roA fra/roa 16,331

noryxnicrro sil 3 lo 20 fran/rot fran/ro4 31,155

noryxnicrro sil 20 uo 100 fxar/roa fran/ro.u 31.400

noryxnicrro 100 fran/roa i 6irlrne frar/ro,u 366.5
.IIaXOBIID( fxzur/ro.u 0.5 l5

1.3 Cepe4ne HaBarrrzDreHrrf, KoreneHb:

y HeonurroBaJrrur,rft nepio.u lna/roA 0.1

y graraoaufi nepioA kar/roA 30,7

t.4 Piqnufi o6crr ni4nycry rennonoi euepriT (sa 201 8 pir) fxas 122323,

2 Rornnu ma xeocmoni noeepxni nazpipy

2.1 3aranura rimricrr rorris: IIIT. 59 J
2.1.1 3a BIAOM T€IIJIOHOCII. 3 HIrrX: IUT.

no4orpiftnm 3 KKA rraenure 86 %o ItrT. 13

no4orpifinm 3 KKA 6inrue 86 % IIIT. 37
napoBl{x 3IffiA rraenue 89 7o mT. 7 3

rrapoBr.rx 3 KKA 6inrme 89 % IUT. 2

2.1.2 3a BI4IOM IIaJII{Ba, 3 HIrtX: ItrT. 59

na ragonoAi6uouy narmi IUT. 58

Ha rBepAoMy uanmi IIIT.

na piArouy narmi IUT.

2.2 BmopzcranHr ycraHoBJreHr.rx nnpo64uwrx noryxnocreft rorni-s:
y HeoriurroBaJrrrurfi neDiol % 0.00s

y smvronuft nepio4 o/o 9.4

z.) 3aranrna rhrricrr erouorraafisepi-e ItrT. J A

J fasonoeimpnauil moaxm, dunosi mbv6u, oqucmKa dunosux za3ie

3.1 3aranrna rinrricrr rf,roAyrr€Brirx ycraHoBoK, 3 Hnx: IIIT. 4t ?

AIIMOCOCIB IIIT. t5
AyrreBrD( neurrurrropin (ycranouenrx,orpeuo) mT. 26

J.Z 3aranrrna ycraHoBJreHa noryxnicrr rrro.rlyrr€BrD( ycraHoBoK rBr 1 969,75

J.J 3aranrna rimxicrr 3oJrorunaKovJiosrrosacis ItrT.

34 3aranrna rinrxicrr AuMoBrrx my6, s hrl(: IUT. 2I



4 nonouitcae ofinadnauwr

41 3aranura rinrricrr AeaeparopHr{x ycraHoBoK IIIT. 6

4.2 3ara-rrna xilrricrr no4oni4irpinaJrbHlrx ycraHoBor IIIT.

+-) 3aranrna rilrricrr 6ario :6opy xou,qbucary ItrT. 2

4.4 3aramna rim,ricrr nacocis. s Hlx: ItrT. 142 12

XI{BLIJIbHIID( IIIT. 20
Mepe)KHI{X IUT, 45
TIIAXI{BJIIOB:IJIbHID( IIIT. 37
rconaencauifiH[x IIIT. 6

peqnprylrqifirurx IIIT 25
HacociB rapf,rroro BoAonocrarraHur [Bn) ItrT. 6

4rprymqifiumr (|BII) IIIT. 3

4.5 3aranrna ycraHoBJreHa noryxuicrr nacocis rBr 3 956,31

5 Bodonidzomoexa i aodno-xiltiunuil pewuu
5.1 3aranrrra rimricrr BoAoniAforoBrr[x ycraHoBoK IIIT. I4
5.2 3aranura rimxicrr nacocin y crna4i No4oni4roroBqrD( ycraHoBoK IuT 18

53 3aranrna ycraHoBneHa noryNHicrr Hpcocir rBr 361 ,15
6 EtexmponocmaqaHHt ma eneKmDomeniq ni noucmD ol

6l 3aranrHa rhrxicrr niqr.urnraris o6niry elerrpuvnoi eneprii: IIIT. 39
rlp.f,Moro BKIIOqeHIUI IIIT. 30
rpancfioprr,raropHoro BKJrroqeHHt IIIT. 9

6.2
3aramna rhmicrr rouor o6liry eler<rpnvnoi eneprii, o6'e4Hanrx

y nV3o[ (AcKoE) IUT, 4

6.3 3aranura xiruxicrr rpaucftopuaropHrrx niAcranqifi l0 (6)/0,4 xB: ruT.

roryxnicrro Ao 630 KBA IIIT

uoryxnicrro nona4 630 rBA IIIT.

64 Buropucrannx ycraHoBJreH[x
eneKTporexHiqnoro o6naAnanns :

nnpo6rJnvnx noryNnocrefi

y HeorraJrroBaJrruufi nepio4 % 1.75

y :mraoauft nepio4 Yo r00
7 Aemonamusauifl

7.1 3aramna rimricrr aBToMarLI3oBaHIitx KoreJreHr. v rouv quclr ItrT.

3 [oBHoro aBToMarr,r3arliero (6es uocrifirloro o6cnyronyralrnoro
nepconarry)

IUT.

3 qacrKoBoro asrordarusauiero IUT. I
7.2

3aralrHa rinrricrr crrcreM aBToMarnrrHoro peryJrroBaHrur
naparraerpia po6ovoro rpouecy

IUT.

8 Ilpunada ofinixy menroeo'i enepzii

8.1 3aranrna ri-nlricrr upnna4ia o6riry reruosoi eneprii, s nrrx: mT. 358
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6. Опис заходів Інвестиційної програми на планований та прогнозний період 

6.1.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходів Інвестиційної програми.    

          
  Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської 

області (адреса: 64602 Харківська область, м. Лозова, вул. Ломоносова, 23) є 
кінцевим бенефіціаром проекту №1_КНА_003 "Модернізація систем 
теплопостачання" (далі Модернізація), що є частиною "Програми розвитку 
муніципальної інфраструктури України", що ратифіковано Законом України від 
03 лютого 2016 року № 975-VIII"Про ратифікацію Фінансової угоди (проект 
"Програма розвитку муніципальної  інфраструктури України") між Україною та 
Європейським інвестиційним банком)".        

   
 Проект стосується важливого муніципального сектору - центрального 

опалення (ЦО) м. Лозова. Територіально об’єкти планованої діяльності 
розташовані в межах південно-західної частини м. Лозова  Харківської області. 

 Проектом №1_КНА_003 "Модернізація систем теплопостачання", згідно ТЕО, 
розробленого консультантом (Компанія «Ramboll» Данія), опція 2 - «Помірна 
децентралізація теплопостачання (6 нових котелень), (Рішення Лозівської міської 
ради № 692 від 26.10.2017 р. "Про затвердження опції ї стратегії закупівель та 
впровадження проекту № 1_КНА_003 "Модернізація систем теплопостачання" - 
Додаток № 11)" (далі – Проект). 

 
 Проектом передбачено будівництво 6 нових, повністю автоматизованних, 

місцевих котелень (КТ) загальної потужністю майже 60 МВт, які працюватимуть 
на природному газі і будуть розташовані ближче до місця проживання кінцевих 
споживачів з подальшим виведенням з експлуатації існуючої котельні (КТ) пo 
вул.Свободи, 2-з потужністю близько 400 МВт та магістральних теплопроводів, 
якими тепло подається від цієї котельної до розподільчих мереж. Крім цього 
заплановано: 

- часткову заміну мереж центрального опалення (ЦО) на труби більш 
оптимізованих діаметрів; 

- будівництво газопроводу середнього тиску до нових КТ; 
- будівництво мережі водопостачання до нових КТ. 
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Рис. 1.1. Ситуаційна карта-схема розміщення майданчика планованої діяльності  
 
 
 
 
 

Умовні позначення 
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 Обов'язковою передумовою для будівництва нових котелень є будівництво 

газопроводів до них. У даній інвестиційній програмі передбачено фінансування 
будівництва газопроводів до трьох модульних котелень. 

 Будівництво газопроводу до нових модульних котелень вимагає виконання 
комплексу робіт відповідно до  проектів розроблених згідно Рішення Лозівської 
міської ради № 85 від 27.02.2018 р., та технічних умов приєднання до 
газорозподільної системи № 02.2.1-01-1179,1180,1181, наданих АК «Харківгаз» 
13.08 2018 р.  а саме: 

1) Нове будівництво газопроводу середнього тиску від газопроводу середнього 
тиску по вул. Південна до модульної газової котельні, що проектується за адресою: 
вул. Південна 12-а; 

2) Нове будівництво газопроводу середнього тиску від існуючого газопроводу 
середнього тиску по вул. Свободи до модульної газової  котельні, що проектується 
за адресою: вул. Свободи, 2-в, м. Лозова Харківської; 

 3) Нове будівництво газопроводу середнього тиску від газопроводу середнього 
тиску по вул. Свободи, до модульної газової котельні, що проектується за адресою: 
вул. Свободи, 38-а, м. Лозова Харківської області. 

Проектні роботи щодо газопроводів виконало ТОВ «ІНДІГО ГРУП», м. Харків 
згідно договорів № 35,36,37 від 20.04.2018 р. 

Прокладка газопроводів передбачена з урахуванням мінімальних розривів до 
будівель і споруд, згідно ДБН 360-92. 

Газопровід середнього тиску в землі виконають з поліетиленових труб ПЕ80 газ 
75 х 6,8 з коефіціентом запасу міцності – 3,15. 

Газопроводи що приєднують проектовані модульні котельні до найближчих 
діючих газопроводів матимуть довжину: до котельні по вул. Південна 12А – 162 м; 
до котельні по вул. Свободи 2в – 8 м;  по вул. Свобода 38а – 140 м. 

З'єднання поліетиленових труб будуть виконувати за допомогою 
терморезисторної сварки згідно з вимогами РСН 358. З'єднання поліетиленової 
труби із сталевою трубою здійснять за допомогою нероз'ємного з'єднання 
поліетилен-сталь заводського виготовлення. У місцях врізки та надземні ділянки 
газопроводів  виконають зі сталевих електрозварних труб.  З'єднання сталевих труб 
здійснять зварюванням. Роз'ємні з'єднання допускаються в місцях установки 
запірної арматури і газових приладів. 

У місці врізки встановлять пристрої, що вимикають - кран кульовий сталевий 
фланцевий тип КЗШС41нж, Р = 1,6 МПа, відповідних діаметрів. 

Захист підземної сталевої ділянки газопроводу (в місці врізки) від ґрунтової 
корозії передбачено накладенням ізоляції дуже посиленого типу по ДСТУ Б.В.2.5-1 
29: 2006. 

При перетині газопроводом проїжджих частин вулиць газопроводи укладуть в 
футляри зі сталевих електрозварювальних труб по ГОСТу 10704-91 досить 
посиленої ізоляції по ДСТУ Б.В.2.5-29: 2006 (пасивний захист). Для активного 
захисту від електрохімічної корозії на футлярі встановлять протектори магнієві 
ПМ-10У, ПМ-204. 
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Для секціонування проектованого газопроводу середнього тиску для 

можливості виконання аварійних і ремонтних робіт проектом передбачена 
установка в місцях відгалужень пристроїв, що відключають - кранів кульових 
газових ПЕ без колодязної установки з подовжувальним штоком в обсадній трубі 
під килим. 

Для захисту надземних газопроводів від атмосферних впливів після монтажу і 
випробувань газопроводи будуть покриті двома шарами емалі ХВ-125 по двом 
шарам грунтовки ФЛ-03К в жовтий колір з попереджуючими червоними кільцями 
(по ГОСТ 14202-69). 

Розміри траншеї будуть мінімальними і відповідно діаметру поліетиленової 
труби та виконанню підключень за допомогою терморезисторного зварювання на 
дні траншеї. В проекті передбачено запас труб з поліетилену в розмірі 2% від 
загальної протяжності газопроводу, призначений для укладання в траншею 
змійкою, виготовлення контрольних зварних з'єднань і зварних вузлів. Зварювання 
поліетиленових труб будуть проводити при температурі навколишнього повітря не 
вище +35 ° С і не нижче -5 ° С. Зварні стики поліетиленових газопроводів 
перевірять згідно вимог ДБН.В.2.5-20-2001. 

Подушку під поліетиленовий газопровід виконають з піску товщиною 0,1 м з 
пошаровим зволоженням і трамбуванням. Зворотну засипку траншеї виконають 
піском або піщаним ґрунтом з ущільненням на висоту 0,25 м над трубою, вручну, з 
підбиттям пазух, а вище за допомогою механізмів місцевим грунтом, що не містить 
великих включень на всю висоту траншеї. Пісок, який використовується для 
улаштування подушки і засипання поліетиленових труб, не повинен містити 
нафтопродуктів, лугів, олії, бітумів і органічних домішок. 

На висоті 400-500 мм над поліетиленовим газопроводом, покладуть 
попереджувальну полімерну стрічку жовтого кольору шириною не менше 200 мм з 
вбудованим алюмінієвим або мідним кабелем-супутником поперечним перерізом 
2,5-4,0 мм2 і незмивним написом «Газ». Кінці кабелю виведуть під килим. 

У місці врізки в існуючий газопровід розробку і зворотне засипання траншеї 
робити вручну. Уздовж траси підземних газопроводів виділять смуги шириною по 
2,0м з обох сторін від осі газопроводів, в межах яких не допускається будівництво 
споруд, складування матеріалів і обладнання, посадка дерев, влаштування стоянок 
автотранспорту. 

Відстані між проектованими газопроводами та іншими інженерними 
комунікаціями надземної прокладки приймати з урахуванням можливості монтажу, 
огляду та ремонту кожного з трубопроводів, але не менше діаметра труби, що 
прокладається. Трасу підземного газопроводу позначити на місцевості шляхом 
установки табличок покажчиків: 

 - в забудованій частині; 
 - на будівлях і опорах ЛЕП. 
На відстані 50,0м по обидві сторони від підземного газопроводу: 
• виконають заходи щодо герметизації вводів інженерних комунікацій в будівлі 

відповідно до вимог ДБН.В.2.2-15-2005 і «Типовимі деталями ущільнення вводів 
інженерних мереж в цивільні будівлі»; 
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• в кришках колодязів і камер підземних комунікацій просвердлити отвори 

d=15мм. 
 
За станом на момент створення даної інвестиційної програми  сума 

необхідна для будівництва газопроводів до нових модульних котелень, склала 
898792,06 грн. без врахування ПДВ. Зведений-кошторисний розрахунок і 
локальні кошториси додаються. 

 Виконувати будівельні роботи буде АК "Харківгаз»,  згідно Кодексу ГРМ без 
проведення тендерів, на підставі договорів-приєднання від 20.08.2018р. № 
03SKh1066-18, № 03SKh13112-18, № 03SKh13120-18. 
 

6.2. Визначення строку окупності заходів Інвестиційної програми  
 

Дана Інвестиційна програма є обгрунтуванням витрат  на заходи  які 
забезпечують виконання Проекту №1_КНА_003 «Модернізація систем 
теплопостачання», згідно ТЕО, розробленого консультантом (Компанія «Ramboll» 
Данія), (Рішення Лозівської міської ради № 692 від 26.10.2017 р. «Про 
затвердження опції ї стратегії закупівель та впровадження проекту № 1_КНА_003 
«Модернізація систем теплопостачання» - (Додаток № 11) , тому дані про терміни 
окупності ми можемо узяти з цього ТЕО, а саме: ДОДАТОК 3 до ТЕО  Програма 
пріоритетних інвестицій. 

Супровід проекту модернізації системи  теплопостачання у трьох містах 
України  м. Лозова – сторінки 17, 24, 29: 

Програма пріоритетних інвестицій (ППІ) представлена в Taблиці 1.1. 
 

Taблиця 1.1 Компоненти Програми пріоритетних інвестицій 

№ 
п.п. Компоненти ППІ 

Інвестиції ЄІБ  
Інвестиції 
EF5  

1000 євро    
1. Компонент 1  (Мережі ЦТ ) 1616   

2. 
Компонент 2 (Котельні разом з 
газопроводом) 9531   

3. Компонент 3 (ІТП) 0 2539 
4. Компонент 4 ( водопровод) 200   
  Разом  11347 2539 

Фінансування ППІ передбачено: 
11,347 млн. євро кредитних коштів від ЄІБ; 
2,5 млн. євро грантових коштів від Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності та довкілля (E5P). 
ППІ розроблена на основі досліджень і аналізу, проведеного командою 

Консультанта, у тісній співпраці з Компанією. У ході розробки ППІ взято до уваги 
вимоги і пропозиції ЄІБ. 

Для розрахунку термінів окупності використано прогнозування цін на газ, 
воду і електроенергію на наступні 20 років. 
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Індикативний фінансовий план для ППІ передбачає позику 11,35 млн. євро 

від ЄІБ. Умови ще не визначено остаточно в Угоді про позику між 
Позичальником (Міністерство фінансів України) та ЄІБ. З метою фінансового 
аналізу ЄІБ надав такі умови позики: 

Тривалість (років) - 22 роки; 5 років пільговий період; 17 років період 
погашення;  Проценти: 0,8% + 0,1% (маржа пере-кредитування Міністерства 
фінансів)– фіксована ставка 8% застосовується для спрощення припущення з 
метою моделювання;  Платіж за виділення коштів: відсутній;  Авансовий 
платіж: відсутній.  
 
Компонент ППІ 2 включає наступні заходи: 

 будівництво 3 малих модульних газових котелень; 
o вул. Южная12-а 
o вул. Свободи, 2-в 
o вул. Свободи, 38-в 

 будівництво 3 більших газових котелень; 
o котельня № 5- мікр-н 5, буд. 1-В (ТРП-5) 
o котельня № 6-мікр-н 4, буд. 16-В (ТРП-6) 
o котельня № 7 -мікр-н 3, буд. 39 (ТРП-7) 

 будівництво трубопроводу газопостачання; 
 підключення електроенергії. 

Taблиця 5.1 відображає підсумок по субкомпонентам (характеристику і 
витрати) відповідно до 

поточного компоненту ППІ. 
Так як будівництво газопроводів є допоміжною і необхідною попередньою 

умовою будівництва котелень, то розрахунок окупності його безпосередньо 
залежить від окупності котелень. 

 

№ Субкомпонент  
Вартість субкомпонентів в 1000 

євро 

1 Котельня Южная 12-
А 187 

2 Котельня 
вул.Свободи,38-В 319 

3 Котельня 
вул.Свободи, 2-В 113 

4 Котельня № 5  2594 
5 Котельня № 6  2394 
6 Котельня № 7 2774 

7 Трубопровід 
газопостачання  1000 

8 Електричні 
під’ключення 150 

  Разом 9531 
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Taблиця 5.2 демонструє основні припущення і передбачувану економію 
компонента ППІ 2. 

Параметр  Одиниця  
Кількість 

Ціна палива 
Середня 
річна 
економія 

Одиниця 
Тис. 
євро Тис.євро 

Економія газу  
1000 
нм3  1084 

 
євро/1000 
нм3  

219 237 

Економія електроенергії 
 МВт-
год  1293 

євро 
/МВт  59 76 

Економія витрат на персонал  Чол.-год 900     118 

Інвестиції 1,000 євро  
1000 
євро  9531       

Звичайний періодокупності  рік  22,1 
Загальна 

середня річна 
економія  

431 

*IRR на 20 років  % 12       
В цілях збору цих необхідних для заповнення доповнень до Інвестиційної 

програми по формах №№ 4-6 як того вимагає Порядок розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 
теплопостачання, відповідно Наказу Міністерства регіонального розвитку,  
будівництва та житлово-комунального господарства України № 630, від 
14.12.2012 р., перетворимо дані про окупність з урахуванням курсу НБУ гривни 
до євро на 01.07.2019 г. (26,17грн./евро)  і пропорційно сумі кожного конкретного 
заходу : 

економічний ефект від впровадження заходів проекту 11279,27 тис. грн/рік 
(З урахуванням вище викладеного приймаємо що одна гривна інвестована в 

заходи проекту 1_КНА_003 дає щорічний економічний ефект рівний 0,045 грн; 
економія фонду заробітної плати  3088,06  тис. Грн/рік; 
економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/рік) (за 

единицу умовного палива (у. п.) приймалася теплотворна здатність -1 кг кам'яного 
вугілля= 29,3 МДж или 7000 ккал.; 1 м.3 природного газу =8200 Ккал; 1 
Квт/години-864Ккал.): 

№ 
з.п. 

Вид натурального 
палива, енергоносія 

Одиниця 
вимиру Коефіцієнт 

Економія паливно-енергетичних 
ресурсів 

у натуральних 
одиницях 

виміру 

тонни 
умовного 

палива 

1 Електроенергія тис. 
кВт·год. 0,123 1293 159,039 

2 
Газ горючий 
природный   нм3  1,154 1084 1250,936 

3 Разом       1409,975 
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Таблиця.  Окупність  Проектів необхідних для забезпечення газопостачання до 
нових котелень: 

№
 з/

п Найменування заходів 
(пооб'єктно) 

за
га

ль
на

 с
ум

а 
ти

с.
гр

н 
(б

ез
 П

Д
В)

 

Ст
ро

к 
ок

уп
но

ст
і (

мі
ся

ці
в)

 

Ек
он

ом
ія

 п
ал

ив
но

-е
не

рг
ет

ич
ни

х 
 

ре
су

рс
ів

 (т
он

ни
 у

мо
вн

ог
о 

па
ли

ва
/р

ік
) 

Ек
он

ом
ія

 ф
он

ду
 за

ро
бі

тн
ої

 п
ла

ти
,  

   
 

   
   

(т
ис

. г
рн

/п
ро

гн
оз

ни
й 

пе
рі

од
) 

Ек
он

ом
іч

ни
й 

еф
ек

т 
(т

ис
.г

рн
 ) 

 

1..1 

    нове будівництво газопроводу 
середнього тиску від газопроводу 

середнього тиску по вул. 
Південна до проектуємої 

модульної, газової котельні за 
адресою:  вул. Південна, 12-а, м. 

Лозова Харківської області 

319,18256 
 
 
 

 

211 1,83 3,95 
 14,43 

1..2 

     нове будівництво газопроводу 
середнього тиску від газопроводу 

середнього тиску по вул. 
Свободи  до проектуємої 

модульної, газової котельні за 
адресою: вул. Свободи, 2-в,  м. 

Лозова Харківської області; 

227,03354 
 
 

 

211 1,30 2,81 10,27 

1..3 

     нове будівництво газопроводу 
середнього   тиску від 

газопроводу середнього тиску по 
вул. Свободи до проектуємої 
модульної, газової котельні за 

адресою: вул. Свободи, 38-а, м. 
Лозова Харківської області 

352,57596 
 

211 2,02 4,57 15,94 

  Разом 898,79206   5,15 11,13 40,65 
 

6.3. Визначення  економічного ефекту від впровадження заходів 
Інвестиційної програми 

   Прямого економічного ефекту від впровадження заходів Інвестиційної 
програми не буде, але, оскільки реалізація програми пріоритетних інвестицій 
впровадженню якої сприятиме дана Інвестиційна програма, без компонента 4                
(Індивідуальні теплові пункти, доля яких визначиться лише після  підписання 
контракту на кредит і подальших переговорів з фондом) повинна дати  суму 
щорічного економічного ефекту  866 тис. євро, то вона може бути приведена як 
кінцева мета даної Інвестиційної програми. 



6.4. Ana.rrir a"rrrrepHarrrBHr{x rexHi.rH nx piureHr.

AHanis u[IbrepHarI4BHI{x rex{riuHnx piruenr nz6paHorr,ry na6opy saxo4in u{oAo
rvro4epniaaqii cncreMrl TerlJlouocrd.raHns uicra Jlosona, BlpoBaA)KeHHro B )rs{TTf, sKux
crplt.f,rl4Me AaHa innecrzqifina uporpaMa, npLrBe4enufi n pos4ili <Anaris onqifi IIT rvr.

JIosoBa)) ,.{o4arorc 1: 4o TEO $ospo6neHoro KoHcynbraHroM (Kounanix <Ramboll>
,{anir), onqix 2 - <florraipna 4eqeurpariaaqis renronocrarraHrrr (6 Honux rcoreneHr) .

Crvr. ,.{oqaron }1b11 Ao insecrrqifiHoi rrporpaMu.

6.5. O6rpyHTyBaHHfl Baprocri sauraHoBaHrrx saxoAin.

Bapricru 3arlnaHoBaHux saxo4ia innecruqifiHoi npolpaMz Br{3HarreHa na ni4craei
rIpoeKTHo KoruropncHoi 4oryvrenrbqii, sKa po3po6leHa TOB "In4llro rpyr" rlo Mae
niAnoniAni dqensii Ha BLIKoHaHHfl, Froli6noro poAy po6ir, i sarnepA)KeHa Haragou
AllpeKropa KfI "Teuloeuepro" J\b 81 si123.07.2019 p.. Bona 6yA. yrorrHeHa nicrs
npoxoA)ICeHHt [poeKToM [epxinncicr eKcneprr{3rr.. Carrai Korrrropucrr rK r{onoaneHnx
J\bNs l4(I,2,3,4) 4o4auz 4o innecriaqifiHoi nporpaMr,r. Bi4oir,rocri npo yrna4eni
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AoroBoptr s TOB <<In4iro rpy[> cnoe.{acHo posiraiqeni s cracreir,ri
6.6. IIIolo rpoBeAeHHfl ercbnepruru Korrrroprcnoi

poKy J\b 975-VIII"lIpo paruQirauirc @inaHconoi
rr,lyuiqzramnoi iHQpacrpyKrypz Vrpainz")

"llposopo" .

rracrrrHrr npoercrnoi
AoKyMeHraqiI niAnoniAHo Ao 3aicony Vnpainn .,[po peryJrroBanHfl uicro6yaieHoi
ArflJrbHocTD>.

flpoae4enHt eKcrleprusvr Kolnropucnoi.{acrrrHr{ npoerrnoi AoKyMeHraqii na
3arlJlaHoBanuit uepio4 6yA. BI4KoHaHo Ha 3aBeprryrouifi cra4ii zronaHHfl npoeKrHtrx
po6ir. Ha ui4crani 4epxasHoi erccieprvr3v rrpoeKrHoi 4oryivreHraqii r.ipuirmaruMerbct
piurennr upo ni4nucaHHs arris erkoHaHnx po6ir i ocraroqnifi onnari sa nzronany
po6ory. i

i
I

7. 3o6ontq3aHHfl riqenriara luoAb AocqrHeHnn o.rircyBanrrx pe3yJrbrarin pea;risaqil
innecrnqifi noi ttpo.i" r n y cQepi .rriqensoeanoi aismHocri

Pealieaqis iHsecrzqifinoi rpolpaMz Aacrb l4oxnusicrr:
llpncrynzrr K BlIKoHaHHro irpoeKry Nsl KHA 003 <<Mo4epnigaqis cr4creM
TerrnolocraqaHHt)), Iqo e yacrkrHoro "flporpauz po3BurrKy vryniqnnanrnoi
in$pacrpyKrypn Vrpainz", ulo pprzQiroBaHo 3aronou Yrcpainu sia 03 Jrrororo 2016

yroAlr (upoerr "flporpanra po3BtrrKy
ir,rix Yrpainoro ra €nponeficbKLTM

iHnecurqift nnir,r 6anrcoru) "

Insecruqifina nporpaMa crlpl4t1LrMe rnMe rlopi.rHifi eroHorvrii ra3y Ha 1085rnc.
vr3, eroHouiro ererrpoeHeprii nal586 -roA, eroHouiro BoAaHa 49 ruc.rr,r3 rqo
Aacrb tr,roxnr,rsicrb 3MeHllrrarn rqopivni ezrparu Ha 866 rzc. Enpo, Br4KLrALr CO2 sa 590

2019 poxy
(Aara)

Eepegvurrcnfi B.I.
(upisuqe, iM'.f,, no 6arrrooi)(nocaAa nocaAosoi oco6u dqensiara)
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Aoaaror 6

4o flopxary pospo6nenna, roroAxeHlur ra
Saraep4xennr inrecrzqifiHlx nporpztl,r cy6'erria
rocrlo.qaproBarru.r y cQepi rerurorocraqaHrur

If.lan ourpar 3a ArmeperaMu Qinaucyeanufl Ha Br.rKoHaHHq iHeecrruiftuoi nporpauu Arq BpaxyBaHHq y crpyrcrypi rapueia
Ha l2 micsuie

KonryHalrue nignpueucrao "Tenrodnepno" Jlogiecsrcoi nricrrcoi paAr.r Xaprcircrrcoi o6.lac'ri
(uairrrenyeannr liqeuaiara)

Ns s/n Hafirr,rerrysauu saxoAiB

Konrr.r, rqo BpaxoB)'rorrcr y crpyrtrypi rapu$ir :a 4xepenamr r[inancynar*rr.
ruc. rpH (6es II{B)

3ATiIJIbHA

cyMa

3 ypaxyButHHrM:

aruoprzsaqifini
Br{paxyBarfit

nupo6nu.ri
irnecrrqii:
npu6yrry

cyMa no3rrrlKoBr4x

r<omrir ra niacorris ga

rx Br4Kopr,rcTaHHr, qo
nl4Jura€ noBepHeHHro y
nuanorauouy nepiogi

cyMa lHmr4x

3LrIJ reHl{x KortrTlB,

rqo m,qJltra€

noBepHeHrrrc y
finalloBarroMy rrepro,4l

I 2 J 4 3 6 7

I Bupo6snqrBo rel"ronoi eneprii

tl onocrarlaHHt (sailrHrerrcr aiA onogarryaauur sri4no s nyHKToM 1 54 9 crarri 1 54
xogexcy Vr<painn), s ypaxynaHHrrr,r :

tll Jaxoalt 31 3lrltxeHHr nnToMllx Br,tTDaT. a TaKox
BTDAT DECVbCIB

112 3axoAn llogo sa6e3rreqeuHr rexuoloriqHoro ra./a6o

roveoniftsom o6rirv necwcis
113 Isrui saxolu 898.8 8 898.88 0.00 0 0

Ycgoro ga rnrrxrou I 898.8 8 898.8 0.00 0 0
t2 lHuli saxoAl'r (ue :ni:lur:nerrcr nig ono4arryrauu-r eriguoa [yHKToM I 54 9 crar:ri 1 54 floaarroaorc nogexcy Vrpainu), a ypaxyoaHrurrr:

121 3axoAtt si glruxeHut ntroMl,Ix BrrrDar. a rakox
BTnaT necmcln

122
JaxoAl,r rrloAo 3aoe3rleqeHHf, TexHonoft,{Horo ralaoo

rouenliEgom o6riw necwcin

123 Jaxoan rrloAo BnpoBaAxeHHr ra po3BuTKy

in0opvaqifi nnx rexnoaorifi
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JaxoAr,r qoao MoAepHl3arlll ra 3aKyrilBnt
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I z) Isuri raxoalr
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il TDancnoDrysaHHq renJoaoi eHeorii
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211 3axoAn si sHraxeHnf, rlllroMr{x BnrDar. a raxox
Bmar necwcrR 0.00 000 0.00 00 0.0

2r2 3axoAra rqoAo sa6egneqeHHr rexno:roriqnoro ra./a6c
rovenrri fi woro o6 ni ro necmci n 000 0.00 0.00 00 0.0
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222 3axoAr,l qoAo ga6e3neqeHurrexHo:rori,{}roro ra./a6c

roueorifi soro o6nirv necvncis

zz)
J(lxOA|4 UIOAO BnpOBaAxenHr Ta pO3BnTKy

iutboouauifi Hr,rx rexuororifi
Jrl)(oAx rqoao MoAepHl3aqll ra 3aKynlBnl

rpaHcrroprHux 3aco6in cneqialruoro ra
cnetrlilt3oBaHom flnrqHaqeHHc

225 Iuui saxoru
Ycsoro ga rnvurrov 2 2
Vcuoro la oorai.nonr Il 00 0.00 0,00 0.00 0,00

III [ocra.raxgq renroso'i eneorii
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3l I
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324
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Технічна допомога фінансується за кошти Трастового фонду технічної допомоги 

Східного партнерства (EPTATF). EPTATF - мультидонорский, багатосекторний 

трастовий фонд, створений з метою підвищення якості та впливу на процес розвитку 

діяльності ЄІБ в країнах Східного партнерства 

 

Трастовий фонд технічної допомоги Східного партнерства заснований Європейським 

Інвестиційним Банком в 2010 році як реакція на потребу в конкретній технічній 

допомозі, підтримці у кредитуванні в країнах Східного партнерства. EPTATF - це 

гнучкий механізм, що передбачає заповнення прогалин у розробці та реалізації 

інвестиційних проектів шляхом фінансування попереднього техніко-економічних 

обґрунтування, організаційних і юридичних оцінок. Оцінка екологічних та соціальних 

наслідків потенційних інвестицій, підтримки управління проектами та створення 

потенціалу в ході реалізації інвестиційних проектів, а також інших досліджень та 

горизонтальної діяльності. Зосереджена на чотирьох пріоритетних секторах: 

енергетика, навколишнє середовище, транспорт і телекомунікації зі питаннями зміни 

клімату і міського розвитку. На сьогодні вісім держав-членів ЄС - Австрія, Франція, 

Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Швеція та Сполучене Королівство – зробили 

внесок у розмірі 26.8 млн. євро до фонду EPTATF. 

 

Автори несуть повну відповідальність за зміст звіту. Висловлені позиції не 

обов'язково відображають точку зору Європейського Союзу або Європейського 

Інвестиційного Банку. 
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1. ВСТУП 

1.1 Огляд 

Запропонована Програма Пріоритетних Інвестицій (ППІ) принесе користь 70% всіх споживачів 

Компанії відповідно до її підключеного навантаження. Запропонована ППІ включає помірну 

децентралізацію наявної централізованої системи теплопостачання. Програма включає 

будівництво 6 котелень у запропонованих місцях житлових районів. 

 

Заплановано демонтаж магістральних трубопроводів мережі ЦТ, існуючі розподільчі 

трубопроводи частково модернізують, що забезпечить кращу та енергоефективнішу передачу 

теплової енергії споживачам. Конкретні запропоновані заходи для реалізації: 

 Виведення з експлуатації котельні з надлишковою потужністю і низькою 

енергоефективністю за адресою вул. Свободи, 2; 

 Виведення магістральних трубопроводів від котельні за адресою вул. Свободи, 2 до 

теплових пунктів у зв’язку з високими втратами тепла і завершеним терміном 

експлуатації; 

 Заміна діаметрів мережі трубопроводів ЦТ на оптимізовані; 

 Будівництво 3-х нових модульних котелень у районі постачання котелень вул. Южная, 

вул. Свободи, 4 і Свободи, 12; 

 Будівництво нової котельні в ЦТП № 5; 

 Будівництво нової котельні в ЦТП № 6; 

 Будівництво нової котельні в ЦТП № 7; 

 Будівництво газопроводу; 

 Будівництво лінії подачі підживлювальної води. 

Програма пріоритетних інвестицій (ППІ) представлена в Taблиця 1.1. 

Taблиця 1.1 Компоненти Програми пріоритетних інвестицій 

Компоненти ППІ 

Інвестиції ЄІБ E5P 

1,000 євро 1,000 євро 1,000 євро 

Компонент 1    

Мережі ЦТ 1,616 1,616 - 

Компонент 2    

Котельні 9,531 9,531 - 

Компонент 3    

Заходи на стороні споживання 2,539 - 2,539 

Компонент 4    

Мережа водопостачання 200 200 - 

Разом 13,886 11,347 2,539 

 

У наступних розділах, проектні рішення конкретних компонентів ППІ представлені разом з 

деякими специфікаціями цих компонентів, а також викладено огляд обсягу поставки. 

 

Фінансування ППІ передбачено: 

 11.3 млн. євро кредитних коштів від ЄІБ; 
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 2.5 млн. євро грантових коштів від Східноєвропейського партнерства 

з енергоефективності та довкілля (E5P). 

ППІ розроблено з метою модернізації існуючої системи централізованого теплопостачання 

(ЦТ), включаючи часткову модернізацію мережі ЦТ і підготовку початкових кроків щодо 

подальшого розвитку мережі ЦТ найближчими роками. 

 

Застосовано наступні принципи при розробці Програми пріоритетних інвестицій (ППІ): 

 Найвищі заощадження. Компоненти ППІ передбачають найвищу економію енергії у 

рамках споживання теплової, електричної енергії та води, що сприятиме в результаті 

зниженню викидів CO2 і покращенню фінансових показників; 

 Перевірена технологія. ППІ розроблена відповідно кращих практик ЄС у секторі ЦТ, 

відомих технологій і перевіреного обладнання; 

 Довгостроковий ефект. Запропонована ППІ повинна відповідати довгостроковій 

програмі розвитку теплопостачальної компанії з метою забезпечити довгострокового 

ефекту запропонованих рішень; 

 Вплив на перехідний процес. ППІ забезпечує передачу кращих практик ЄС і 

технологій до теплопостачальної компанії «Теплоенерго» (ТЕ); 

 Практичний підхід. Компоненти ППІ мають бути практичні з точки зору реалізації, з 

урахуванням короткострокових і середньострокових обмежень (політичні, правові, 

технічні та економічні), а також практик Європейського Інвестиційного Банку 

(наприклад, оптимальний склад компонентів). 

 

ППІ розроблена на основі досліджень і аналізу, проведеного командою Консультанта, у тісній 

співпраці з Компанією. У ході розробки ППІ взято до уваги вимоги і пропозиції ЄІБ. 

 

1.2 Методологія та основні припущення моделі ППІ 

Технічна модель поділена на чотири основних компоненти: 

 Мережі ЦТ; 

 Котельні; 

 Заходи зі сторони споживання; 

 і трубопровід водопостачання. 

Проведено оцінку визначеної економії газу, електроенергії, технічного обслуговування і 

витрат на персонал для кожного компонента. Використані в моделі дані, надані Компанією на 

основі показників 2015 року. Представлена модель не є фінансовою, а спрощеною технічною, 

і розраховується на 20-річний період. Для розрахунку термінів окупності використано 

прогнозування цін на газ, воду і електроенергію на наступні 20 років. 

 

1.2.1 Компонент 1 – мережі ЦТ 

Реалізація проектів дозволить вивести з експлуатації магістральні мережі теплопостачання, які 

характеризуються високими тепловими втратами через їх поганий стан. Таким чином, частина 

мережі ЦТ буде замінена новими енергоефективними попередньоізольованивими 

трубопроводами. 

 

Для кожної частини мережі, виведеної з експлуатації, економія на теплових втратах 

оцінюються від типу прокладання, ізоляції, діаметру і довжини трубопроводів на місці 

прокладання. Заміна цих труб і виведення з експлуатації інших частин мережі сприятиме 

генерації енергії, економії газу і води. 
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1.2.2 Компонент 2 –Котельні  

Інвестиції на будівництво нових котелень включають капітальні витрати (CAPEX) на 

обладнання для системи опалення, оскільки Компанія не забезпечує споживачів послугою 

ГВП1. Показники продажів тепла, які використовували для економічного моделювання, 

ґрунтується лише на показниках збуту послуги опалення.  

 

Будівництво нових газових котелень сприятиме значній економії газу і електроенергії, в 

результаті чого значно зросте ефективність у порівнянні з поточною ситуацією на котельні за 

адресою Свободи, 2. Крім того, слід зазначити, що у разі виведення з експлуатації котельні за 

адресою Свободи, 2, кількість персоналу скоротиться, що в свою чергу призведе до  

скорочення витрат на персонал. Інша економія виникаює у зв’язку зі зниженням встановленої 

потужності відповідно до фактичної потреби в теплі і за рахунок автоматизації роботи 

котелень.. 

1.2.3 Компонент 3 - Заходи зі сторони споживача (ЗСС) 

Індивідуальні теплові пункти (IТП) планується встановити в усіх багатоквартирних будинках, 

теплопостачання яких здійснює котельня за адресою Свободи, 2. Згідно з попереднім досвідом 

реалізації проектів Ramboll, встановлення ІТП сприятиме економії газу і знизить споживання 

електроенергії, одночасно дозволить знизити збут тепла компанією. Це відбувається тому, що 

ІТП дозволяє споживачеві контролювати використання теплової енергії у ефективний спосіб. 

Останнє зазвичай знижує теплове навантаження, яке компанія може задовольнити, що 

впливає на показники продажів компанії, але також зменшує кількість використаного палива 

для задоволення тієї ж самої потреби споживача. 

1.2.4 Компонент 4 - Мережа водопостачання 

Новий трубопровід подачі підживлювальної води заплановано прикласти від існуючої 

свердловини, розташованої на території котельні за адресою Свободи, 2, до нових котельнь і 

можливо котельні 6-го мікрорайону, що дозволить знизити вартість води і поліпшити безпеку 

постачання. 

1.3 Огляд інвестицій ППІ 

На Малюнок 1.1 нижче показані витрати інвестиції ППІ, які розподілено на субкомпоненти. 

Малюнок 1.1 Інвестиції ППІ, розподіл на основні компоненти 

 

 

                                                
1 Обговорено питання з ТЕ забезпечення ГВП та підтверджено, що ГВП відсутнє. Дані про навантаження ГВП не надавали, а 

споживачі використовують індивідуальні рішення ГВП. 
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Taблиця 1.2 демонструє ППІ з розбивкою на субкомпоненти, а також з розрахунками вигод 

ППІ, які представлені в розділі 1.3. 

Малюнок 1.2 показує, яким чином капітальні витрати для кожного компонента ППІ 

розподілено між субкомпонентами. 
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Taблиця 1.2 Резюме субкомпонентів програми пріоритетних інвестицій  

Компонент ППІ 

Фінансування 
ЄІБ кредитні 

кошти 
E5P грант 

Економія 
газу 

Економія 
електроенергії 

Економія 
витрат на 
персонал 

Економія 
витрат на 

ремонт 

Економія 
води 

Загалом 
економія 

1000 євро 
1000 
Нм³/р 

МВт-год/р Чол.-год 
1000 

євро/р 
м³ 1000 євро 

Компонент 1 – Мережі ЦТ 1, 616 
      

408 

Модернізація /Заміна трубопроводів ЦТ 1,616 
 

1,426 
  

12 35,591 
 

Компонент 2 – Котельні 9,531 
      

431 

Нові котельні 8,381 
 

1,084 1,293 900 
   

Трубопровід газопостачання 1,000        

Електричне під’єднання котелень 150        

Компонент 3 – Заходи на стороні 
споживання 

- 2,539 
     

162 

Індивідуальні теплові підпункти (ІТП) - 2,539 715 90 
    

Компонент 4 – Трубопровід водопостачання 200 
       

Трубопровід водопостачання 200 
     

11,942 27 

Підсума 11,347 2,539 3,225 1,382 900 12 47,533 
 

Загальний обсяг інвестицій 13,886 
      

Термін окупності (роки), компоненти з кредитним 
фінансуванням 

12.2 
      

Термін окупності (роки), компоненти ППІ 12.7 
      

Економія (1,000 євро/р), компоненти ППІ 705 81 118 12  110 1,027 
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Малюнок 1.2 Інвестиції ППІ, розподілені на основні компоненти 

 
 

 

Основна сума інвестицій ППІ передбачено на встановлення 6 нових котелень, що складає 

69% загальних катіпаловкладень. Усе обладнання (наприклад, пальники, насоси, труби, 

установки хімводоочистки, SCADA і т.д.) входить у вартість будівництва і реконструкції 

котельні. Це пояснює високий відсоток від загального обсягу інвестиційних витрат між усіма 

компонентами ППІ на Малюнок 1.3. 

 

Малюнок 1.3 Інвестиції ППІ - відсоток витрат по запропонованим компонентам 
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1.4 Огляд переваг ППІ 

Розрахунок переваг ППІ докладно представлено в Taблиця 1.3. Малюнок 1.4 - Малюнок 1.7 

наочно демонструють переваги з точки зору економії ресурсів (такі як природний газ, 

електроенергія, вода і т.д.) 

Taблиця 1.3 Огляд переваг ППІ включно зі зниженням викидів CO2 

Компоненти ППІ 
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1,000 

євро 

1,000 

євро 

1,000 

євро 

1,000 

євро 

1,000 

євро 

1,000 

євро 
роки % 

Мережі ЦТ 1,616 312 0 0 12 84 3.1 24% 

Котельні 9,531 237 76 118 0 0 
21.
0 

-1% 

Заходи на стороні 
споживання 

2,539 156 5 0 0 0 
14.
8 

2% 

Мережа водопостачання 200 0 0 0 0 27 6.4 12% 

Разом вкл. з 
непередбачуваними 

витратами 
13,886 705 81 118 12 110 13 4% 

* Економія вказана в кумулятивних цифрах протягом терміну окупності 

Малюнок 1.4 Вигоди ППІ з розподілом на основні компоненти 
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Малюнок 1.5 Річна економія ресурсів в процентному співвідношенні  

з/без урахування гранту від E5P 
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Малюнок 1.6 Вигоди ППІ з розподілом на субкомпоненти  

 
 

Малюнок 1.7 Відсоток зниження викидів СО2 в кілотоннах по компонентам за рік 

 

 
 

У наступних розділах детально описані компоненти ППІ. Крім того, представлено аналіз витрат 

і вигод (АВВ) по кожному компоненту ППІ.  
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2. ПІДҐРУНТЯ 

2.1 Котельня за адресою вул. Свободи, 2 

Котельня за адресою вул. Свободи, 2 - основне джерело виробництва теплової енергії 

компанії ТЕ, яка розташована на промисловій території колишнього промислового 

підприємства ЛКМЗ на відстані більш ніж на 3 км від споживачів - житлових районів міста № 2, 

3, 4 і 5. У котельні встановлено 7 газових котлів: 5 парових котлів типу K-50-14 і 2 водогрійні 

котли типу КВГМ-100. Три котли К-50-14 виведені із експлуатації. Сумарна встановлена 

потужність котельні становить 310 МВт, підключене навантаження у відповідному районі 

постачання – 62.46 МВт. Збут теплової енергії кінцевим споживачам в 2015 році становить 

99.485 МВт-год, що складає 61.2% від загального обсягу продажів теплової енергії ТЕ 

(загальний обсяг продажів теплової енергії у 2015 році – 162.7 ГВт-год), загальна довжина 

трубопроводів – 33.3 км трубопроводу у двотрубному вимірі.  

 

Встановлена потужність котельні значною мірою завищені (номінальна потужність котла 

КВГМ-100 становить 116.3 МВт, що майже в 2 рази вище у порівнянні з фактичним піковим 

навантаженням)2, із старими і низькоефективними котлами (останній встановлений котел 

КВГМ-100 перебуває у експлуатації 37 років). Водогрійні котли працюють з низьким 

коефіцієнтом навантаження, обладнання разом з будівельними конструкціями потребують 

повної реконструкції. Проте, загальна ефективність виробництва становить 85% 

Малюнок 2.1 Котли КВГМ-100 і KE-50  

 
Два циркуляційні насоси ЦТ, кожен з яких електричною потужністю 630 кВт і витратою 1250 

м3/год., завищеного типорозміру з огляду на фактичний коефіцієнт навантаження і відсутність 

частотного регулювання. Насоси підживлювальної води ненадійні. Крім того, вони застаріли і 

енергетично неефективні. Загальні умови призводять до високих питомих витрат 

електроенергії на одиницю теплової енергії. Це пояснює високий потенціал економії для 

інвестицій, передбачених на компонент з котельнями (Малюнок 1.4). 

2.2 Котельня 6-го мікрорайону 

Котельня 6-го мікрорайону поставляє тепло в райони № 1, 6 і 9. Реалізація теплової енергії 

кінцевим споживачам в 2015 році становила 16.429 МВт-год, що складає 10.1% від загального 

обсягу продажів теплової енергії ТЕ. Сумарна встановлена потужність складає 22.68 МВт, 

підключене теплове навантаження у районі постачання – 16.26 МВт. Котельня № 6 має 3 

водогрійні котли КВГ-7.56-150, один з яких перебуває у експлуатації 34 років, а два інших - 

близько 26 років. Довжина мережі ЦТ в районі постачання дорінює  6 км. 

                                                
2 Споживання палива за пікового навантаження становило 61 МВт у холодні дні в січні 2016 г. Якщо припустити 85 % 

ефективності зазначених котелень , максимальне пікове навантаження становить 51.85 МВт. 
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Нижче наведено наступні проблеми котельні: 

 Ефективність газових котлів – 87.5%  у порівнянні з сучасними пальниками; 

 Система контролю застаріла і потребує оновлення до сучасного рівня; 

 Система хімводочистки застаріла і потребує заміни; 

 Вентилятори не оснащені перетворювачами частоти (ЧП), що призводить до 

неналежного регулювання залежно від зміни навантаження котла; 

Малюнок 2.2 Котельна № 6 і котли KВГ-7.56  

 

Насоси низькоефективні і споживають завищену кількість енергію. Потужність циркуляційних 

насосів - 300 м3/год. кожного, а насоси підживлювальної води не обладнані ЧП і системою 

автоматичного керування. Це призводить до завищеного енергоспоживання у зв’язку з 

неточним ручним регулюванням газових пальників. 

2.3 Мережі ЦТ 

Трубопроводи мережі ЦТ від котельні за адресою вул. Свободи, 2 не оснащені належною 

ізоляції і застарілі (див. Малюнок 2.3). Деякі частини (наприклад, під залізничним полотном) 

трубопроводів потребують термінової модернізації. Втрати тепла складають 12.75% в мережі 

ЦТ, це не такий високий показник, але фактичні поточні теплові втрати в мережі ЦТ не 

контролюють через відсутність вимірювального обладнання зі сторони кінцевого 

споживача. Консультант передбачає, що показник невірний, а реальна цифра значно вища. 

Малюнок 2.3 Трубопроводи Ду 500 від котельні за адресою вул. Свободи, 2, секція TK15-12, 
TK14-2  

 
Розподільчі мережі ЦТ частково погано ізольовані. Деякі надземні секції створюють справжні 

фізичні перешкоди: функціональні, естетичні і психологічно небажані в місті (див Малюнок 

2.3). 
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Малюнок 2.4 Розподільчі мережі ЦТ 

 

2.4 Відсутність системи контролю і заходів зі сторони споживання  

Опалювальний сезон в м. Лозова, як правило, триває 186 днів, з середини жовтня по 

середину квітня. У середньому опалювальний сезон за останні 6 років становив 183 дні. У цей 

період споживачів забезпечують опаленням (без забезпечення послуги ГВП). Під час 

неопалювального сезону не здійснюється постачання ні ГВП, ні опалення.  

 

Споживачі не мають жодного впливу на систему опалення, що стало причиною їх 

незадоволеності. Це призвело до того, що частина з них від'єдналися від системи 

централізованого теплопостачання: 

 Менший дохід теплопостачальної компанії при збереженні експлуатаційних активів ЦТ; 

 Ефект доміно, коли деякі відключення можуть стимулювати інших. 

 

У місті встановлено мінімальну кількість засобів обліку. Обсяг теплової енергії, яка 

постачається споживачам, визначає Компанія на основі фактичного споживання природного 

газу і розподіляється між споживачами згідно з розмірами їх опалювальної площі.  

 

Будинки підключають безпосередньо до мережі ЦТ без розподілу між розподільчою мережею і 

внутрішньобудинквими системами опалення. Основні проблеми, пов'язані з прямим 

підключенням споживачів, наступні: 

 

1. Високий рівень засмічення мережі ЦТ у внутрішньобудинкових системах опалення; 

2. Втрати води у системі через користування споживачів водою з мережі ЦТ; 

3. Збільшення споживання електроенергії з метою підтримки циркуляції 

внутрішньобудинкових системах опалення; 

4. Відсутність регулювання температури. Таке ж теплове навантаження подається в 

будівлях з різними теплоізоляційними характеристиками і сонячним впливом, що 

призводить до недостатнього нагріву і перегрівання та пов'язаних з ним втрат енергії і 

незадоволеності клієнтів. 
 

На разі відсутня система центрального управління і моніторингу об’єктів у компанії. Без 

адекватних систем моніторингу та звітності інформації в реальному часі з виводом на 
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центральний дисплей складно досягти рівня ефективної роботи системи. Усі скарги проходять 

через велику кількість відділів, поки нарешті надходить до диспетчерів і обслуговуючого 

персоналу. Пошук та усунення недоліків, пов'язаних з наданням неякісних послуг, займає 

велику кількість часу. 
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3. ОБГРУНТУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ППІ 

3.1 Компоненти 1 і 2 

Компоненти 1 і 2 є частиною програми ППІ і можуть бути реалізовані без істотних бар'єрів і 

невизначеностей. Передбачається виведення із експлуатації котельні за адресою вул. 

Свободи, 2 з подальшими потенційними соціальними і екологічними наслідками. Крім того, 

планується реконструювати решту системи трубопроводів ЦТ, існує значний потенціал в 

економії підживлювальної води, персоналу і затрат на обслуговування. 

 

Перелік переваг опції представлено нижче: 

 
 Підвищення ефективності котелень; 

 Підвищення рівня безпеки; 

 Забезпечення високої якості послуг ЦТ; 

 Зниження витрат на технічне обслуговування; 

 Зниження споживання природного газу; 

 Скорочення викидів CO2; 

 Зниження споживання теплової енергії для роботи котелень; 

 Зниження теплових втрат тепла за рахунок виведення з експлуатації великої кількості 

магістральних трубопроводів; 

 Надійна і безперервна подача теплової енергії споживачам; 

 Виведення з експлуатації 8.1 км застарілих мереж ЦТ. 

3.2 Компонент 3 

У зв'язку з нещодавнім підвищенням тарифів на послуги централізованого теплопостачання в 

Україні, споживачі бажають отримати можливість більш ефективного контролю подачі тепла з 

метою зменшення свої рахунків. Компанія має намір збільшити контроль над тим, яким чином 

тепло подається в будинки, і переконатися, що це реалізується ефективним чином і може 

привести до економії енергії. 

 

Індивідуальні теплові пункти (ІТП) – перший крок до управління попитом. Вони дозволяють 

контролювати теплопостачання окремих будинків відповідно до реального навантаження, 

замість забезпечення постійної подачі тепла на основі параметрів, які контролюють 

теплогенеруючі компанії. Удосконалене управління попитом зменшує проблеми з перегрівом і 

недогрівом будівель. 

 

Установка системи дистанційного контролю, системи моніторингу та автоматизації котелень 

забезпечить переваги на стороні споживання за рахунок наступних можливостей: 
 

• Розширення прав споживачів; 

 Інтернет-контроль і моніторинг наданих послуг на стороні споживання; 

 Швидка реакція в разі відхилення від стандартних робочих параметрів IТП; 

 Точне визначення проблемних областей. 

 

Основна мета впровадження SCADA полягає у забезпеченні безперервної оптимізації і 

поліпшення послуг централізованого постачання. 

3.3 Компонент 4 

Переваги мережі водопостачання перераховані нижче: 
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 Можливість забезпечити нижчі витрати підживлювальної води в порівнянні з 

використанням води з міської мережі; 

 Підвищення надійності постачання підживлювальної води, оскільки є ризик перебоїв її 

постачання в разі водопостачання з комунальної мережі; 

 Безперервне використання об'єкта водопостачання. 
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4. КОМПОНЕНТ 1 – МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЦТ 

4.1.1 Опис компоненту 

4.1.2 Виведення із експлуатації мереж ЦТ 

Реалізація проекту дасть можливість вивести з експлуатації 8.1 км магістральних 

трубопроводів, які знаходяться в критичному стані та негативно впливають на економічні 

показники ТЕ. Докладні відомості про довжину мережі, яку необхідно вивести з експлуатації, 

представлено в Taблиця 4.1. 

Taблиця 4.1 Зведений перелік мереж, які необхідно вивести з експлуатації 

Діаметр мереж ЦТ [DN] Довжина каналів мереж ЦТ [м] 

DN50 153 

DN100 35 

DN125 206 

DN150 74 

DN200 940 

DN300 1,686 

DN400 872 

DN500 3,839 

DN700 298 

Разом 8,103 

4.1.3 Заміна мереж ЦТ 

Для підключення нових котелень до мереж ЦТ необхідно замінити 1,578 м наявних 

трубопроводів зі збільшенням діаметрів. Докладні дані про довжини мережі ЦТ, які потрібно 

замінити, представлено в Taблиця 4.2 

Taблиця 4.2 Перелік довжин мережі ЦТ, які потрібно замінити 

Діаметр мереж ЦТ [DN] 
Довжина каналів мереж ЦТ 

[м] 

300 810 

250 223 

150 490 

125 55 

Разом 1,578 

4.1.4 Заміна розподільчих мереж ЦТ 

Замінять приблизно 9.5 км мережі ЦТ, які знаходяться в критичному стані, на нові 

попередньо-ізольовані. 

 

У зв’язку з відсутністю даних список трубопроводів відсутній у звіті. Консультант використовує 

середній діаметр DN 150 і близько 9.4 км загальної довжини з метою моделювання. Відповідно 

до цієї заміни консультант пропонує провести певні гідравлічні моделювання/обчислення як 

частину вимог до проектування мереж. 
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4.2 Огляд інвестиційних субкомпонентів включно з їх вартістю  

Taблиця 4.3 демонструє підсумок по субкомпонентам (їх технічні характеристики і вартості) в 

рамках запропонованих інвестиційних складових. 

Tаблиця 4.3 Вартість заміни трубопроводів 

Довжина 

каналу 

Новий 

діаметр, 

DN 

Вартість заміни 

трубопроводу, без 

ПДВ  

Разом 

витрати 

м мм євро/м євро 

Заміна трубопроводів з більшим діаметром 

810 300 348.4 282,204 

223 250 293 65,339 

490 150 127.2 62,328 

55 125 113 6,215 

Заміна трубопроводів  

9 434 150 127.2 1,200,000 

    

Загальний обсяг інвестицій для реалізації компонента становить 1,616,086 євро. 

4.3 Очікувані вигоди 

У Taблиця 4.4 наведені основні припущення та оцінку економії компонента ППІ 1. Простий 

термін окупності оцінений до 3.1 років.  

Taблиця 4.4 Оцінка періоду окупності для компонента ППІ 1 

Параметр Одиниця Кількість 

Ціна палива 

Середня 

річна 

економія 

Одиниця 
1000 

євро 
1000 євро 

Економія газу 1,000 нм3 1,426 євро/1000 нм3 219 312 

Економія 
електроенергії 

МВт-год 0 євро /МВт 0 0 

Економія води 1,000 м3 35,591 євро /м3 2.36 84 

Економія витрат на 
ремонт 

1,000 євро 12 
 

12 

Економія витрат на 
персонал 

Чол.-год 0 
 

0 

Інвестиції 1,000 євро 1,616 

Загальна середня річна 
економія 

408 
Звичайний період 

окупності 
рік 3.1 

*IRR на 20 років % 24 

* Номінальний, непродисконтований IRR протягом 20 років 

**Економія зазначена в середньому за останні 20 років 
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5. КОМПОНЕНТ 2 - КОТЕЛЬНІ 

5.1 Опис компоненту 

Компонент ППІ 2 включає наступні заходи:  

 будівництво 3 малих модульних газових котелень; 

o вул. Южная 

o вул. Свободи, 4 

o вул. Свободи, 12 

 будівництво 3 більших газових котелень; 

o котельня № 5 

o котельня №  6 

o котельня № 7 

 будівництво трубопроводу газопостачання; 

 підключення електроенергії. 

 

На Малюнок 5.1 зображено розташування і відповідні райони постачання кожної котельні.  

Малюнок 5.1 Розташування 6 нових котелень 
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Малюнок 5.2 Райони постачання котелень № 5, 6, 7 і котельні 6-го мікрорайону  

 
 

Райони постачання котелень № 5 і 7 планується з’єднати, щоб забезпечити кращий рівень 

безпеки теплопостачання. 

5.1.1 Нова котельна вул. Южная 

Загальне підключене навантаження котельні Южная складатиме 0.79 МВт. З 12% втрат в 

мережі відповідно до наявної інформації і 2.1% власного споживання встановлена потужність 

повинна бути не менше 0.9 МВт. Передбачається, що у котельні встановлять два котли 

потужністю 450 кВт кожен. 

Малюнок 5.3 Розташування котельні Южная 

 

5.1.2 Нова котельня за адресою вул. Свободи 4  

Загальне підключене навантаження котельні за адресою вул. Свободи, 4 складатиме 1.35 

МВт. З 12% втрат в мережі відповідно до наявної інформації і 2.1% власного споживання 

встановлена потужність повинна бути не менше 1.54 МВт. Передбачається, що у котельні 

встановлять два однакові котли потужністю 750 кВт кожен. 
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Малюнок 5.4 Розташування котельні за адресою вул. Свободи, 4 

 

5.1.3 Нова котельня за адресою вул. Свободи 12  

Загальне підключене навантаження котельні за адресою вул. Свободи, 12 складатиме 0.48 

МВт. З 12% втрат в мережі відповідно до наявної інформації і 2.1% власного споживання 

встановлена потужність повинна бути не менше 0.54 МВт. Передбачається, що у котельні 

встановлять два однакові котли потужністю 275 кВт кожен. 

Малюнок 5.5 Розташування котельні за адресою вул. Свободи, 12 

 

5.1.4 Нова котельня № 5 

Загальне підключене навантаження котельні № 5 складатиме 17.57 МВт. З 12% втрат в 

мережі відповідно до наявної інформації і 2.1% власного споживання встановлена потужність 

повинна бути не менше 20.05 МВт. Передбачається, що у котельні встановлять два однакові 

котли потужністю 275 кВт кожен. Принаймні один котел повинен бути обладнаний 

економайзером димових газів, обидва котла оснащені окремими димоходами. 

Малюнок 5.6 Розташування котельні № 5 

 

Слід зазначити, що котельня не має під'їзних шляхів на етапі планування і проектування. 

Питання очікує належного вирішення. 

5.1.5 Нова котельня № 6 

Загальне підключене навантаження котельні № 6 складатиме 16.22 МВт. З 12% втрат в 

мережі відповідно до наявної інформації і 2.1% власного споживання встановлена потужність 
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повинна бути не менше 18.57  МВт. Передбачається, що у котельні встановлять два однакові 

котли потужністю 9.3 МВт кожен. 

Малюнок 5.7 Розташування котельні № 6 

 

5.1.6 Котельна № 7 

Загальне підключене навантаження котельні № 7 складатиме 18.79 МВт. З 12% втрат в 

мережі відповідно до наявної інформації і 2.1% власного споживання встановлена потужність 

повинна бути не менше 21.44 МВт. Передбачається, що у котельні встановлять два однакові 

котли потужністю 10.7 МВт кожен. 

Малюнок 5.8 Розташування котельні № 7 

 

Котельні № 5, 6 і 7 розташовані в старих будівлях із силікатної цегли і блоків/панелей. Раніше 

будівлі використовували як приміщення для центральних теплових підстанцій. Сьогодні 

використовують як ремонтні майстерні або/і складські приміщення. Будівлі старі, дах, вікна і 

двері необхідно належним чином перевірити під час планування і виконання проектних робіт. 

При подальших перевірках необхідно визначити матеріали, термін експлуатації яких 
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закінчується, і запропонувати їх заміну. Нові котельні, як правило, будують з швидко 

монтованих сендвіч-панелей, на основі металевих конструкцій. TE слід розглядати як 

альтернативну можливість знести наявні будівлі і побудувати абсолютно нові. Нова будівля - 

більш функціональна з огляду на нове котельне обладнання, зі зменшеними експлуатаційними 

витратами на технічне обслуговування, нижчим рівнем енергоспоживання, а також із 

естетичним зовнішнім виглядом, що важливо з точки зору розташування у безпосередній 

близькості до житлових районів, а також переваг для компанії. 

 

Котельна має бути повністю автоматизованою без залучення операторів на об’єкт. 

Передбачається, що ТЕ забезпечить наявність висококваліфікованого персоналу протягом  24 

год. / 7днів, що забезпечить безперебійну роботу котелень. 

 

Запропоновано наступний обсяг робіт і обладнання: 

 2 нових газових котли з ККД не менше 96%; 

  економайзер для обох котлів; 

  2 двопаливні пальники із застосуванням природного газу (ПГ); 

 2 мережені циркуляційні насоси; 

 2 підживлювальні насоси; 

 Одна димова труба з двома окремими газоходами; 

 Система хімводоочистки; 

 Трубопроводи і арматура; 

 Система автоматизація та безпеки; 

 Монтаж обладнання, інженерні роботи і введення в експлуатацію котелень. 

5.1.7 Газовий трубопровід  

Важлива попередня умова для нових великих котелень - будівництво газового трубопроводу. 

Орієнтовна вартість мережі становить близько 1 млн. євро з проектуванням. 

 

Вартість підключення до мережі передбачає  1 млн. євро відповідно до попереднього досвіду 

консультанта. Слід також врахувати проектні роботи, методи закупівель робіт і форму 

власності. 

Малюнок 5.9 Новий газовий трубопровід 
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5.1.8 Електричне підключення 

Передбачається, що додатково до витрат на нову котельню необхідно передбачити 150,000 

євро на нове електричне підключення, в тому числі проектування підключення. 

5.1.9 Система SCADA  

Система управління і збору даних (SCADA) складається з наступних елементів: 

 Центральний сервер прикладних програм отримує інформацію про статус і дані 

процесів, дані від пристроїв нижчого рівня в режимі реального часу, і робить 

інформацію доступною для інших систем в режимі реального часу; 

 Людино-машинний інтерфейс пристрою (ЛМІ), через які оператори на центральних 

диспетчерських пунктах проводять моніторинг і управіння системою ЦТ; 

 Дистанційні програмовані логічні контролери (ПЛК), які працюють як кінцеві пристрої, 

підключені до датчиків на пристроях для зчитування і вимірювання показників, 

перетворюють сигнали датчиків в цифрові дані і передають цифрові дані на 

центральний сервер; 

 Бездротовий зв'язок, що з'єднує центральну систему з ПЛК. 

Збір даних здійснює ПЛК і надсилає в центральну систему контролю автоматично або за 

запитом. Далі дані скомпільовані і відформатовані таким чином, що оператор центрального 

диспетчерського пункту виконує необхідні завдання моніторингу і контролю. Зібрані дані 

зберігаються в базі в режимі реального часу, а прикладне програмне забезпечення дозволяє 

оператору будувати тренди і виконувати інші види аналізу. 

 

Вимоги до програмного забезпечення HMI у центральному диспетчерському пункті 

включають: 

 У режимі реального часу, відображення ефективності / статусу роботи пристрою на 

екрані комп'ютера; 

 Система реєстрації аварійних сигналів; 

 Система реєстрації подій (із значеннями і тимчасовим показниками, які зберігаються в 

базі даних); 

 Функція генерування звітів в режимі реального часу та збереження історичної 

інформації, і стандартні звіти (щоденні, щотижневі, щомісячні) або конкретні звіти за 

запитом; 

 Тренди та інші види аналізу; 

 Додаток для створення списків, передбачених для профілактичних заходів на основі 

даних реєстрації. 

Інші ключові співробітники мають доступ до інформації як за допомогою мобільного телефону, 

так і стандартного інтерфейсу веб-браузера. Інтерфейс надає можливість переглядати і 

генерувати звіти як в режимі реального часу, так і звіти за необхідні проміжки часу. 

 

Дистанційні ПЛК розміщують на нових ІТП і в нових котельнях. 

 

Сигнали ПЛК включають наступні параметри: 

 
 Тиск; 

 Температура; 

 Витрата води; 

 Тепло, що подається (де встановлені теплові лічильники); 



 
            Супровід проекту модернізація системи                        Програма пріоритетних інвестицій 
            теплопостачання у 3-х містах України                                                                   м. Лозова 

24 

 

 Сигнали про помилки. 

Система SCADA - масштабна система, яка дозволяє вдосконалення відповідно до фактичних 

потреб і наявного бюджету. Система SCADA - модульна система, яка дозволяє вибудувати 

індивідуальну структуру, яка виконує фактичні вимоги і має більше функціональних 

можливостей, модулі можуть бути додані пізніше. Наприклад, можливість зміни робочих 

параметрів, зміна встановлених параметрів, закриті та відкриті клапани можуть бути 

розроблені більш детально. 

 

Нові котельні оснащують усім необхідним обладнанням для підключення до системи SCADA за 

допомогою інших компонентів. Субкомпоненти включають центральну систему в приміщенні 

диспетчера. Загальний обсяг інвестицій для впровадження системи SCADA включено до 

вартості нової котельні. 

 

5.2 Короткий опис інвестиційних субкомпонентів вкл. з вартістю 

субкомпонентів 

Taблиця 5.1 відображає підсумок по субкомпонентам (характеристику і витрати) відповідно до 

поточного компоненту ППІ. 

Taблиця 5.1 CAPEX модернізації та монтажу котелень 

Субкомпонент Вартість субкомпонентів в 1000 євро 

Котельня Южная 187 

Котельня вул.Свободи, 4 319 

Котельня вул.Свободи, 12 113 

Котельня № 5 2,594 

Котельня № 6 2,394 

Котельня № 7 2,774 

Трубопровід газопостачання 1,000 

Електричні під’ключення 150 

SCADA н/з 

Разом 9,531  

5.3 Очікувані вигоди 

Taблиця 5.2 демонструє основні припущення і передбачувану економію компонента ППІ 2. 

Простий термін окупності був оцінений до 21 року. 

Taблиця 5.2 Оцінка терміну окупності компоненту 2 

Параметр Одиниця Кількість 

Ціна палива 
Середня річна 

економія 

Одиниця 
1,000 

євро 
1,000 євро 

Економія газу 1,000 нм3 1,084 євро /1,000 нм3 219 237 

Економія 
електроенергії 

МВт-год 1,293 євро /МВт 59 76 

Економія води 1,000 м3 0 євро /м3 0 0 

Економія витрат на 
ремонт 

1,000 євро 0 
 

0 
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Економія витрат на 
персонал 

Чол.-год 900 
 

118 

Інвестиції 1,000 євро 9,531 

Загальна середня річна 
економія 

431 
Звичайний період 

окупності 
рік 21.0 

*IRR на 20 років % -1 

* Номінальний, непродисконтований IRR протягом 20 років 

** Економія зазначена в середньому за останні 20 років 

 

Слід зазначити, що через відсутність даних необхідно провести попереднє проектне 

дослідження для всіх нових котельних установок, яке включено до етапу закупівель. 
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6. КОМПОНЕНТ 3 – ЗАХОДИ ЗІ СТОРОНИ СПОЖИВАННЯ  

6.1 Опис компоненту 

У рамках третього компоненту ППІ пропонується обладнання ІТП. 
 

Компанія хоче відокремити первинну мережу постачання від вторинної мережі кожної 

будівлі. Таким чином, запропоновано встановити ІТП, обладнані теплообмінниками для 

опалення будівель, в тому числі з такими пристроями: 

 Теплообмінник для послуг опалення приміщень; 

 Погодний контролер; 

 Лінія підживлювальної води (з водоміром) для внутрішньобудинкового контуру 

опалення; 

 Розширювальний бак внутрішнього контуру опалення; 

 Циркуляційний насос для системи опалення приміщень; 

 Теплолічильник (-и); 

 Можливість встановити обладнання для виробництва гарячого водопостачання. 

 

Теплопостачальна компанія на даний час не постачає ГВП. Репутацію ТЕ як постачальника 

ГВП необхідно покращувати і розвивати спільно з муніципалітетом Лозової. Цей пункт 

необхідно додатково розширити в рамках стратегічного довгострокового інвестиційного плану 

для системи ЦТ в м. Лозова. 

 

Однак в рамках даного субкомпоненту пропонується встановити ІТП для теплопостачання, а 

також передбачити місце для додаткого обладнання гарячого водопостачання, включаючи 

підключення додаткового теплообмінника для подачі гарячого водопостачання на майбутнє. 

 

Пропонується встановити ІТП у всіх 166 багатоквартирних будинках і 20 громадських 

будівлях усього району постачання котельні за адресою вул. Свободи, 2. 

 

Taблиця 6.1 містить докладні технічні характеристики даного субкомпоненту і резюме A надає 

інформацію про розмір інвестицій вкл. з розбивкою по суб-компонентам. 

Taблиця 6.1 Резюме субкомпонентів 

Субкомпонент Показник 

Вартість ІТП 

Вартість одного ІТП з теплообмінником для опалення 

приміщень (тільки обладнання) 

10,500 євро 

Витрати по установці (залежність від вартості 

обладнання) 

30% 

Кількість IТП в районі котельні вул. Свободи 

Житлові будинки 166 

Громадські будівлі  20 
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Taблиця 6.2 ілюструє підсумок по субкомпонентам (характеристики і вартість) в рамках 

компонента ППІ. 

Taблиця 6.2 Вартість заходів зі сторони споживання (ЗСС) 

Субкомпонент Кількість  
Вартість 

євро 

Установка ІТП    

ІТП в багатоквартирних 

будинках 
166 2,265,900 

ІТП в громадських будівлях 20      273,000 

Разом 2,538,900 

6.2 Очікувані вигоди 

У Taблиця 6.3 наведено основні припущення і передбачувана економія компонента ППІ 3. 

Простий термін окупності складає до 14.8 років. 

 

Taблиця 6.3 Оцінений період окупності ЗСС 

Параметр Одиниця Кількість 

Ціна палива 
Середня річна 

економія 

Одиниця 
1,000 

євро 
1,000 EUR 

Економія газу 1,000 нм3 715 євро/1000 нм3 219 156 

Економія 
електроенергії 

МВт-год 90 євро/МВт 59 5 

Економія води 1,000 м3 0 євро/м3 0 0 

Економія витрат на 
ремонт 

1,000 євро 0 
 

0 

Економія витрат на 
персонал 

Чол.-год 0 
 

0 

Інвестиції 1,000 євро 2,539 

Загальна середня річна 
економія 

162 
Звичайний період 

окупності 
рік 14.8 

*IRR на 20 років % 2.4 

* Номінальний, непродисконтований IRR протягом 20 років 

** Економія зазначена в середньому за останні 20 років 
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7. КОМПОНЕНТ ППІ 4 – МЕРЕЖА ВОДОПОСТАЧАННЯ 

7.1 Опис компоненту 

Компанія ЦТ поставляє підживлювальну воду із свердловини на території котельні за адресою 

вул. Свободи, 2, див. Малюнок 7.1. 

Малюнок 7.1 Колодець 

 
Така вода дешевша в порівнянні з вартістю води з міської системи водопостачання. Тому 

новий трубопровід водопостачання довжиною близько 5.5 км необхідно побудувати до нової 

котельні і, можливо, котельні 6 мікрорайону, див. Малюнок 7.2 

Малюнок 7.2 Новий трубопровід водопостачання 
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Передбачається, що проектування і будівництво трубопроводу складе 200,000 євро. 

Консультант оцінив показник відповідно до його попереднього досвіду роботи з подібним 

обладнанням. 

7.2 Очікувані вигоди 

У Taблиці 7.1  наведено основні припущення і передбачувану економію компонента 4. 

Простий термін окупності складає до 6.4 роки. Якщо передбачити  трубопровід для котельні 6 

мікрорайону, додаткова економія витрат підживлювальної води не враховуються. 

Taблиця 7.1 Оцінений період окупності трубопроводу водопостачання 

Параметр Одиниця Кількість 

Ціна палива 
Середня річна 

економія 

Одиниця 
1,000 

євро 
1,000 EUR 

Економія газу 1,000 нм3 0 євро/1000 нм3 0 0 

Економія 
електроенергії 

МВт-год 0 євро/МВт 0 0 

Економія води 1,000 м3 12 євро/м3 2 27 

Економія витрат на 
ремонт 

1,000 євро 0 
 

0 

Економія витрат на 
персонал 

Чол.-год 0 
 

0 

Інвестиції 1,000 євро 200 

Загальна середня річна 
економія 

27 
Звичайний період 

окупності 
рік 6.4 

*IRR на 20 років % 12 

* Номінальний, непродисконтований IRR протягом 20 років 

** Економія зазначена в середньому за останні 20 років 
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8. СТАРТЕГІЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ  

Taблиця 8.1 План закупівель 

№ Опис 

Вартість в 1000 євро Тип контракту Метод закупівель 

Предмет 
відбору 

План-графік (місяць/рік) 

Загальна 
вартість 

контракту 

Фінансуванн
я ЄІБ 

Фінансуван
ня E5P 

Запрошення 
передківалі

фікації 

Результати 
передківаліфі

кації 

Запрошення 
до уч.  

у тендері 

Присудження 
контракту 

 

Завершення 
контракту 

 

  КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ                       

  Компонент 1 – Мережі ЦТ 
   

                

1.1 Модернізація / Заміна мережі ЦТ 
 

1,616 
 

Роботи Відкриті торги Попередній     12/17 04/18 10/19 

  Компонент 2 – Котельні 
   

              
 

2.1 
3 котельні модульного типу   

619 
Поставка & 

монтаж 
Відкриті торги 

Попередній     11/17 03/18 09/18 

2.2 
Нова котельня № 5  

2,594 
Поставка & 

монтаж 
Відкриті торги 

Попередній     11/17 03/18 09/18 

2.3 Нова котельня № 6 
 2,394 

Поставка & 
монтаж 

Відкриті торги 
Попередній     11/17 03/18 09/18 

2.4 Нова котельня № 7   
2,774  

Поставка & 
монтаж 

Відкриті торги 
Попередній   11/17 03/18 09/18 

2.5 Трубопровід  газопостачання  1,000  Роботи Відкриті торги Попередній   10/17 02/17 06/18 

  
Компонент 3 – Заходи зі сторони 
споживання   

              
 

3.1 Індивідуальні теплові підпункти (186 шт.) 
  

2,539 
Поставка & 

монтаж 
Відкриті торги Попередній     10/17 02/18 10/19 

 
Компонент 4 – Трубопровід 
водопостачання      

    
   

4.1 Трубопровід водопостачання  200  Роботи Відкриті торги Попередній   10/17 02/17 06/18 

  Підсума 
 

11,197 2,539               
 

  ПДВ 
  

              
 

  ТЕХНІЧНА СПІВПРАЦЯ 
 

13,736               
 

1 Супровід реалізації проекту 300 
 

Консультаційні 
послуги 

Відбір консультанта Попередній     12/16 03/17 04/20 

2 Програма корпоративного розвитку 150 
 

Консультаційні 
послуги 

Відбір консультанта Попередній     12/16 03/17 04/18 

  ПІДСУМА 450 
                 

                          

  РАЗОМ 14,186                 
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8.1 Стратегія закупівель і впровадження 

З метою уточнення циклу закупівель та реального відображення процедури інвестування 

Консультант надає чітку стратегію впровадження, яка допоможе компанії контролювати весь 

процес для кожного лоту. Крім того, в цьому розділі надано характеристику типу необхідного 

контракту, враховуючи характер кожного лоту. Наприклад: поставка трубопроводів та мереж 

вимагають контракт типу «роботи», котли тип «постачання і установку». 

 

Наприкінці надаємо важливий елемент візуальної організації (діаграма Ганта), яка дозволяє краще 

зрозуміти реалізацію для кожного лоту. 

 

Компонент 1 – Мережі ЦТ 

 

Як згадувалося раніше, модернізації мереж ЦТ необхідна для збереження виробленої теплової 

енергії у зв’язку з низько ефективними розподільними мережами. 

 

 Лот 1.1 Модернізація мережі ЦТ / заміна 

 

Компонент 2 – Котельні 

 

Крім розподільних мереж, об’єкти виробництва теплової енергії необхідно замінити, модернізувати 

і вдосконалили таким чином, щоб максимальна ефективність виробництва з моменту виробництва 

тепла до постачання кінцевому споживачу. 
 

 Лот 2.1   3 модульного типу котельні 

 Лот 2.2   Нова котельня № 5 

 Лот 2.3   Нова котельня № 6 

 Лот 2.4   Нова котельня № 7 

 Лот 2.5   Будівництво нової мережі газопостачання  

Компонент 3 – Заходи зі сторони споживання 

Заходи зі сторони споживання можуть суперечити політиці продажів теплової енергії, які врешті 

пов'язані з прибутковістю компанії, та можуть знизити тиск ціни  природного газу на попит і 

витрати муніципалітету на довгострокову перспективу. Це однозначно призведе до збільшення 

кількості споживачів і контролю скороченню викидів CO2. 

 

 Лот 3.1  Індивідуальні теплові підпункти (IТП) 

 

Компонент 4 – Водопостачання  

Новий трубопровід водопостачання до нової котельні від власної свердловини, розташованої на 

території котельні по вул. Свободи, 2. Захід сприятиме економії коштів і підвищить безпеку 

постачання води для нових котелень. 

 
 Лот 4.1  Мережа водопостачання 
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На підставі вище представленого плану реалізації проекту пропонуємо наступний план закупівель проекту у Taблиця 8.2 і діаграму Ганта по кожному лоту відповідно. 

Taблиця 8.2: План закупівель 

№ Опис 

Вартість в 1,000 євро 

Тип контракту Метод 

закупівель 

План-графік 

Загальна 

вартість 

контракту 

Фінансуван

-ня ЄІБ 

Фінансу

ван-ня 

E5P 

Запрошення 

до участі у 

тендері 

мм/рр. 

Присуджен

ня 

контракту 

мм/рр. 

Завершен

ня 

контракту 

мм/рр. 

 Компонент 1 – Мережі ЦТ 

Лот 

1.1 
Модернізація мережі ЦТ/Заміна 1,616 1,616  Роботи Відкриті торги Грудень      

2017 

Квітень 

2018 

Жовтень 
2019 

Разом 1,616 1,616       

 Компонент 2 – Котельні 

Лот 

2.1 3 котельні модульного типу  
619 619  

Поставка & 
монтаж 

Відкриті торги Листопад 
2017 

Березень 

2018 

Вересень 

2018 

Лот 

2.2 Нова котельня № 5 
2,594 2,594  

Поставка & 
монтаж 

Відкриті торги Листопад 
2017 

Березень 

2018 

Вересень 
2018 

Лот 

2.3 
Нова котельня № 6 2,394 2,394  

Поставка & 
монтаж 

Відкриті торги Листопад 
2017 

Березень 

2018 

Вересень 
2018 

Лот 

2.4 
Нова котельня № 7  2,774 2,774  

Поставка & 
монтаж 

Відкриті торги Листопад 
2017 

Березень 

2018 

Вересень 
2018 

Лот 

2.5 
Трубопровід  газопостачання 1,000 1,000  Роботи 

Відкриті торги Жовтень 
2017 

Лютий 

2017 

Червень      
2018 

Разом 9,531 9,531   

 Компонент 3 – Заходи зі сторони споживання 

Лот 

3.1 
Індивідуальні теплові підпункти  2,539  2,539 

Поставка & 
монтаж 

Відкриті торги 
Січень 

2018 

Червень 

2018 

Вересень 
2020 

Разом 2,539  2,539  

 Компонент 4 – Водопостачання 

Лот 

4.1 

Будівництво трубопроводу 

водопостачання 
200 200  Роботи Відкриті торги 

Січень 

2018 

Червень 

2018 

Вересень 
2020 

Разом 200 200   

РАЗОМ 13,736  
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Програма проекту 

 

 
Нижче наведено програма реалізації всього проекту. 

 

Після чого ключові події передбачені для проектування, узгодження, будівництва, введення в 

експлуатацію, завершення і т.д., вказано по кожному компоненту для чіткого розуміння. 

 

Позначення на схемі забезпечують розуміння ролей, які виконують: компанії, потенційні 

підрядники, консультант і Банк. 

 

Малюнок 8.1: Позначення на діаграмі Ганта 

  КОМПАНІЯ 

  ПІДРЯДНИК 

  КОНСУЛЬТАНТ 

  БАНК 
 

  ВІХА 
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Лот 1.1 –Модернізація мережі ЦТ 

 
Таблиця 8.3: Модернізація мережі ЦТ 

 

 

 

 

 

Роки 2017 2018 2019 

Місяці 
Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Інформація по проектуванню 

75 дн 

                                    

Підготовка тендерної 

документації (оголошення) 45 

дн 

                                    

Експертиза 15 дн 
                                     

Перегляд ЄІБ 10 дн 
                                     

1-а Віха Публікація 

оголошення 

                                    

1-ша стадія тендеру 

45 дн 

Підготовка учасниками 

                                    

Оцінка 1-ї стадії тендеру 10 

дн 

             
 

                       

Роз’яснювальна зустріч 1-ї 

стадії тендеру  

2 дн 

                                     

Перегляд ЄІБ 1-ї стадії 10 дн 
                                     

1-ша стадія 65 дн 
                         

 

          

2-га стадія тендеру 10 дн 

Підготовка учасниками 

                          
 

          

Оцінка 2-ї стадії тендеру 5 дн 
             

 

                       

Перегляд ЄІБ 2-ї стадії 5 дн 
                

 

                    

2-га стадія 20 дн 
                                    

Тендерний процес 85 дн 
                                    

2-а Віха Підписання 

контракту 

                                    

Мобілізація 10 дн 
                                     

Період будівництва 330 дн 
                                     

Випробування 330дн 
                                    

Етап будівництва 340 дн 
                                    

Виконання контракту 

(340) 

                                    



 
                        Супровід проекту модернізація системи                                                                                                                                                                                                   Програма пріоритетних інвестицій 

             теплопостачання у 3-х містах України                                                                                                                                                                                                                                               м. Лозова 
 

35 

 

Лот 2.1 –2.4   Котельні Нові котельні (3 модульного типу і 3 більшого розміру котельні) 

Taблиця 8.4: Нові котельні (3 модульного типу і 3 більшого розміру котельні) 

 

Роки 2017 2018 2019 

Місяці 

Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жо

в 

Лис 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Технічна інформація 30 дн 
                                    

Підготовка тендерної 

документації (оголошення) 40 

дн 

                                     

Перегляд ЄІБ 10 дн 
                                     

1-а Віха Публікація 

оголошення 

                                    

1-ша стадія тендеру 

45 дн 

Підготовка учасниками 

                                     

Оцінка 1-ї стадії тендеру 10 

дн 

                                     

Роз’яснювальна зустріч 1-ї 

стадії тендеру  

2 дн 

                      
 

              

Перегляд ЄІБ 1-ї стадії 10 дн 
                                     

1-ша стадія 65 дн 
                                    

2-га стадія тендеру 10 дн 

Підготовка учасниками 

                                     

Оцінка 2-ї стадії тендеру 5 дн 
                       

 

             

Перегляд ЄІБ 2-ї стадії 5 дн 
                         

 

           

2-га стадія 20 дн 
                                    

Тендерний процес 85 дн 
                                    

2-а Віха Підписання 

контракту 

                                    

Початок проектування (вкл. 

експертизу) 80 дн 

                                    

Перевірка проекту  20 дн 
                            

 

       

3-я Віха Погодження 

проекту 

                                    

Період проектування 90 дн 
                              

 

     

Мобілізація  10 дн 
                                 

 

   

Період будівництва 150 дн 
                                     

Випробування   150 дн 
                                     

Етап будівництва 170 дн 
                                    

Виконання контракту 

(340) 
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Лот 2.5 – Котельні Будівництво мережі трубопроводу постачання ПГ 

Taблиця 8.5: Будівництво мережі трубопроводу постачання ПГ 

 

Роки 2017 2018 2019 

Місяці 
Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Надання тех. 

документації 30 дн 

                                    

Підготовка тендерної 

документації (оголошення) 40 

дн 

                                     

Огляд ЄІБ 10 дн 
                                     

1-а Віха Публікація 

оголошення 

                                    

1-ша стадія тендеру 45 дн 

Підготовка учасниками 

                                     

Оцінка 1-ї стадії тендеру 10 

дн 

                                     

Роз’яснювальна зустріч 1-ї 

стадії тендеру 2 дн 

              
 

                      

Перегляд ЄІБ 1-ї стадії 10 дн 
                                     

1-ша стадія 65 дн 
                                    

2-га стадія тендеру 10 дн 

Підготовка учасниками 

                                     

Оцінка 2-ї стадії тендеру 5 дн 
               

 

                     

Перегляд ЄІБ 2-ї стадії 5 дн 
                

 

                    

2-га стадія 20 дн 
                                    

Тендерний процес 85 дн 
                                    

2-а Віха Підписання 

контракту 

                                    

Початковий проект (вкл. 

експертизу) 80 дн 

                                    

Перегляд проекту 20 дн 
                   

 

   
 

            

3-я Віха Погодження 

проекту  

                        
 

           

Період проектування 90 дн 
                                    

Мобілізація 10 дн 
                                     

Період будівництва 150 дн 
                                     

Випробування 150 дн 
                                    

Фаза будівництва 170 дн 
                                    

Виконання контракту 

(340) 
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Лот 3.1 – Заходи зі сторони споживання Індивідуальні теплові пункти (ІТП) 

Taблиця 8.6: Індивідуальні теплові пункти (ІТП) 

 

 

 

 

Роки 2017 2018 2019 

Місяці 
Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Надання тех. 

документації 30 дн 

                                    

Підготовка тендерної 

документації (оголошення) 40 

дн 

                                     

Огляд ЄІБ 10 дн 
                                     

1-а віха Публікація 

оголошення 

                                    

1-ша стадія тендеру 45 дн 

Підготовка учасниками 

                                     

Оцінка 1-ї стадії тендеру 10 

дн 

                                     

Роз’яснювальна зустріч 1-ї 

стадії тендеру 2 дн 

            
 

                        

Перегляд ЄІБ 1-ї стадії 10 дн                                      

1-ша стадія 65 дн 
                                    

2-га стадія тендеру 10 дн 

Підготовка учасниками 

                                     

Оцінка 2-ї стадії тендеру 5 дн 
             

 

                       

Перегляд ЄІБ 2-ї стадії 5 дн 
              

 

                      

2-га стадія 20 дн 
                                    

Тендерний процес 85 дн 
                                    

2-а Віха Підписання 

контракту 

                                    

Початковий проект (вкл. 

експертизу) 80 дн 

                                    

Перегляд проекту 20 дн 
                 

 

   
 

              

3-я Віха Погодження 

проекту 

                      
 

             

Період проектування 90 дн 
                                    

Мобілізація 10 дн 
                                     

Період будівництва 150 дн 
                                     

Випробування 150 дн 
                                    

Фаза будівництва 170 дн 
                                    

Виконання контракту 

(340) 
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Лот 4.1 – Водопостачання Будівництво мережі водопостачання  

 

Taблиця 8.7: Будівництво мережі водопостачання 

 

 

Роки 2017 2018 2019 

Місяці 
Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Надання тех. 

документації 30 дн 

                                    

Підготовка тендерної 

документації (оголошення) 40 

дн 

                                     

Перегляд ЄІБ 10 дн 
                                     

Огляд ЄІБ 10 дн 
                                    

1-а Віха Публікація 

оголошення 

                                     

1-ша стадія тендеру 45 дн 

Підготовка учасниками 

                                     

Оцінка 1-ї стадії тендеру 10 

дн 

            
 

                        

Роз’яснювальна зустріч 1-ї 

стадії тендеру 2 дн 

                                     

1-ша стадія 65 дн 
                                    

2-га стадія тендеру 10 дн 

Підготовка учасниками 

                                     

Оцінка 2-ї стадії тендеру 5 дн 
             

 

                       

Перегляд ЄІБ 2-ї стадії 5 дн 
              

 

                      

2-га стадія 20 дн 
                                    

Тендерний процес 85 дн 
                                    

2-а Віха Підписання 

контракту 

                                    

Початковий проект (вкл. 

експертизу) 80 дн 

                                    

Перегляд проекту 20 дн 
                 

 

   
 

              

3-а віха Погодження 

проекту 

                      
 

             

Період проектування 90 дн 
                                    

Мобілізація 10 дн 
                                     

Період будівництва 150 дн 
                                     

Випробування 150 дн 
                                    

Фаза будівництва 170 дн 
                                    

Виконання контракту (340 

дн) 
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8.2 Кодекси та стандарти 

Роботи, матеріали, продукція та обладнання, що поставляються в обсягах тендерної 

документації, мають бути спроектовані, вироблені та поставлені відповідно до чинних 

українських законів, кодексів та положень, а також узгоджуватися з відповідними 

європейськими та міжнародними стандартами і сертифікатом якості ISO 9001. У випадку 

розбіжностей між державними та міжнародними стандартами перевага надається тим 

стандартам, які містять більш жорсткі вимоги. 

 

Усі матеріали, що мають вплив на належне функціонування системи, повинні зберігати сталі 

властивості потягом усього терміну служби системи, враховуючи температурні характеристики 

та інші чинники, які будуть мати вплив на матеріали. Знос, деформація і старіння повинні бути 

розглянуті в цьому контексті. 

 

Якщо використовується обладнання без вищевказаних стандартів, застосовуються вимоги до 

властивостей матеріалу, міцності і довговічності згідно з відповідними європейськими 

стандартами, або має бути іншим чином документально підтверджено, що властивості і 

конструкція системи відповідають функціональним вимогам протягом всього терміну 

експлуатації системи. Нестандартні комплектуючі елементи повинні відповідати чинним 

вимогам, що висуваються до стандартизованих комплектуючих елементів. 

 

Усі комплектуючі та обладнання, що входять до цієї поставки, повинні мати відповідні дозволи 

на їх використання в Україні та не містити озоноруйнівних речовин та хлорфторвуглецю / 

фторвуглеводородів як під час їх виробництва, так і в подальшій експлуатації. 

 

До початку виконання робіт за Контрактом Підрядник повинен отримати всі дозволи, необхідні 

згідно з чинним українським законодавством. Національні та міжнародні стандарти, наведені у 

Технічних специфікаціях, можуть замінюватися іншими стандартами у разі, якщо останні 

містять аналогічні або жорсткіші вимоги, за згодою Замовника. Товари та матеріали, 

виготовлені за кордоном та ввезені до України, повинні мати сертифікати відповідності 

українським стандартам ДСТУ. 

 

Нижче представлено основні діючі стандарти (останнє видання): 

Taблиця 8.8 Перелік Кодексів та Стандартів 

EN 253 Попередньо теплоізольовані трубопровідні системи для підземних мереж 

водопостачання. Монтаж стальних водопровідних труб, теплової ізоляції з 

пінополіуретану і захисної оболонки з поліетилену підвищеної щільності. 

EN 448 Попередньо теплоізольовані трубопровідні системи для підземних мереж 

водопостачання. Монтаж арматури для стальних водопровідних труб, теплової 

ізоляції з пінополіуретану і захисної оболонки з поліетилену підвищеної 

щільності 

EN 488 Попередньо теплоізольовані трубопровідні системи для підземних мереж 

водопостачання. Монтаж стальних клапанів для стальних водопровідних труб, 

теплової ізоляції з пінополіуретану і захисної оболонки з поліетилену 

підвищеної щільності. 

EN 489 Попередньо теплоізольовані трубопровідні системи для підземних мереж 

водопостачання. Стикові з’єднання для теплової ізоляції з пінополіуретану і 

захисної оболонки з поліетилену підвищеної щільності стальних водопровідних 
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труб. 

ISO 9329 Труби безшовні стальні для роботи під тиском. Технічні умови для поставки. 

ISO 9330 Труби зварні стальні для роботи під тиском. Технічні умови для поставки. 

DIN 1626  

 

Труби зварні круглi iз нелегованих сталей особливого призначення; технічні 

умови для поставки. 

DIN 1629  

 

Труби безшовні iз нелегованих сталей спеціальних вимог; технічні умови для 

поставки. 

ДСТУ -Н Б 
В..2.5-
35:2007  

Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням 

попередньо теплоізольованих трубопроводів. 

ДСТУ 34-204-

88-002-98 

Труби для теплових мереж з тепловою ізоляцією з пінополіуретану і захисною 

оболонкою з поліетилену. Загальні технічні умови. 

ДСТУ – Б 

В.2.5-

31:2007.  

Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж 

гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та 

арматура. Технічні умови. 

ДНАОП 0.00-

1.11-98 

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. 

ISO 404 Сталь та сталеві вироби. Загальні технічні вимоги до поставки. 

ISO 559 Стальні руби для водопроводу та каналізації 

DIN 50049  Сертифікати випробування матеріалів. 

НПАОП 0.00-

1.26-96 

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не 

більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з 

температурою нагріву води не вище 115оС 

НПАОП 0.00-

1.60-66 

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів  

ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень 

ДБН В.2.5-

77:2014 

Котельні 

Наказ 

№ 30927.06 

Міністерства 

екології і 

природних 

ресурсів 

України 

Про затвердження гранично допустимих викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел 

 

Якщо Учасник тендеру пропонує використовувати інші стандарти та кодекси, до пропозиції 

необхідно включити офіційну заяву, щоб застосовувані стандарти гарантують якіснішу 

поставку робіт, обладнання, товарів і матеріалів. 
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8.3 Основні недоліки та ризики 

З огляду на досвід Консультанта у проектах такого типу основною проблемою є затримка 

реалізації і вирішення питання у жорстких часових рамках (в основному, будівництво 

необхідно завершити протягом неопалювального сезону). Тому консультант повинен провести 

ряд навчань, щоб уникнути і запобігти таким затримкам. 







AOfOBTP I1 35-
ua BHKoIraHufl rlpoeKTHHx (su utyrynalutrux) po6ir (noc,ryr)

KOMyHAJITHE ITAIIPUeMCTBO (TEfIJIOEHEPIO) JIO3IBCbKOI MICbKOI
pagl,I XApKIBCbKOi OBIACTI, a oco6i AHpeKropa 6epe:yurxoro Boro4nuNpa Igaxosuqa, Ilro Iie
Ha niacraai Craryry, (Haaaai <3ar,aoennr>) s o4uono 6oxy, i

Tonapncreo : o6uexeuorc sianoeiaarsHicrro <IH{IIO IPyfI), e oco6i auperropa

KoHAaxoaa Olencangpa tOpiftoeava, qrhfi aie Ha niacraei Craryry (naaani <Burouaaeuu>)' g isuoro

6oxy, yuaru uefi ,qoroBip npo nu.Tnn"'I. 
TI*EAMET Aol_oBopy

l.l. BHxoHaeeus sHKOHye flpoeKrHi po6orr.r Ha ra3onocTaqaHHs rore,rlHi no o6'exry <Hoae

6yaie,rurao ra3onpoBoay 
""p"anooio 

rrcry ei4 ra3onpoBoay cepeaHboro r,cKy no eyr' Iieaeuail ao

r,loayru*roi ra:osoi'rore,,rlHi 3a aapecoo: eyr. [lisaexHa, l2-a, u. Jlorora Xapriacsxoi o6,'Iacri), ,Khi
gasuareHNE y xourroprci (Aoaarox Ng l), uro Aoaa€rbc, ao uboro ,{oroaopy i e fioro Hesi'['erntxoto

uacrrlHoro (.IiK 021:2015: 7l32oooo'7 - floc,lyru s iHxeHepuoro npoexryaauHr)

1.2. BHrolrageuu sa6ernevye sxic.ru guxoHanur po6ir (noclyr) no ,{orosopy ra o$opu'reuHr

npoerruoi (aNruyryear sHoi) po6oru (nocryr) y ai4noai,qHocri ao BHMor aepxaBHax craHAapris'

6y1iaenrHax ,rop" ta iu.rx *opn ur"rro-npu"osux arris a c$epi uiCro6yAisHoi Ais,'lsHocri, uto qaHHi

a YxpaiH i.

1.3. 3aMosxHx so6os'r:yerlcr npNfiurrn sHue:a3Haqeai po6oru (noclyrr) Ta onnarHTl4 ix

rriano ynaoa .(orooopy.

2. XAPAKTEP POBIT TA BI,IMOIH AO TIPEAMETY AOIOBOPY
2.1. 3alrosHr.tx xa.qae BnxoHaeu}o neo6xiani aaui, xaparrepucTllKtl, aoKyMeHTE Ta lHuy

iHQopr,aauiro uroao o6'exra (Aoaaror Ns2), Br3HaqeHoro y n. l.l qloro.{oroeopy'

2.2. Bt{xoHaseuu npacrynae ao BHKoHaHHT npoeKrHnx (sauryxyna'lsNrlx) po6ir (nocnyr):a uNu

,(orosopou niclr orputraHur s-ia 3aMosalrxa gcix Heo6xiaHux aauax, AoxyueHris ra ixuoi iu$opuauii

uroao o6'erra rriaHo Aoaarxy Ns2.

2.3. 3ar,aosxur vae npaao:aiiculooarn xoHTpolrb 3a xoaoM Ta rxicrto sNroxaHHr po6ir (noclyr')

no .{oroaopy Barouaaueu, sHoctjru :viH11 y 3aBAaHH' Ha BTKOHaHH! po6ir (nocryr), Bt4MorH uoao

*upu*r"pr"ir*, o6'erra, en:uareHoro y n. l.l uboro,{oroaopy, a,e ao noqarKy nurouaHHr po6ir

(noc,ryrj :a qNNr Aorosoporu. 3uina o6crris po6ir (nocryr) no .{oroaopy oQopv,rrerucr ao,larKoBo]o

yro4on ao ,{orosopy.
2.4. iricri,- $opua ra cKnaA pospo6reuoi sa uNr,,t .{oroeopou npoerrnoi (arauryryra.n uHoi)

po6orr.r (nocnyr) nosHHni uiano"iaarH B['Il\roraM AepxaBHHx craHgaprir, 6yAinelrHnx Hopu ra iHrunx

,uuHr.,r* e Yrpaini ttopuaruauo-npasosnx arris r cQepi uicro6yaisHoi air'rsHocri'
2.5.3a neo6xiasocri BuxoHageut Mae npaBo 3aJryqarH Ao B,.KoHaHHs po6ir (nocryr) flo

[orooopy Ha yMoBax cy6fliapray cneqiaricTiB .{r, cleuiari3oBaui npoerrui opraHi3auii.

Bi.unosi.(arsHicTb 3a BrrKoHaHHs Hr.rMu B3rTllx Hac ce6e 30608',s3aHb Hece BI4KoHaBeIIb.

2.6. 3auoguux 6epe na ce6e 3o6oB"r3aHHtr CaMocrifiHo y3roAlrrl a flAT <Xapxisras>

npoeKTHy AOKyMeHralIiro.
2.7. Onlary I]o KBuraHuirM Ta paxyHKaM 3a y3loaxeHH' [poeKTHol aol()t{eHTaull

3AificHro€ 3aNaosHHx.

2.8.Crporu BllKoHaHH, po6ir (nocryr) no ,{oroaopy, raavi'npnfiltaHHr npoeKrHoi

(aauryrysa,rsHoi) po6orl.l (noc,ryr), oiapaxosyrorscr Bia MoMeHry^ notlarKy npoeKrHHx

i"rrynyr-onr*) po6it (no"ryi), ,r.rur"no.o n' 2.i uuoro Aoro lopy, Ao 6 4 '2018'

2.9. BNronaseuu Mae npaBo Ha AocTporoBe EHKOHaHHI pO6ir (nocnyr) no .{ofoBopy 3a yl4oBh

la6e:neqeuHs ix Ha,'IeNHoi rxocri
2.10. crpoxn BHKoHaHH, po6ir (noc,ryr) no.{oroeopy naoxyrs 6y"fl.r g6i,rsueHi :a aoaarKoBoto

nr..tcbMoBolo yroaoro cropiH y :a'rsxy: Heo6xiaHicrrc oTpHN4aHH' AoAaTKOBxx gaxiaHNx aaHflx ra

noAarbr.tloro aoonpauloBaHHtr npoeffiuoi (srzuryryraasnoi) po6orN (nocnyr) Atts Haft6i'lsru nosHoro

rr.Xapxie

3aAoBoneHH, iHrepecir 3auotaura.
2.1 l. Y grlnaary sarpllMKl4 BHKoHaHHfl 3aMogH[xoM

crpoK Bl..rKoHaHH, npoeKTHHx (rNuyxysa,rsur-rx) po6ir

16i,rsuryerlcr Ha crpox raxoi :arprurN.

<<a(D> 262'27/.2- 2018 poxy

yMoB, BLr3HaqeHHx n.2.1 - 2.2 flonoaopy,
(noc,ryr) no,{onoaopy aBroMarl.tqHo



3.UTHAAOTOBOPy

3'1. (iHa .{oroaopy (uiua ouroHyaanux po6ir 3 BHroroBJreHH, npoe*THo-KorxroprcHo'i
4oxyueHraqii) craHoBHrb: 45 008,00 rpu. (Copor rt'rrr, Tlrcqq oiciu rpuneus 00 moniftox), y
rovy vuc.ni ITAB 20% - 7 50r,33 rpu. (cirr,r rucrq r'rrcor oaHa rprlBHq j3 ronifiru).

, 3.2. I-{iHa loroaopy Bn3Har{aerr,c, Ha niacrasi (orrrropacy Ha npoexrHi i arzuryxyaa;mni
po6oru (Aoaarox Ns l, gxlifi e Hegia'eN4Horo uacruHoro loroBopy), uo eHxoHauufi :rigHo yruoa
aaHoro .{oronopy, qHHHHx HopMarHBHr.rx ouvor, lcry E A.l.l-7:2013 <llpaoura ar.r3HaqeHHq
naprocri [poer(THo-BHrUyKyBanLHr.rx po6ir ra eKcnepr]r3r,r npoexruoi 40xyuenrauii Ha
6yAiaHuurno>.

3.3. 3Miua qiH,r o$oplrlrcerrcl .[oaarKoM ao
Hesia'evHoro qacruHoro-

usoro floronopy, rr<ufi e iioro

4. TIOPflAOK PO3PAXyHKTB
4' I . flepe.{ noqarxoM po6ir 3auonuux sAificHroe nolepe.{Hro olnary y poslripi 30% nia

:ara*Hoi aaprocri ,,{oroaopy, a 9aye, l3 502,40 rpn.( Tpuua4qrrl ,rc* n.rr.or aai rpuani
40 roni ox), a r.v. fl.I{B 20% - 2 250,40 rpu., ,ur,r*o" n"p"p*y"un* rpouoBr.rx xourris ua
poopaxynxoeuii paxyHox BlrroHasqc.

4.2. Ocraro.rHi po3paxyHKr, :a suxoaarri
niacrasi Arry npufiuauHl ouroHauux po6ir.

po6orrz . no .{oronopy :gificHrcrorscr Ha

. 4.3. flxuo po6orra slrrouagi BuxoHasqeNr r ueAopo6xalru iaeOex.ravu, uo:aQirccosauo
sianosiAHrrNa aKroM npu npufiolri Br.rKoHaHr.rx po6ir,3auoeuur Moxe siacrporrru onrury ul.txpo6ir. llporrroM BcraHoBJreHr.rx BKa3aHrrM arrolr crpoxia, B,xoHase(s noBHHeH ycyHyra
elrgsreHi nopyueHHr, nicrq .roro 3aN.toslrux nep"pa*ouye yrpuuaHi cyr,.rr.r.

4.4. Bl.rxoHaseub Mae npaBo Ha Aocrpor(oBe ur*onurtrg po6i, no .(oronopy ra ixgi.qroeiAHy onrary.

5. [OP.g.qOK TlPrdPrArrrr.fl TA IEPEAATII BIIKOHAHI,IX POEIT (IIOC,ITYT)
5.1 . flic,rrc BHK.HaHH, po6ir (nocayr) BnrcoHaseuu lo6or,r:ycre c*u4"., 3urournny 

"unignucaHHr ara npxlripHltxa Axra. npnfiuaHu.r-nepeaaqi BHKoHaHrrx io6ir (noc.,lyr), n"p"our, 3aarrou npNir'raHHr-nepeaavi 2.(aaa) npNuipHnxa npoerruoi lurruy*year"*roi1 poi;o* i[o]n,O noo6'erry, sa:HaveuoNty y n. l.l floroeopy.

- . 5.2. 3auoaHax, y BanaaKy ai4cy.rHocri 3ayBaxeHb ao sxocri BHKoHaH[x po6ir (nocnyr),
:o6os'rsaHa niAnncaru ra noBepxyra Ha aApecy BrjxoHasug Axr nprfiuaHHr-nepeaa,ri 

"r*onur**po6ir (noc,ryr) nporrroM rpbox po6ovnx 4Hia e uoveury Eoro oaepxaHur.

-. .5.3. Y aNnarry o6rpyHroaauoi eiaMosa eia ni4nr.rcaaur Axra npnfilrauur_nepeaavi BHKoHaHr.rxpo6ir (noc,ryr) y sa'r:ry i: sNuurseHugl.r npereH:ifi ro rrocri Bl.{KoHaHHx po6ir (nocnyr), siH uaacu,,raeBrxoHasuo nporrroM rpsox po.ovr.rx aHis,: aara orpaMaHHs aor<yneHria, MorHBoBaHy si4uoay, uani.qcrasi. gxoi. nporrroM rpsox po6ovux .qHie CropoHa cKnaaarcrh aaocropouuiI arr : nepe,rixou

:,":"j]lll: :Li.^l]y.::iqr" 
ycyHeHHro, ra Bl3Haqalorb repruiu ii y"yr"nrr. BHKoHaseus ,rnpu.rru

Br,anoBt.aHr 3ayBaxeHH, i pa3o[4 3 aKTor\4 ycyHeHHs neao,ririe nepeaae 3auoanuxy Ha niAnNcauHs ArrnpaE[4aHHr-nepeaa'ri sHrouaHrrx po6ir (noc,ryr), ai.anoei4Hy ririricrs npNuip,ra*ia pool"o.o ,po"*ryno o6'exry.

6. 3OEOB'g3AHHfl CTOPIH6.1. Buxouaoe4tso1oo,tsauutt:
6.1 .l .Brrouarr po6orN (noc,ryrn) a o6cr:i i crporn, nepea6aqeHi aaHru loroeoporvr.

_. 6.1.Z.lorpuMyBarncb BHMot truHHoto 3aKoHoAaBcrBa ra yuoa .{oroaopy nia .tac BHK9HaHH,po6ir (roc.rryr) i lrae nparo siaxrrrnrNcr si.q HNx rirrxr, 3a noroAxeHHflM is 3aMosHl.{xo^.r.
6. I .3.,{opyvurN B}lKoHaHHfl po6ir (noc-lyr) no .{oronopy cneqiaricralr, rri narcrs sianoeiaxaft

raa'r i$ixaqifiuur cepr'sirar, a6o cneuiar isosaH hr4 rrpoe*rHr.r\.r opraHirauirrrr, sri uaorr gianosiaHl,x
cepraSi xoaauNx cneuiaricri g.

6.l.4.3axxurara B ycraHoB,teHoMy noprary npuiHrri uNl.r piurenur ni.q qac nposeaeHHqeKcneprH3H Ta 3arBep,axeHH'r npoerrHoi (oauryxyaa,rsnoi) po60rN (noc,ryr), po:po6neuoi u ,ioprony ruHa yMoBax, exsHavexux lorosopol.r.



6.1.5.Ilepe4aru y a.nacHicrr 3avogHtjxa npoexrHi (aaruyryaa,rsui) po6orN (noc,ryrra) y

scraxogrexifi ,(oroaopou xirsxocri npNruipxurit, uo ni4rsepa:r<ye sarcr auxoHauxr po6ir (noc,ryr) no

.{oroaopy.
6.I .6.8e:on,raruo BHocttrx B

:riauo Ao MorHBoBaHHx 3ayBaxeHb
po6orxx axir.

6.1 .7.He nepeaaaatN 6e: nucst"tosoi :roall
(sru-ryryaa,rsHi) po6ora (noc,ryrr) rperin oco6arv.

6.2. Buxouaaequ nae npaao:

3alroaH rjxa pospo6,reu i :a urlt .(oroeopou npoerrHi

6.2.1 . BnvararN eir 3avoeulixa Ha;IexHoro BHKoHaHHfl ,[oroaipHlt x :o6oa'qsaHs :a loroeopotlt,
3oKpe[ra, saaalxr Heo6xiaHHx aaHHx ra ceoeqacHoi on,raru po6ir (noc,ryr), y flopl.qKy i ua yuoaax,

aa:Haueu ax .(oroeopou.
6.2.2.IlpNcrynurn ao Bt'rKoHaHHa po6ir (noclyr)

npafiuaHHr Heo6xiaHax aaunx y noaaouy o6crai.
6.2.3. flpegcraenrrN iurepecn 3auooHnra, a rarox

rlo AoroBopy Ao MoMeHry nepeAaql-

nepeaaBaTu Ta oTpr.IMyBaTH,aoryueHrauirc

a AT <Xapxiara:>.
6.2.4.3a ueo6xiaHocri BnxoHaseuL Mae npaBo 3aryqaru Ao BHKoHaHHfl po6ir (nocnyr) no

.{oroeopy Ha yMoBax cy6ni.qpr.qy cneuianicriB .ru cneqiari:osaHi npoexrni opraui:auii, tqo Maorb

siAnosiaHi alrnJloMrl, raaniSirauifiui cepra$ixaru ra,riueHgii. BianosiaansHic* 3a BHKoHaHH, Ht.'lMt

83rrfix Ha ce6e 306os'r:aus uece Burosageut,
6.2.5..{ocrpoxoao BaKoHarr I :aaru 3aMosut'lxy npoexruy (aaruyxymnsHy) po6ory (nocnyrH).

6.3. 3auoouux zo6oa'nsanu :
6.3.l.Bqacxo nepeAarH BaroHasulo neo6xi,qHi aaui, xaparreprcrHKn' aoKyMeHT}l ra iuLly

iH$opuauiro uoao o6'erra, Br3HaqeHoro y n. l.l ubor-o Aorosopy, srilHo .{o4arry J\b2.

6.3.2.!'lpn nlrH npoeKrHy (auuryr<yaa,'rsHy) po6ory (noc,ryrH), po:po6,'reHy BNroHasueM :riaHo
yn,toe.{oroaopy ra y eianoeiaHocri ao HopvarNsHo-npaBoBr.rx BHMor q14HHoro 3axoHoaaBcrBa Yrpaiua,

a6o y acrauoa,reui quu .{oroaopou crpoKs Haaarn BNroxaeuesi Mort-tBoeaHy ei,qr'rooy eig iT nprfiruauHr

: nepe,rixou 3ayBaxeHb ra ueo6xiax1x aoonpauoBaHb, Ta rlpoBecry ii onnary aianosiAHo ao yvos i

crporio, acraHoereHr.rx uHM .{oroaopou.
6.3.3.IIpufiumra fi onrarurl.r B['iroroBJIeHy npoexrHy (rNu.tyxyeanlHy) po6ory (rIocnyru), B r.'1. y

pa3i .qocrpoKoBofo BLrKoHaHHs, Ha yMoBaxJ BcraHoBJIeHI'Ix uNt'l ,{ororopol'l'
6.3.4.BnrcopucroeyBarn npoeKrHy (ar.tuyxysanrxy) po6ory (nocnyrl), orpNlraaHy sia

Buxoxagug, BHKrroqHo am qile , rcraHoaleaNx uutt .{orooopou.
6.3.5.3arrepaNrN po:po6,rexy:a ulrM AoroBopoM npoerrHy (euuryrysa.nlay) po6ory (nocryrN).
6.4. 3auoauux uae npaao:
6.4.1 .3a,ryuarr.r .qo :6opy seo6xiAxnx aauux aJuI BH(oHaHHs po6ir (nocryr) no AoroBopy, B r.q.

rperix oci6, ,K topuaaqHnx, rax iQisavuax, qri Ntarors sianosiaHaft xeaniQirauifiaNfi piseHr, a, y
seo6xiaut.rx BHnaaKax, - xaa.niQirauiEHi ceprrQirarN ra riueHrii.

6.4.2.3ai cHroearr notoquNfi KoHrpojtb 3a BHKoHaHHqM npoexruoi (auuryxyaa,rlxot) po6orn
(nocnyr), Br.,3HaqeHr.{x ualt ,(orosopou, He Brpyqa}oqHcb np['l uboMy B oneparl'lBHo-rocnoaapcbKy

aiqnsHicrr BlrroHasug.
7. BIAUOBIAAJII,HICTb CTOPIH

7.1.Y sLrnaaxax, ue nepeA6areHux uur'r .{ororopou, Cropotltl Hecyru silnoliaa.nuHicrs,
nepe46a'reuy qHHHHM 3aKoHoAaecroou Yrpaiuu y cy.ttoBoMy nop,IAKy.

7.2. CropoHrl noroallr'Ilrcr, rr1o rercr,(ororopy, 6yas-rri r'larepia,rN, in$opuauir ra ei4ot"tocri,

rri crocyrcrrcr .{orosopy e KoH+iaeHui HHvu ise Mox}'Tb nepe,4aBarucr rperiv oco6au 6e:
nonepeguroi nNcr,vosoi 3roal.I iuuoi Cropottll, rpilr st naaria, nepeA6avexux t{HHHtrl\4

3AKOHOA ECTBOM.

7.3. 3alaogHnx He Hece ei4nori.qanbHocri 3a 3arpHMKy onJraru no nrarixuau aopyqeHHrM, flKtuo

BoHH cBoetracHo nepe4aui ua o6c,ryroayaagus ao |YAKCY a Xapxiacsxift o6.nacri.
8. OOPC.MAXOPHI OBCTABI'IHI'I

8.l. CropoHr.r :einrHgtotscq sia sianoeiaansHocri ga '{actrose a6o noBHe HeBuKoHaHHfl

ro6os'g:aHs. nepea6aveurx ,Il,oroeopov. ,Ktuo ue c uacriaxot'.t Henepe6opHoi c nr, ulo gt.tHNrrta nicnc
yruraaauH,l .Il,oroeopy e pe:y.nsrari noaiX HaageNqaEHoro xapamepy, gri xoaua i: Cropia ue uor,ra ui
nepe46araru, ui nonepeaurN, 3oKpeMa: noNeNi, nosexi. 3eMnerpyca, aoeaui aii, crpaEra, npa urrrr
gaxouig a6o HopMaruBHo - npasoerx arrie, uo nepeuKo.Dl<atorb BHKoHaHHrt aoroaipunx :o6oe'r:axr y
uinouy a6o qacrKoBo, - sxuto ui o6crasauu 6esnocepeaHso BnrrhHyltH Ha BHKoHaHH, ,{oroaopy.
HacraHHc $opc - uaxopHnx o6cragHH Bhr,ruKae BiaKnaaeHn, Bt.tKoHaHH, :o6os'r:aus, nepea6a. eHlx
.{orosopov, ua nepio.l Aii rarrx o6craehu. -f ruto aig $opc - ruaxopxHx o6craeNH rpNsae 6i,rsLr-re, Hix
uicrs uicrqia, ro 6yas - rxa i: CropiH Mae npaBo po:ipaarN.{orosip.

npoexrHi (suLryxyaa,rsHi) po6oru (nocnyru) :ltiHu ra,aonoaHeHur

opraHia excnepru:u i pexoueuaaui[ 3at'losHaxa y repruiH ao 5



I

8.2. CropoHa, p4r rxoi He[4orrorrBl.tM craJ'lo Bl.{xoHaHHr 3o6oB'r3aHb, nepe,a6ateuux .{oroaoporu,
noBaHHa B TpHAeHHHfi repuiu cnoaicrNra iuury Cropouy (nrcrr'roeo) npo BHHhKHeHHs ra np[nHHeHH,l
o6craoaH, uo nepeuKo,rDxalorb Bl.{KoHaHHto go6os'r:aHr. HarsHicru ra crpoK aii $opc-naaxopHNx
o6cragns ni4raepAxyerrcr Toproso-npolrac,roaorc naaaroto Yxpaiuu.

9. BI{PIIIIEHHS CNOPIB
9.1 . Cnopu, sri allHurarors 3 uboro AoroBopy, enpiuyrorscr CropoualrN uurxov neperoaopia ra

npufiHrrrru sianoaiAHl.rx pirueur. flpr.r ueMoruagocri AocrtHyrr.r groaN iraix CropoHaur .{oroaopy
crocoBHo cnipuoro nhraHHfl, cnip arapiuryerucr sriAuo 3 quHsur*r 3aKoHo.[aBcrBot\.t Yrpainn y cy,qoBo[4y
ropraKy.

10. cTPor{ Ari AofoBoPy
I 0. I . .{oroaip Bcrynae B c}rny 3 MoMeHry ftoro nignrcaHur.
10.2. Yci ao,ilarKlr ao.(oroaopy Ha6yuarcrr qrxsocri 3 MoMeHry ix niAn[caHxc ynoBHoBaxeHflMa

npeAcraBHHKaMH CropiH ra 4iroru nporrroM crpory ail usoro Aoroeopy.
10.3. Crpor gii {oroBopy Ao 3l rpyaHr 2018 poxy, a,re y 6yAr-rrouy BHnaAKy ao noaHoro Eoro

BaKoHaHH, s qacruxi npoBeAeHH, po3paxyHKy 3a Ha,raui noclyrN.

11, IHIIII YMOBH
I I .l . lir .{oroaopy npHnr4Hflerbcr:

- :a :roaorc Cropiu:
- noBHHM BHKoHaHHTM CropoHaur ceoii :o6oe'q:aHs sa uxu lorosoporu;
-s iuruNx niacraa, nepea6aqeHux rtHHHl.rM 3aKoHoaaBcrBoM YrpaiuN.

11.2. (en .{oroaip uoxe 6yrN siuiuexo ra aonoBHeHo 3a 3roao}o Cropiu, a rarox s igulr.lx
BHrraAKax, nepeg6aveuax tlr.tHHnM 3aKoHoAaacrrou Yxpa'iuN.

11.3. 3uian, .{onoBHeHHs 4o floroaopy, a raK caMo posipearHr .{oroaopy orpopv,rr,oerucr a
nNcsrlrosifi $opui rr AoAarxoai yro.[H, Ta nignrcyrcrucr ynoBHoBD(eHHMH npe4craauNxauu o6ox
CropiH. ,{o AoAarroaoi yroara 4o .{oroaopy npnpisuoen cr o6uiH CropouauH rrr]craMu, rererpaMaMg,
$axcNui.nsurua nooiAol.r,reuHrlru, rele$arcauu a nocligyrovuu nt,lcbMoBlrM ni4reepgxeHuru,
:asipeuru niAnucopr ta nevarrcoo cropiH, rxa ri uagicaana.

11.4. Xoaua is CropiH He Mae flpaBa nepeAaBarn npaBa ra o6os'qarH aa uru ,{oroeopon,t rperii
oco6i 6es orpHMaHHs nucsir.,losoi lroal-r iHurol CropoHr.r.

11.5. 3 ueroro ga6eneqeuHr 3a3HaqeHux sr.tue gi,(Hoct.tH, BHKoHaBeub HaAaB 3roAy Ha o6po6xy
cooii nepcouaaruHx AaHhx siAnosiAgo ao qHHHoro 3aKoHoJlascrra YxpaiHu.

I I .6. CropoHa npxfirur Ao AoMoareHocri u.toAo crpinleuur .{oroeopy fleqarraMn.
11.7. (efi loroeip rNxnaaeHni yxpaiucrrorc MoBolo B 4eox npNr,ripuarax, rxi uanrs oa.aKoBy

lopHAHqHy cHny, no o.qHoMy a,'r, KoxHoi ir Cropir.

I2. IOPHAHqIII AAPECI{ TA PEKBI3T,ITI,I CTOPIII

3AMOBHI{K

Kolrylansue niAnpueucrao <<Tennoeuepro>>
Jlorincsxoi lricrroi paan Xapxiacrroi o6,racri
Aapeca: 64602, Xapriacsra o6,r., u.Jloroea,
ayn.JIovouocoaa,23
plp 26009001201 653 g AKE
(IHAyCTPIAJI EAHK> n.r.3anopiroxr
MOO 313849
eAPrroy 38076191
Te,r.( 057) 452 35 l3

BIIKOHABEIIb

Toeapucrao : o6uexesorc nianoai,qaluHicrrc
dHAtrOTPYII)

Koa CAPIIOY 35408021
6l145, n. Xapxia, ayn. lllarH,roaa ,{aua, 6y4.4
p/p 26007060380652 a Xaprie. fPy IIAT
KE (NPI,IBATEAHK)
a u. Xaprio, MOO 351533
IHH 354080220239

d\ ! t-6ltluy-2i- rr.)
o \ xAr ',6,\cr r ,. t-o\ '- n6llF- 4q1/_ro\ uv;aolbPi/&

3*, 4::llH:;)

Korraaros O.IO
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@opva Ne 3-fl

KOIUTOPI4C ]\! 5-I
na alrroxaurr po6ir

ir.r. ,rlo:osa, Byn. niBAeHHa, l2A
(naiivexyaannr o6'cxra 6ylieuuurra, craaii npoerryeanur, nuay po6ir)

Haiivenyaanxr npoeKrHoi
(auLuyxyaa,ruuol) opraH i3auii:

tl. q. lleperir po6ir, uro
BXKOHyTOTbC'

HaiiMeHyBaHHfl nocal
auxoxasuia (eupo6nrvrfi

nepcoHa,r)

Ki,rsxicru
BI,IXO.

Haguie

Burpara

. rpyaa, 
.

JI IO,U. M IC 

' 
UI B

a6o,rlo.u.aHis

3apo6irra n,rara auxoHasuia,
fpH

:a I uicrur
a6o I aeHu

achoro

I 2 3 4 5 6 7

I Fo,roaurii iuxeuep 1 2 513 102e

llpoeiaruii iuxerep 2 5'1 3 102e

lHxeHep 1 2 513 102e
Pa:olr :a xourropucov 3078

I

2

3

4

5

6

1

8

9

l0

ll
l2

r3

t4

l5

y rouy uac,ri no cruraaoaNx aaprocri:

@ou.{ on,raru npaui (@OI),rpn. ( 3 078,0 * 49,46 / 100,0 = I 522)

Hapaxyaaxxr Ha OOn,r?H. ( 3 078,0 r' 18,92 / 100,0 = 582)

Marepia,rr Ha Br.rKoHaHH, po6ir,rpH. (3 078,0 * 2,27 I 100,0 = 70)

Ar"ropra:auir,rpx. (3 078,0 r 1,86/100,0=57)

3uourersr ua:rouiuxoro iuaexrapro,rpt. ( 3 078,0 r 0,15 / I00,0 : 5)

llpra6arrr rungaux npoerrir,rpx. ( 3 078,0 r 0,89 / 100,0 = 27)

Yrpuvarrr 6yaanxia,rpu. ( 3 078,012,16 I 100,0 = 66)

orura, renerpaQ, rereQoa,rpn. ( 3 078,0 * 0,23 / 100,0 = 7)

Oxopoxa,rpn. ( 3 0?8,0 * 0,15 i 100,0 = 5)

Iuuri aurparr,rpu. ( 3 078,0 * 3,05 / 100,0 = 94)

Kouropncrr.rft npn6yrox,rpu. ( 3 078,0 t'6,33 / 100,0 = 195)

AauiuicrparNnxi Bxrparrr,rpH. ( 3 078,0 + 14,53 1100,0=447)

y rouy vrzc,ri:

r[orA on,rarn npaui,rpH. ( 3 078,0 * 7,64 / I00,0 = 235)

HapaxyBaHar xa @OII,rpa. ( 3 078,0 * 2,92 I 100,0 = 90)

innri aurparr,rpn. ( 3 078,0* 3,97 / 100,0 = 122)

tcz2

582

7C

57

21

7

5

94

195

44"1

235

90

122

1
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"CrpoxrenbHHe TexHonoru[ - C[,4ETA nt4P" BepclF 5.2.1 S/N:2312 16_nC 3-n_5-1

@opva Nr 3-fl

KOIUTOPI4C ],{! 5-I
na anrouauxr pobir

Nr.,rlo:osa, ey,'r. fliaaeHHa. I 24
(aaiiuexyoannr o6'exra 6yairuuurea, craaii npoerryeanur, nuay po6ir)

H al-rve ny aar ur npoeKTHoi
(auuyxyaaauuol) opraH i3auii:

tl.q. lleperix po6ir, uro
BXKOHyIOTbC'

HaiiiueuyeaHur nocal
arxoraauia (aupo6ur,rrrii

nepcoHa,'r)

Ki,ruxicrr
BI,IXO.

xasuis

Burparr

. rpyaa, 
.

3apo6irra n,rara nuxosaauia,
fpH

a6o,rrca.auir :a I uicsur
a6o I aelu

ECbOrO

I 2 3 4 5 6 7

I Fo,roauuii iuxeuep 1 2 513 102e

llpoeiarrii iuxeuep 2 513 102e

lrxeuep 1 2 102e
Pa:olr :a xourropucov 3078

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll
t2

l3

t4

l5

y rouy uac,ri no cruraaoarx aaprocri:

<Dou.4 on,raru npaui (@On),rpH. (3 078,0 * 49,46 / 100,0 = I 522)

Hapaxyaaxxr Ha OOn,rpH. ( 3 078,0 r' 18,92 / 100,0 = 582)

Marepia,rn Ha Br.{KoHaHH, po6ir,rpa. (3 078,0 * 2,27 I 100,0 = 70)

Arr.ropra:auin,rpH. ( 3 078,0 * 1,86 / 100,0 = 57)

3uourerur ualouiuxoro ixaexraprc,rpH. ( 3 078,0 r 0,l5 / 100,0 : 5)

fipra6arnr rungeux npoerriB,r?H. ( 3 078,0 i 0,89 / 100,0 = 27)

Yrpuuarnr 6yaarxia,rpn. ( 3 078,0,2,16 I 100,0 = 66)

llorura, relerpar[, reneQoH,rpH. ( 3 078,0 * 0,23 / 100,0 = 7)

Oxopoxa,rpn. ( 3 0?8,0 * 0,15 / 100,0 = 5)

luui aurparn,rpu. ( 3 078,0 * 3,05 / 100,0 = 94)

Kouropncrri npn6yrox,rpu. ( 3 078,0 t'6,33 / 100,0 = 195)

AauiuicrparNaxi Bxrparr,rpH. ( 3 078,0 + 14,53 1100,0=447)

y rovy vrzc,ri:

r[orA on,rarr npaui,rpH. ( 3 078,0 '] 7,64 I 100,0 = 235)

HapaxyBaHHr xa @OII,rpa. ( 3 078,0 * 2,921 100,0 = 90)

iHui aurparu,rpu. ( 3078,0* 3,97 I 100,0 = 122)

1522

582

7C

51

21

6€

7

94

195

447

235

122

1
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,Iloaaror J',1! I
ao.{oronopy Nr J.f ais d.a az/ 2018 p.

"Crpourenb8bre TexHonorla[ - CMETA n P" Bepcun 5.2.1 S/N:2312

KOIUTOPI,IC.}I!
ua npoexrHi po6orr

u. ,rlo:oaa, ay,r. Ilieaetrtra, l2A

16_nC 2-n_

OopMa .I'(! 2-tl

(uaiiueuyaanrr o6'exra 6yainruuraa, cranii npoexrynarurr, Br.iay npoeKTHHx a6o euu..ryxyea,rsurx po6ir)

HaiilreHyaauur npoexruoi (arLuyryna,ruxoi)
opfaHl3aurr;

tl.q. Xaparrepncrura o6'erra 6yaieHrurea
a6o auay po6ir

Ha:aa aoxyveury o6rpynryaaxrr
ra NIN uacrrr, r,raa, ra6,ruus,

nwpmin

Po:paxyrox eaprocri Bapricru, rpu

I 2 4 5

I Fa:onporoan rNcxoM no I.2 Mna,
yvoouulr aiaverpoM Ao 400 MM BKnrcqHo
aoBxllHoro nonaa 0.1 ao 0.5 xu
Po:paxyrxoauil oox?L3Hr,rK:

0,138 (l ru)

3U[PE-90 Po3nin 64 ra6t.64-4 t.2
A:86,00; B=2723,00; Po3p.noKa3.:
X=0,138
Koe$iuienra:
Kl=1,00 (ACTY E A.l.l -7:2013,
,{oaaror X, ra6n}rur X,l ).
K2=11,23 (3M. N2 ao ACTY E
.(. l. l-7:2013, flonaror X, ra6r rqr
x.3.).

(A+B*X)*KltK2
(86,00 + 2 723,00 * 0,138)* I 'i I1,23

5186

) E,rexrpo:axucra ycrauoaxa aia xopo:ii
(Karo.[Ha, er, .[peHaxHa)
Po:paxyuroauil noxa3Hr'tK:
5 (l ycrauoara)

3UflPE-90 Po:ain 64 ra6n. 64-12
n.l
4.=668,00; B=0,00; Po:p.noxa:.:
x=5
Koe@iuiexru:
K l=0,25 (3ar. BKa3. uono 3acroc.
c6. uiH Ha npoexr. po6. arr 6ya. n.
2.4).
K2= I,00 (ACTY 5 A.t.t-7:2013,
,(oaarox X, ra6,ruur X.l ).
K3=l1,23 (3M. N2 qo ICTV E
A.l.l -7:2013, Aoaarox X, ra6,raqr
x.3.).

(A* | + (A * X-t 'i ( Kt),i
K2*K3
(668,00 * l)+(668,00 *
4,00*(0,25)) ,r t* 11,23

15003

Fa:operyrrropur.ri nyxxr. Btrpara ra:y
no 0.3 rxc. M3ho,[
Po:paxyaxoalil rtoKa3HHx:
l(o6'exr)

3U[PE-90 Po:ai,r 64 ra6r.64-l
n.l0
A= 1268,00; B=0,00; Po:p.noxa:.:
X=l
KoeQiuierrr:
K I =l,00 (ACTY 5 A.t.t-7:20t3,
Aoaaro,( X, ra6nHu, X. l).
K2=l I,23 (3u. Nr2 ao ICTY E

!. I .l -7:2013, ,(oaarox X, ra6rrur
x.3.).

(A+B*X)*Kl '*K2
(l 268,00 + 0,00 + 1,00) *
I | 11,23

M24A

Pa:olr :a rourroprcov 34429



"CrpoxrenbHUe TexHoror!!i - CMETA n P" Bepcun 5.2.1 S/Ni2312

Bchoro 3a rouroprrcoM: 34 429,00 (rpuaume rorrp4 rucrui qor pxcra aBaaurru aea'ms rpaseuu 00 xon.)

I-o,roaruii iuxeuep npoexry

Kourropuc cxraa Vo.'r-;.rz<'ztal'Z ZZ2
, ,,,,",

204

16_flC 2-n_
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Aoaaror J\!2

ao ,[orosoPY Ne l5
eh /,o. e/ 2g1gn.

Ilepe,rir tteo6xiAttllx aauux ra aoryuenrin, nri norpi6no Haaaru BrtroHasurc Ha

yK,'IaAaHHs aoroBopy ra anfl oaepxaH1ls Tex[lqHI|x yMoB

1. CrarlT (per.naueur, flonoxeHna, floprgox a6o iuue) KoHrpareura'

2. Csiaoureo npo repxaBHy peecrpauiro.

3' Burcr : eAPrloY' 
'IHHocri Bunucru, Bur*ry vr'r4. flpuruirr<a: 3aKoHoaaBcrBoM He BcraHoBJIeHo repMlH tll

Aosiaxu s e.(P, a.ne iu@opruauie B HIrx arryaJlbHa Ha MoMeHT ii slraa'{i, roMy aara

Br,rrcry nosunua 6yru Haft6ruN'roro Ao aarl'I uianucauss aoroBopy ra

ni4r"ep4xyaarr.r aunl *orrpu."rra: Koa eAPnOy, IopHAuqHy aapecy, IIIE

xepinHlra, ri.qcyruicrs siaoMocreft qoao nplrnllHenHr (6auxpy"rcrsa, Iixsiaaqii)
KOHTpareHTa.

5. Iu$opr,/rauir npo craryc nJrarHHKa noaarr(y (iH4Hrigyansuufi no4arxonufi Houep).

6. flporoxor, nu** a6o inruafi aorryeHr(aosipeuicrr), 'KLfi 
ni4rnep4Nye

nourouuxern, nocaaosoi oco6t.t KoHTpareHTa sa fioro nianucaHHs'

7. Aoeiara, qxa N{icrr'rrs HacrynHy in$opruauirc rpo KoHrpareHra:

- noBHe ra ctipouleHe uaftuenYraHHr;
-IIIH;
- uicqe gsaxoAxennr (rcpuguvua aapeca) rel./$axc;
- fl.l.E. xepinHuxa;
- xoa e.{PIOY;
8. 3acsa Ha orpHMaHHrTexHivttt.lx y'uon'

9. Konix aonyr"nru, rrufi ui,qrnepgxye [paBo nnacHocri qL KoplacryBaHHr sa o6'exr
(npuuiureuur), rala6o xonil aoK)&IeHra' uto nia'rsepaxye npaBo sracHocri qu

Kopr{cryBaHH, ua :eueluuy Ai.neury (: rpa$iuuHM nJIaHoM :euelHroi ai:rssxn)'
10. BuxonirosaHur ie sarrep.ENenoi r.licro6y4innoi goryueuraUii (geranrHoro rrnaHy 3a

uatnuocri, cxeMr.r [raHyBaHHr repuropii Ha r.ricqeeoN,ry piani a6o reHepailbHoro

rrJIaHy HaceneHoro nyurry) ig uasecessglt sianogiaul'lx iHNeaepunx Mepex ra

r'ricus npr.reguauHf, ao HI'IX o6'exra vicro6yayBaHH, (uoxlzno - auronircnasus i:
nonepeaHboro npoexry ra:uQirauii (upr'r pexoHctpyxuii)), nianucaHe roJIoBHuM

inNenepov sianosiAuoro giaairelrur flAT <Xapxinras>.

I l. curyauifiuuft uas g Br,r3Hat{eHHqM uicqr porraiuyBaHH, 3eMelbHoi ailsHttu sa

sianoeiaHiii repuroPii.
12. Micro6y,{ieui 

- 
yuonu i o6NrexeHHq sa6yAona gevelssoi Ailxuxn (y pa:i

neo6xianocri).
13. Ilucrr..rosufi Ao:nir sracuuxa (uacunrin) rasoeoi lrepeNi sa niaxlrcqesss ao sei

o6'exry cuc'reuu ra3ollocraqaHH, 3aMoBHI.IKa (y pasi neo6xianocri)'
14. TexHiqni npono:uqii sianosiagoro niAAiregnc [lAT <Xapxisra3) uloao

MoxJrHsocri niaKnroqenHs o6'erry ra:onocraqaHHc ao ics)+oqnx ra3oBHx Mepex'

15, Koniro HarexHr.rM vunou o<f oprr.r:reuoi 4onipenocri ua npeAcr:anul4Ka 3aMoBHsKa,

ynoBHoBaxeHoro npeacraBnqrr iHrepecu 3aMoBHHKa nia qac npo(erypl4

rIpr.reaHaHHq (sa norPe6u).
16. TexuivHi ylronu.
Yci xonii doxyNeumio noauuxi 6ymu saeipeui B ycma osreHottty nopadxy (uoxpon

: o6rrrexenorc sianoaiaa.nrnicro (dHItrO fPm),

KoHaaros 0.IO.

! IJ.AJ,

li p *:1



flo4arrona yroAa J{} I
go.{oronopy JVs 35 nia 20,04.2018 p,

M. XapKiB <10 > 08. 2018 p.

KOMYHAJIbHE tIIrlPrIeMCTBo (TErIJIoEHEpro) JIO3IBC6KOI
MICbKOI PAII{ XAPKIBCBKOi OEJIACTI, s oco6i A}rpe(ropa Bepesyqrroro
Bo:ro4uur'rpa Inaronr.rva, ulo aie na niacraai craryry, (uaqani <3alrorrux>) a o4niei cropoHlr,
TA

Toaapucrro l o6uexexoro nignorira*Eicrro <IHIIfo rpyn), n oco6i gzperropa
Kouqaxoaa oaerccan4pa Iopifiorr,rv4 rrrfi 4ie na ni4crani craryry (xa4a.ni <BzrouaseqbD)
yxaa,ru 4any ,,{o4arxony yro4y (4ani - .{o4arrora yro4a) rpo Hacryrne:

l. Y ta'mxy : neo6xianicuo orpr.rMaHHc ro,aarKoBrrx szxiaHrrx aaHax ra floAanr,uoto
,4oo[paqroBanE r npoerrnoi (ruuryrcynaBnoi) po60rrz (uocnyr) aJrc Hafi6inBur noBHoro
3aaoBoreHHs iarepecin 3auornzra, sri4no n. 2.10, croponr,r Aiirum.r gro.ur suiur.rru crporr,r
B[(oHarrH, eo6os'.f,ranr ra noroAr,rnr,r Hacr].flny (nory) pegarqiro n1trxry 2.g., por4fury 2:
<2.S.Crpoxu Br.rKoHaurur po6ir (noc:ryr) uo .{ororopy, saaqi-npr.r fiNrannr npoerutoi
(nuuyryna.nrroi) po6o'ru (noc.nyr), ni4paxonyrorrcc aiA MoMeHTy notrarKy ,rpoercrrrrD(
(nuruyxynanruux) po6ir (uocayr), autuaueroro u. 2.2 qtoro ,{ororopy, ao 31.10.201g>.

2. laua Ao,qar*oBa yro4a e neni4'eMHoro qacrr,rHoro ,,(oroaopy, na6upae vuuaocri r 4arr,r
niAnr,rcauur ra aie ao 3 1 xosrHs 201 8 p., a s qacrlzHi npoBeAeHuc po:paxynxir _ ,qo ix
[oBHoro e,aificueuHs.

3' Yci inuri yuoar.r flororopy, srrriuy ,Kr.rx He nepe46aueuo qiero yroAoro, 3nJrsruarorEc,
Hesr{iuHr,ntu i o6os'csrcosuNra 4o uaronauu.r CropoHaMl,r.

4. .(ana.{oAarKoBa yro,qa y(naAena s.qsox Aificuux npuuipnr-rxax na lxpaihcrxii r*roei, no
o.quoMy ,Uu rcoxnoi is Cropiu, rcoxen s ,Kux Mae o,qnaKoBy ropr.rAt4rruy cr,rny.

3AMOBHI{K:

Komyna,rrxe ni4npneucrao <Ten,roexepro>>

Jlorincsmoi micrxoi paax Xapxiacrrcoi o6,racri

Aapeca: 64602. Xapxiecsra o6n., M.Jlo:osa.
ayr.Jlovoxocoaa,23
p/p 26003300506899 Oi-,rg XOY AT
<Ouaa6asr> lr. Xaprcia

MOO 65 t823

BIIKOHABEIIb:

Toaapncrno r o6uexeHoro nignoniqa,rr,nicrro
dlrnlro fPyrr>

Koa C.{PIIOY 3540802 I

6 i I ,15, u. Xapxia, ny.n. lllarnlora .{ava. 6y4.4
p/p 26007060380652 s Xapr<ir. fPy IIAT
KE (IIPIIBATEAHK)

e4rnoy 38076r9r
Te,r.( 057) 452 35 l3

(et:s

::ist?r,')
S ii"'x"r"prf

.(xpemrop

KoxaarogM.II.



' KOMyHAJIbFIE flllt1Pl4eMCTBO (1'lrtlJIOIrl'IEPI-O))
no3rBcbKoi MrcbKoi PA^r4 XAPKIBCbKOI OEIACTI

HAKA3 N8I

rv.JIo:oea

llpo :areepAr(eHHq
KoruropHcHoi qacruHu
r poeKTHoi gorcymeHrauil

23 ';ltntn 20l9 porcy

Kepyrouucb nyHKroM 4-l floprlrcy 3arBepAlKeuI{r npoerriu 6y,itisuuulaa i

rrpoBeAeHHq ix excneprv3r4,3arBepAx(eHoro flocraHoBoro Ka6iHery MiHicrpie VrcpaiHr.r

eia 11.05.2011 poxy Ne 560 (si :naiHavn), eilroeiaHo Ao 3axoHy VrpaTHrl uflpo
peryJrrcBaHHfl vicro6ylieuoi rig,'rrsocri>, rryHKry 3.2 craryry Kfl <-l'en,roesepro))
Ilo:iecsrcoi uicsxoT paAu. ,

HAKA3YK):

l. 3arnepAraru Koruropr4cHy qacrHHy npoex'rHoi ::loKyMeHT&tlii, tt(y B14I'o'foul4Jlo

TOB <IHairo rpyn> sriAHo 3 AoroBopaMh Ha BilKoHaHHr npoeKTHnx (nurnyxysalruunx)
po6ir (nocnyr) N'qJ\b 35, 36,31 sitt20.04.2018 porcy no 06'cxlan:

- <Hoee 6ylisHuurno ra3orlpouoAy ra3oupoBoAy cepellH boro lhcKy eiit
la3onpoBoAy cepeAHboro rr4cKy rro ByJr. flislerlra Ao npoeKlycvoi MojUJrbuor' ra:oeol
xorerrni 3a aApecoro: Byn. flieleHua,l2-a. n,t. JIo:oea Xapriecsxoi o6,'rac't'i>> s po:u,ripi

3 l9,l 8256 ruc. rpr4BeHb;

- <Hoee 6ylinuraurBo ra3orpoBoAy cepeAHboro rr4cKy ei4 ra:onpoBolly cepeArrboro
THcKy no Byn. Cso6olu Ao rrpoeKToeaHoi MoAy,'rbHoi ra:osoi xorersui 3a aApecorc: ByJr.

Ceo6oAu, 2-B, M. Jlo:oea Xaprcincsr<oi o6,racri)) B po3Mipi 227,03354 -rr.rc. rphBeHb;
- <Hoee 6yaieHlrurBo ra3o[poBoAy cepeAHbolo lhcKy nil ra:orrpor]o,rty cepe,rtHbor-o

rl4cny no Byn. Ceo6olu Ao npoeK-roeauoi MolIyJrbHoI ra':onol KofeJrsui :a ai(pecorc: ByJr.

Cso6oAr{, 38-a. nr. Jlososa Xapxincsrcoi o6,racri)) - B po3Mipi 342,57 596 r'rac. r'phBeHb.

2. flponeleuHr eKcrrepru3n Korrrropr4cHol qac'rurrn rrpoerruoi itorcyureulauii' Ha

3allr'IaHoBanvfi nepioA Br4KoHarH Ha 3aBepurarsuiil craAii'BhKoHaHHr upoeK'frl.rx po6ir',

3. KourpoJrb 3a BuKoHaHHflM uboro HaKa3y 3aJrh[raK) :a co6orc.

[npercrop KfI <<Ten.noeHepro>
Jlogiecsrcoi nricsroi pagu B.I. Eeperyusrcnii



Crpourenuxute Texnonoruu' Cuetatu pe4

3ATBEP,IDKEHO

3neaenr.rfi rorutopuqrrafi pogpaxynox s cwi
B rorvry vucri soopotrux cytt,r

{qrygqqry 44!p4el4cTpo I' Ten4oe4eplo' -llospg!4oi MicbKoi paAll Xapri
/uaftuenynaHnr opranisaqii, uro 3arBep,Q(y€/

.l.o-6, ATK t{ uA,2--3,q)
1 886-cP-

ACTY E [ 1.1-1:2013, Ao,uaror 14

@oPrrla Nl 5

319,18256 rLIc. rpu.

79 6 1

Harag Ns 81

" 23" fiunss 2019pp.

uooe 6yAieunqrBo ra3onpoBoAy cepeAHboro rllcKy eiA raconposoAy cepeAnboro ntcKy rro ay.n. Ilir.qenua 4o npoerryemoT

uaftlaenyrannr o6' erra 6ygiuuurnna

nocuJlaHHt Ha aoKyMerrr []po 3aTBep/p(eHHt

3BENEHI4fi TOMTO P]/lCHVIfi , P O 3PAXYHO

BAPTOCTI OB' CKTA BYAIBHI,IIITBA No

6yAirelrntor
po6irpo3pDryHKlB Br{rpaT

.{r.rperrop KII " Tenloenepro" Jloliacrrcoi rraicrrcoi

s)82s6t\
e, i azlo 

I

Kourropncna uapricrr, rnc. rPn

no rnasi J',lb

317,99763

3r7,99763

3t

JI

nornasaxNsI-7 317,99763 J

Brfrpar
q.roA.)

l, I 8493

317.99763 t. I 8493 J

317,99763 1,1 8493 J



i

Crpourenunue Texxonoruu - Cueratu peg. 7.9.46 - 1 -

3ATBEPAXEHO
s"q4q

B rorvry urEcni oroporulrx cyvr

1 886_cp_

.{CTY B [.] l-I :2013,,{o.qamr 14

@opua J\! 5

_ f<qyygqryIgftAlp"._yc1gg ll ]eu4oenepro" Jlosincrroi uicrroi p44n Xapxircrroi o6lacri
/Hafi MenyBatrHr oprarrisaqii, u1o saroep4Nyd

227,03354 rr4c. !pH.

Harcag Ns 8l

" 23 " rrunss 2019 pp.

rrocr4JralrHr Ha aoKyMeHT npo 3aTBep,Qr€HHfl

3 BENEHI4ft TOUTTO PVICHI/IVI P O 3PAXYHOK
BAPTOCTI OB'CKTA ByATBHI,IIITBA }tb 2

noae 6y.qianuqrBo ra3onpoBoAy cepeAHboro rucrcy eiq raso poBoAy cepeAHboro rzcKy rro ry.n. Ceo6o,qu Ao [poeKTy€Moi
nro4y.nunoii' rasoeoi xoreJrrri ra a.qpecorc: Byn. Cno6o,qu, 2-s,. m. Jlosona Xaprcircunoi o6.lacri;

Crna,uenufi B rrororrHr.rx uinax cranonr na 13.05.2019

i Nl rommpr.rcin i J HanrerryraHnr uraB, 6yAnnnia, 6yainenr, cnopy4, ni

i KorilmpucHr.D( | o6'erria iruteuepuo-rpaucnopruoi iHQpacrpyrrypr.r,

nafiuerynanaa o6' erra 6y4innlr4rra

Kourropucua

po3paxyHKlB Br{rpaT 
i

3araJr6Ha

napricrr

I rasa 2. 06' errra ocHoBHoro [prBHarIeHHt
- l"yrc""o"Ari" - l

F*";
Poepaxynor

Ng6

Korurra Ha uoKplrrrr agrrainicrparraanru<

Bcroro rro 3BeAeHoMy Korrrropr.rcHoMy po3paxyuxy

,{upemop KfI " Tenroenepro" Jlosincrr<oi rraicrrcoi pa,4ra

AlBenbHr,rx

Fa3or,r

oapricrr

7

226,35059

226,35059

-ze,zsosis11- o,oa2s5l

-it,wts+1

iit.nin:s+l

B.I. Eepesyurxufi

siftrux
po6ir i

BapTrcTb, Tl,rc.rpH

6y.uine.nrura<

po6ir

ycTaTKlTaHHr,

Me6ris ra
lHBerrfttprc

lHrnD( BrnpaT

A o

no rnaai Nq 2

226,35059

226,35059

rro rJraBax llb I - 7 226,350s9

Br4Tpar

I.IoA.)
0,68295

226,35059 0,68295 22

226,35059 0,6829s 22
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IlocluaHHr Ha AOKyMe]rT npo 3aTBep,4xeHrur

Koumptcua rapricrb, Tr{c.rpH

I

3BEAEHT4IZ KorlrTop ucHun p 03 PAXyHOK
BAPTOCTT OE\€KTA ByArBHI4r{TBA Nr 3*tj *ltt^tBo ra3onpoBoAy cepeA'Loro rucny eiA ra3orlpoBoAy cepeAHboro rrcKy no ny;r. ceo6o4u Ao rpoeKry€Mol no,y.lrHoi.,

6y4inemurx
po6ir

ycTaTKyBarrHr,

ue6nin m
lsBer{Tapro

f, r 
]uya.Cro6oar,r.3g

Pospaxynor

.ll!6
Kourru Ha troKpr.rrrr aaruiuicrparl.mHr.rx

faronr no raasi Ns 2

351,70844

351,70844
-t

Pa3oM no rnasax Ns I - 35r,70844 3
HrurpaTZBHLIX BI4TpaT
( 1,23 rpn./ruoa.ro.q. )

l€xyHKy l

0,86752

351,70844 0,86752 J

35r,70844 0,86752 3

[upemop KfI " Temoenepro" Jloeiacrxoi rr,ricrroi B.I. Eepesyqrrufi

lst,toa+ql
si,tos+ql



PE IIO HAAb HA
IA3OBA KOMNAHI,q

XAPKIBTA3

KoA eEPnOY 03359500
n/p i6bb508424 AE (KnlPrlHToB14rl All\,1,
M. K[iB
MOO 300647

,!ara ara4avi ('1 3> 0B 2018 PoK}/

A]{peKropy Kn (TennoeHePro)

rl03iBcbKoi MicbKoi PaA]{
XapxiBcbxoi o6nacri

Eepe3yqb(oMy B,l.Ns

Ne

TEXHTqHT vMoBI4 nPreAHAHHtt Ns 02.2.1 -01'1 1 79

Ao ra3oP03noAin uxoi cl'tcreMll

Trn np cAHaHHF: oraHrap+Hrfl HecraHAaorH f

po3po6Ky npoeKry 3oBHiLUHbOro Ta30nocraLtaHHn:a6esnevye: trA,+.<xa€kiafa3+/3aMOBH14K

L Xapaxrepucruxa o6'exra (:euensxoi 4innnxn) 3aMoeurra
1. Ha3Ba: 6noqHo-taoEyr]sHa xotenuxq.
Z. wiclle po3raltlyoaxnq: Xapxiecsxa o6nacrs. v. flosoaa, evn. [liarerxa, '12-A'

3. OyHKqioHaflbHe np 3HaqeHHr: 3a6e:ne'leHHs ueHloani:oeaHoTo onaneHHs'

,.To,.-a npreAHaH* ode*Ta 3aMoBH Ka BcraHoBnrcerbce Ha: Mexi 3e!te!bHoj.ainsHKu 3aMoBHt4(a.

3. TexHi.iHa (nponycxga) noryxuicrs, 3aMoBneHa e rorqi npuegxaHaa:87 '76 u"lrog
4. l-lpoexrurai rulcx r":y B Micqi 3a6e3ne'renxn noryxlocri craHoBl4Tb: ql Mna'

5. npoefiHui Tt4cK ra3y B To']ql npfieAHaHHe craHoBl,4lb: 0 17 Mna'

6. tipornoaor"n, ro,lxa aulniprceau'r (naicqe BcraHoBneHHF By3na o6niKy): Ha Mexi 3eMenbHoi rinrHKtl

3auoattu ra.

7.

lll. B]1xiaHi aaHi Ans npoeKTyBaHHq ra3oBrx Mepex 3oexiulxsoro ra3onocraqaHHg

1. Tlp npoeKryBaxui ra:os[x uepex soatlu.rHuoTo ra3onocTaqaHHi (BiA MiCqf, 3a6e3neqeHHq noryxnocri 4o

,o.,*, npre4r"rHs), 6yAiBHl4LlTBo sxtrx ga6eane''lyeTbca llL+----{{Xe€*isF€3,3aMOBHt'lxOM' HeOOxiAHO

BpaxyBaTlt TaKe:

1.1 Br,lxoHarfl ri4paenivHrafi po3paxyHo( Cl4CTeM14 ra3onocTa,.laHHF BiA MioLlg 3a6e3ne'leHHf noTyxHocTl

(npt4eAHaHHn) Ao Ta3OB!4X npuna4is'a6o c cTeM ra3ocnox[BaHHg TpeTiX OCi6 (3aMOBHt4KiB' CnOXuaalie)

po3paxyHoK npoBecT,4 3 ypaxyBaHHqr/ NraKct4ManbHoi Moxn Bol Bt4TpaT!4 ra3y Ha oo',eKli 3a['toBHl4Ka Ta

uiuimanssoro po6ovoro rucxy ra3y. ,qiaMerp ra3onpoBoAy Bu3Haqurl,l 3a pe3ynbraraMu po3paxyHKy

l-lpr,, po:paxynxy npt4iH,Tr4 inatteHn, *cxy a uicqi 3a6e3nelteHH9 .OTyXHOCT;: np.eKrHe MaKCxMAIbHe -
0,3M1-1a, pobove - 0,26Mtla, uiHiuansHe - 0,'17 Mlla.
1.2 np npoeKryBanni nePe46av rru:
_ .rlAro' go 

"r*o"rro. 
riApaanivuoro po3paxyHKy, 6ygiaHr,rqrso niABiAHorO ra3onpoBoAy cepeAHboro

rrcxy irposp =g,3 Mtla poopaxyHroaoro 4ianreipy'Ao By3na o6niKy Br4Tpar ra3y npoeKIHOI 6floqHo-

rroayroHoi xorensHi no uyn. niuper,ua, t\le12-A B M. Io3oBa XapKiBCbKo-l o6nacri'

NAT <XAPKIBTA3,

Byn. 6e3ntoAiBCbKa, 1, XapKiB, 61109, yKpaiHa
Ten.: +380 57 341 44 50, Oa((: +380 57 34'l 44 53

kh.104.ua

ll. Po3paxyH KoBi napaMerpH npHeAHaHHf,

Miclle :a6e:ne,reHHs noryxHocri o6'exra 3al,loeHt,txa BcraHoBnoerbcn Ha:



1.3 llp npoefiyBaHHi oKpeMo po3rauoBaHrx cnopyA (ra3operynFropHt4i nyHKr (ycraHoBKa), aysnie o6niry

ra3y, ycraHoBoK KaroAHoro 3ax[cry) Bl,lKoHarfi Bl4f,lorh ACTy 5 8.2.5-38:2008'
1.a' hlpeg6avu-rra B Ml4(aloq fr npr,rcrpin no3a MexaM[ o6'exra saMoBHt4Ka ra iHut4x 3oH 3 o6MexeHfiM

4o"rynbr, a ypaxyBaHHst\, 3a6e3neLreHHn Bi'bHoro ,qocryfly Ao Hboro Ha BiAcTaHi He MeHue 2 u ei4 oropoxi

rep ropit o6tKra ra3ocnox BaHHe (niAnpr4eMcrBa), sriAHo Bt4iroraM 4.99. AEH 8.2.5.-20-2001, n.5 f na,u 2

PosAiny X KoAeKcy ra3opo3noAirlbHl,lx ct4creM.

t.5'npra npoerryaiHHi nepeA6aqfirr 3acrocygaHHe (sauiuy icHyovrax) euuuxarcvux npucrpoi Bi.qnoBiAHo Ao

la6nv

DnaHqeBlM 3'eAHaHHeM (3BaPtoBaHH'-

+naHeqb a6o QflaHeqb-+naHeqb) Ane Moxn Bocri acraHoaneHHF iHBeHrapHoi sarny*ii; 
- ^1.6 nepe,Aoaq L1rl,4 3axoA no 3ax[cry crarleBl4x ra:onpoao4ie BiA xopo3ii 3riAHo ACTy 6 8 2 5-29:2006'

nepeA BBeAeHHflM B eKcnnyaraqi|o Bci HaA3e[4Hi, Ha3eMHi, BHyTpil.uHi Ta TpaH3xTHi ra3onpoBoA[' a TaKox

apMarypa noB HHi 6yru 3air4uleHi BiA arMocQepHoi Kopo3ii - 3aipyHroBaHi B..qBa LlJapu Ta noQap6oBaHi y

ABa iapu Qap6oro npr:HaveHorc Ans 3oBHiLuHix po6ir np po3paxyHKoBiF reMneparypi 3oBHitrlHboro

noeirpn,y 3oHi 6yAiBHIqTBa, 3riAHo 3 B14MoraU]focl 14202-69 ',Tpy6onpoeogst npoMbltxfleBHblx

npeAnpt,l;T14r. onosHagatenuHas oKpacKa, npeAyn pe]qaou.lue 3HaKu u MapKupoBoqHble qt,trKr" Ta

rbci'qooo-zs "Aprraarypa rpy6onpoBoAHaF Mapxnpoaxa h ornt'lq rerlbHae oxpacra"'

1.7 llpt4 npoefiyEaHHi' ra3onpoBoAia :i cranegtlx rpy6 naanru, 6yTu Bt4KoHaHi euMor[ nn.11.5., 11.6. ra

aonaixy [a',!EH'2 .S'20-2OO1. Toaulrxy crixox ra AiaMerp rpy6 B,,3Haqfir,, ra niArBepAl'lrt4 aignoei4xuuu

po.p"*yn*"r, y npoeni, :rigxo CHin 2.04.12 Ia npuliHsrl4 ix HoMiHaflbHy BenrquHy, FKa AopiBHPe

binsuir sa craHAapraM!4 a6o lexxi'{Hl,1r./rI yMoBaMfi Ha Tpy6x, u.lo AonycKaDTbcg AO 3aCTOCyBaHHC'

i.a np, npoerryeanni ra3onpoBoAiB 3 nonier neHoBt4x rpy6 marcru 6yrn BuKoHaHi Bl4Morll

AEH 8.2.5-4i:200Si, [Cfy E 8.21-73-98. AoAarKoBo Bt4KoHarrl no3HaqeHHe rpac ra3onpoBoAy uJnFxoM

i'po*ninir* isonboBaHoro ui4Horo 4pory, B3AoBx crrHanbHoi crpiq*u ra Ha oAHii rn 6IlHi 3 He'6'

nepepi3oM 4 MM2 is Bt4xoAo[,t xirqia ra noBepxHro niA KoBep a6o +yrnFp'
1.9 OQopMxrl,l aKr po3MexyBaHHq 6anaHcoeoi HanexHocri ra eKcnnyaTaLliiHoi BiAnoBiAanbHocri cTopiH

uix Oneparopont fPM Ta CnoxllBaqeM 3 AoAaaaHHeM cxeM rpaH qH'lx AinsHoK'

1.10 npoeKryBaHHF Bt4KoHar cneuiani3oBaHHMt4 oprauiSaqinUU 3riAHO 3 Bl4MOr€Mu +lOpl\IaTlBHxX

AoKyMeHriB 3 ypaxyBaHHflM Br4Mor Ko4excy rasopoenoginuHrx cucreM, AEH 8'2'5-20-2001

,,faionocraqaNxn ),, nECf Ta iHLuux Aircqux HopMar BHl4x AoKylvleHTiB'

1.11 noroA rr4 npoefi 3 nAT (Xap1iBra3>, a:ori niqeHaitlHoi AignbHocTi exoro 3HaxoAl'lrbcc o6'eKr,

non"p"ario noroAr* is saqixaanennur opraHi3aLlieMl,l ra KoacHoroaacuruu aiAAineHxsl',

nAT (XapKiBra3).
1.12 Texni.rH fi HarnFA sa 6y4iaxurqraov Ta3oa!4x Mepex nomaAaeTbcB sa 3auoalrxa, a npoBeAeHHC

KoHlporlo nxocri 6ygiaensuo-MoHTaxHfl x po6iT Ha nAT (XapKiBTa3))'

1.13 l-licns BBeAerrHe B eKcnnyaTaqirc o6'eKra, no oAHolvly eK3eMnngpy npoeKrHo-xotlTopt4cHoi Ta

Bt4KoHaBqo-TexH i,lHoi 4oxyueuraqii Ha 3oBHiurHe ra BHyrpiuHe ra3onocraqaHHg, 3aMoBHt4K 3o6oB'i3aHui

nepeAar Ao apxiBy one[aropa l-PM, e ror,ly 'rl4cni B eneKrpoHHouy arrnn4i' B SopMari PDF (Ane KoxHolo

AOKy[4eBTy o(peMxfr Qain).
1.1i 3a6esneqr,rrr s4iicueurr rexHir.rHoro o6cnyroeysaHHn ra30npoBoAiB i ragosoTo o6naAHaHHe,

ai4noaigxo Ao B!4MoT 3aBoAiB-Bt4 po6Hx Kis rasoaoro o6na4xalxr, ua 4oroaiplux 3acaAax 3i

i,[qirniro""rrw opraHi3aLlieu[, 3 Aorpi4MaHHeM aruor Ko,qercy l-PM n 1,2 Poa4iny 1 Fnaer lll'

2. BAMott4 Ao o+opMneHH9 nPoeKrY:

2.1 l-lpoexryearr n B KOHarfi ei4noeiguo Ao BuMor A6H, (npaB[n 6e3neK!4 Ct4CTeM ra3onocTaqaHHF),

(KoAeKcy ra3opo3noAinbH x ct4creM)) Ta Aio'{!4x HopN4

Z.Z'ipoenu raar,reixaqil nepeA noqarKoM po6ir no ix 6y4ianraqray, noB14HHi 6yrt4 3apeecrpoBaHi (noAaHi

einon]|'ocri1 y ai4.qini Harnq,qy Ha anpo6Huqrai i Ha o6',errax niABxu.leHoi He6e3neK[ (tu. Xapxia'

eyn. YHiaepoarercsxa, 37139).

3. Br,lrr,lOrU Ao KOLUToptlCHoi qaCT Ht4 npoeKry: Br{3Haqa8rbcq 3?MoBHI4KOM Ta nDoeKTHOIO OoraHl3aulerc 3ntrHo

sasaaHHg ra npoeKrveaHHn la aio']lax uoD[,1arl4gHl,4x noxvveHltg.

nAT ()GPKlBrA3,

Byn. 6e3np,qiBcbKa, 1, xap(iB, 61 109, yKpaiHa
Ter.: +380 57 341 44 50, Oa(c: +380 57 341 44 53

kh.104.ua

I nrHxu naepexiPexru po6orul
TA

xapaKTepucr Ka

uepexi

ao BOt
oOB'e3Ka TPn, LxfPn, tPy (KpiM 6ainacy);

oOB'e3Ka BOT.

KpaH[ KynboBi MySroBi
tala6o
xpanr cyqin uno:aapHi KYnboBi 3

xoM6i H oaaH u[,t npreAHaHHrM
(3BaploBaHHF-My$ra).

rpaHu cyqinuNo:aapni xynuoai n pxBapHi

rala6o
KpaH!4 cyqinbHo3BapHi xynsosi 3 KoM6iHoBaHLlM

np14eAHaHHsM (3BapoBaHHF-QnaHeLlb)
lala6o
KpaH14 cyr-lir b Ho3Ba pH t xynsoai : xorr6iHosaHu[,!

P < 0,005 Mna,
[Y . 50 uut

xpaH I cyqinsno:sapxi rynuosi npt4BapHi

nboBi s KoNl6iHoBaH I4M n
P > 0,005 N4 na

nicfle BOT



lV. Buxi4xi AaHi Ans npoeKryBaHHq ra30Btax Mepex BHyrpiruHboro ra3onocraqaHHn
1. npra npoerryaaHui ra:oarx Mepex BHyrprurHboro ra3onocraLraHH, (BiA To.{xt4 np[eAHaHHs Ao ra3oBl4x
npr4flaAiB:avoeurxa), 6yAiBH14r.lrBo qx x:a6egneqverbca 3aMoBHH(oM, Heo6xiAHo BpaxyBaru raKe:
1.1 Br,lrparr,l ra3y cmaaaorb - 87.76 rv'lro4.
1.2 BIKoHaru riApaBni,.lHLafi po3paxyHoK o4creMfi ra3onocravaunn ai4 Micqg 3a6e3ne,{eHHf, noryxHocri
(npr,re4xaxxr) Ao ra3oBl4x np naAiB a6o cucreu ra3ocnoxfiBaHHq rperix oci6 (3aMoBHt4(iB, cnoxreavie).
Po3paxyHoK npoBecru 3 ypaxyBaHHrM MaKcl4ManbHoi Mo)u[4Boi Bl4Tparu ra3y Ha o6'eKri 3aMoBH[Ka ra
[,riHi[,ranbHoro po6ovoro rucxy raoy. fliauerp ra3onpoBoAy a[3Haq!4TH 3a pe3ynbraraMu po3paxyHI{y.

npt4 po3paxyHKy np!4iHFTr4 3HaqeHHF rucxy a uicqi 3a6e3ne.reHHfl noryxuocri: npoeKTHe Ma(clrMaflbHe -
0,3Mna, po6oqe - 0,26Mna, uiHiMansHe - 0,17 Ml-la. Micqe Bpi3Kr4 noroAxr!4 ig Koacroroaacuxur,it
aigginennsu nAT (XapKiBra3);
1.3 npt4 npoeKryeaHHi nepe46avurr;
- 3riAHo Ao BhKoHaHoro rigpaanivxoro po3paxyHKy, oyAi8HullrBo niABiAHoro ra3onpoBoAy cepeAHboro rucKy
Ppo:p.=o,3 NIna BiA npoeKrHoro BOI Ao npoefiHoro U]Pfl ra ra3onpoBoAy-BBoAy po3paxyHKoBoro rrcKy ra
po3paxyHKoBoro ,qia[4erpy eig npoerrnoro LUPn Ao npoeKrHoi 6no,{Ho-MoAyrbHoi KorenbHi Ta

BHyrpiuJHboKorenbHoro ra3onpoBoAy po3paxyHKoBoro AiaMerpy Ao Micl-lb BcraHoBneHHF ra3oBl4x np[naAiB s
npoeKrHii 6nov Ho-uo4yn unrrr Korenbhi

- 3acrocyBarr4 ra:ose o6nagnantr, rKe ceprL4QrKoBaHe ra nrae KKE He MeHtlte Hix 90% (3aranbHolo

noryxuicrrc 805 xBr).
1.4 Ar'A 3Hr,4xeHHs rr4cr(y ra3y Ao po3paxyHKoBoro Ane ft,toxnusocri po6oru onanpBanbHoro ra
TexHonoriqHoro ra3oaoro o6naAHaHHe niAnpueMcrBa nepeA6aLiuft4 BcTaHoBneHHs lllPfl. nponycKHa
:4arHicru perynqropa rL4cKy noBt4HHa 6yrv, Ha 20oh 6inbure N4aKcuManbHoi po3paxyHKoBoi Bt4rparu ra3y.
Perynrrop rr4cKy noBtaHeH sa6esnequru criiKy po6ory npu [4iHirv]anbHii eurpari rasy. Bu6ip o6na4xannn
npoBecT!,r 3a pe3ynbTaTa[4u po3paxyHKy ra 3 ypaxyBaHHFM 8r4Mor 3aBoAy-Bt4po6Hrxa, altxna4exux e nacnopri
(xepiBHuqrBi 3 eKcnflyaraqii) Ha perynerop.
1.5 npl4 npoeKrysaHHi oxpeuo posralUoBaH[x cnopyA (ra3operynflropHui nyHKr (ycraHoBKa), By3niB o6niKy
ra3y, ycraHoBoK KaroAHoro 3ax cry) B (oHaru Br4MoT!4.qCTy 6 8.2.5-38:2008.
1.6 [1pr.r sra6opi peryneropa rucKy rasoperynflropHoro nyHKry (ycranoaxu, KEPT) nepeA6aq rr4 peryn9rop,
FKfii niATp Mye rficK Ha B[4xoAi 3 BiAxhneHHg[,r He 6inuue 10%, He3anexHo BiA KonuBaHHF axi4Horo rucxy (e

Mexax Aiana3oHy po6ovoro rrlcKy). To,.rHicrb cnpaqoBaHHn 33K nos,'l-rHa cKnaAaru t5% 3aAaHux po3MipiB

KoHrponboBaHoro r[cKy Ane 33K, eKi ycraHoBfllororbcfl y l-Pfl ra r10% AnA 33K y uJa+oB x TPn Ta

xou6iHoaauux peryneropax. niAi6paHli peryrerop rrlcKy ra3y noB[HeH BiAnoBiAar!4 Knacy reMneparypl,l
eri.qHo EN 334: Ann HaBkonIurHboro cepeAoB14r]la - naiHyc 30"C - nnrcc 60'C ra po6ot{oro cepeAoBt4ula -
rr,riHyc 20'C - nnroc 60"C. tl pr.r ar.r6opi KoMOiHoBaH!4x 6y4urxoaux perynflTopiB, Heo6xi4no nepeA6a'{arl
perynerop14 KoHcrpyKqie eKrix yHeMoxrfiBnoe cKlAaHHe ra3y cepeAHboro rucxy B arMoc+epy.
1.7 npx npoeKryBaHHi nepeg6avrrfi 3acrocyBaHHe (3aMiHy icHylo.ir,lx) B[MttKalo,{t4x nphcrpoi Bi,qnoBiAHo Ao

1.8 nepeA6a,{Llr,1 3axoAr no 3ax cry craneB x ra3onpoBo,qiB BiA kopo3ii sriaHo ACTY E 8.2.5-29:2006.
nepeA BBeAeHHg[,] B excnnyaraqiro aci xa,qset'axi. xa:euni, eryrpiuHi Ta rpaH3[THi ra3onpoBoAu, a raKox
apMarypa noauHHi 6yrra saxr4uleHi BiA arMocoepHoi Koposil - 3at'pyHToBaHi B ABa uJap[ Ta no+ap6oBaHi y

ABa luapu Qap6orc nprsnareHoro Ane soeF]iurHix po6ir np poapaxyxxoaii reMneparypi soBHiluHboro noBirpe
y 3oHi 6yAiBHuqraa, sri4Ho 3 Br,4MoTaM!4 fOCf 14202-69 "Tpy6onposo4st npoMblureHHblx npeAnpusrxi
OnosHagaren sFian oKpacKa, n peAynpexAaDulIe 3HaK14 14 r\rapKupoBotlHble u.lt4TKl4" Ta FOCT 4666-75
"ApMarypa rpy6onpoBoAHafl . lvlapK poBKa orn[q!4TenbHaf, oxpac(a".
1.9 npx npoerryBaHHi ra3onpoBoAiB 3i cranee x rpy6 uraors 6yrr auxoxali B!4Morx nn.11.5, 11.6. Ta

AoAarKy t4 AEH 2.5-20-2001. Toequxy crinox ra AiaMerp rpy6 B[3Haqhru ra niArBepA]4Tt4 ei4noei4xt,llar
po3paxyH(aN414 y npoeKri, :riAHo CHill 2.04.12. n npIiHfll4 ix HoMiHanbHy aefluquHy, 9Ka AopiBHoe 6inbuJifi

3a cTaHAapTarru a6o rexHir.rHr4Ml4 yMoBaMI Ha 1py6t4,l]lo .qonycKaoTbcg Ao 3acTocyBaHHt.
1.10 y pa3i ueo6xipxocri, nepe46avrru BcraHoBfleHH, c!4rHani3aropiB KoHTponto AoBx6yxoBI4x xonqelrpaqii
np poAHoro rc3y rala6o MiKpoKoHLleHTpaLlti ,.taAHoro ra:y e xounnerri s enerrpouarnit}lriM KnanaHoM-

nAT (XAPKIBTA3)

Byn. Ee3rroAiBcbKa, 1, )GpkiB, 51109, yKpaiHa
Ter.: +380 57 341 44 50, OaK(: +380 57 341 44 53
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raOnv

Pexnu po6oru
TA

xapaKTephcT (a
Mepexi

AineH Kra Mepexi

Ao BOT
o6n's:xa fPll, LllTPn. TPy (xp ru 6atinacy),

o6a q:xa BOf
nicns BOf

P < 0,005 Mna,
Ay . 50 rau

xpaHu cyqinsno:eapui xynuoai np BapHi
rala6o
xpaHu cyqinbH03Bapui xynsoai s xola6iHoeaxIM
np eAHaHHrM (3BaprcBaHHt-+naHeLlb)
Tala6o
xpaHu cyqinbHosBapHi xynsoei 3 KoMOiHoBaHut!
np!4eaHaHHeM (seapoeaHHs-n/y6ra)

KpaHI KynboBi MySroBi
rala6o
xpaun cyqinuroseapHi KynboBi 3

roM6iHoea H u [,! n pIeAHaH Hs rlr

(seaprcaaHHn-uy$ra).

P > 0,005 tvtna
Kpa Hu cyLlinbHo3BapHi xynuoei np,4BapHi
rala6o
KDall,4 cvuinbHo3Bapsi xvnsoai s xoM6iHoeaHIL't npueaHaHHcM (38aptoBaHHg-OnaHeLlb)



BiAciKaveM, 3TiAHo 3 B14MoTa[,u IEH B '2,5-20.2001 
,,fa3onocTa.laHH',, Ta (TexHiqHIM14 Bt,MoTaMu Ta

npaaxnaMI u.loAo 3acrocyBann, Irrunir"-ropie 4o ar6yxone6esneqHr4x KoHqeHTpaqii nanr4BHr4X ra3iB i

[4iKpo-(oHlleHrpaqii ,]aAHoro ra3y y noBirpi npfiMiqeHb xuTnoBrlx 6yAtlHKiB Ta rpoMaAcb(t"lx 6yAt4HKiB i

cnopyA).
,l 

1 1 nepeA6aquTt4 yulinbHeHHe BBoAiB i BxnycxiB iHxeHepHxx niA3errHl4x KoMyHixaqifi e 6yaisni Gqx).

1.12y pa3t BcraHoBfleHHe rexHon;riqHoro o6naAHaHH, B nptaMir]leHHi, npoeKToM nepeA6aql,1Tl,1 piuJeHHc

utoAo opraHisaqil eiABeAeHHF npoAyKriB sfopeHH, npIpoAHoro ra3y ra BeHrhneLliT npuMiu{eHb'

1.13y pa3i BCTaHOBneHHF reXHOnOri,rHoro o6naAHaHHB B npuMiuleHHi' npuBecTu npIMiqeHH,' y BKt'!x

BcraHoBneHiTaOyAyrbBcraHoBntoaarcera3oBinp!4naAu'yBiAnoBiAHicrbAoBt4MorAEHB'25-20-2001
(ra3onocra''raHHe> ra [lECf' 

3riAHo 3 Bt4MoraMu HopMar!'tBHt4x AoKyMeHTiB1.14 npoefiyBaHHe Brll(oHarrl cneLlian i3oBa H fi ['l 14 opraHl3aqlnM14.:

3 ypaxyBaHHeM Bl,lMor Ko,qeKcy ,r.-opoa noain o, 
", 

cl4creM, ASH 8.2.5-20-2001 <<FagOnOCra,laHHe>, [l6cF ra

iHullrx Ailo.fl,,rx Hop[4arIBH14x 4oxyueHrie.
t.ts iexni.rHuf' Harflf,A 3a 6y4ieHuqreou ra3oBr4x Mepex noKnaAaerbcF Ha 3araosxlra, a npoBeAeHH9

xoHrpono nxocri 6ygiaenuno-raoriraxxt,lx pobir Ha Oneparopa TP|\il (nAT <Xapxiaras>)'

1.16 tlicn, BBeAeHHF e excnnyaraqito o6'exra, no oAHoMy eK3eMnnqpy npoeKrHo-xoturopt'tcHoT Ta

Bl4(oHaB,{o-TexHiLlHoT AoKyniteHTallii xa sosHirrHe ra BHyrpluHe ra3onocraqaHHg, 3aMoBHt4K so6oe'ceaxui

nepeAar[4 4o apxiay Oneparopa TPN4, B roMy vucni a enexrpoHxor',ly ermn4i' a Sopuari PDF (Ans KoxHoro

AoKytuleHr\/ oxPerurr.ri Safr n).
1.17 3a6e:ne,rurr 34iicHeHHe rexHi,.rHoro o6cnyroaysauHr rasonpoBoAiB i ra3o??1o- 

,o6naaHaHH''

"iano"h,oaoeu[4oT3aeoAie-a,lpo6trt,lxieraooeoToo6naAHanHn,Ha4oroeiprnxsaca4axsicnelliani3oBaH14Mxopian iea rliqi, [, 3 AorpuMaHHeM Bl4N4or KoAeKcy TPN/] n' 1 , 2 Poa4iny 1 fnaBu lll 
.

i:i8 n;;A;; npo"*, . nni',,iip*iir.r, a:oHi riqen:iisbi 4irnurocri qKoro 3Haxogurbcg o6'eKr,

non"p"arfr noroAr,,r,n ig saLlixaene"ri, oprr*i.ruirMn ra_KpacHorpatrcb(r4M ei44inernnu nAT (xapKiBra3).

1.19 npoexrn ra3LlOiKaqii n"p"a no.l,i*o* po6ir no ix 6yAts"'rrBy' noBt4HHi 6yrr 3apeocrpoBaHi (noAaHi

BiAoMocri) y EiAAina nurnroy- nu urpron",l*i i na' o6,exrax' niABr4uleHoi He6e3neKH (M. xapxiB,

syn. YrieepcurercbKa, 37l39)
2. Br4Morr Ao ro.loK np eAHaHH, ra ayenia o6flixy npl4poAHoro ra3y rperix oci6 (aa ix HaFBHocri):

nirxnrcqeHHs rperix oci6 He nepea6a'raerscq -
3. l-lpoexr BHyrpituHboro rasono-;'ra;;;;xr"!i nepeA6a'rao iiAxrrc'reHi' .llg.']-::i6,,1:-:1tY-"X"?::T
;il#*;;";;' ;r;no"ri*"rr, 3aMoBHr4xa, Ao noqarKv ix 6ysiaHuqraa Heo6xiAHo Haiqaru Ha po3rneA

.^'6u^^6q,U^.TAYHir.l}rnloFinninVnAT(xaoKiBra3)'

v. BxMort1 Ao xoMepqiiHoro eyrna o6nixy nplpoAHoro ra3y

1. llpoeKryBaHHe KoMepllariHoro aysna 1ay:nia1 o6nixy npr,lpo4Ho'o t?t{-l?-::l?-:Y?l:::- uae 6yru

:giIcHeHo Li4noai,quo go saxoro4aocrua ta a ypaxyBaHHFM Bl'4Mor KoAeKcy ra3opo3noAmbHt,lx cl4creM

i. np, npo"*.yu"HHi KoluepqifiHoro eyona o6nixy HeoOxi4Ho BpaxyBar6.TaKe:

2.'lBcraHoeneHHseAt4Horoxo*epqi,iHo,oaysnao6niryra:yHauexi6anaHcoBoiHanexHocriAoo6'eKry
.,,o',,*,, y paei Heuoxlt4eocri 

.ocraroqHe 
uicqe sctanoeneHHq By3na o6nixy ansHavuu flpoeKTHxM

piueHHg[, ra y3ro,qt4rl4 3 Merponori'']H14M ynpaBniHHeM Oneparopa fPM'

2.2 npoeKrHa AoKyMeHTaLlt'] uae 6yrr poipo6neHa s ypaxyBaHHFM B!4MOr Ailorux ]{o-pMaTrlBttt4x AoKyMeHTlB.

i.5. gr*onrru eiMorn n.4 potp,nty 2 tiaera X Kogexcy ra:oposno,qinulux cl4creM, Kpit't roro Ao cKna,qy

npoeKrHoi Aoxy[IeHTaLlii noahHHo o6oa'q:xoso BXoat'1T14:

- aKcoHoMerph,.t Hi cxeMLl 3 no3HaeeHHeM acix icnyovrx ra3onpoBoAiB' ra3oBoro o6naAHaHHq ra cn-opll

oo;"*r,, ao peKoHcTpyKt-lii ra nicng Hei, 3 3a3HaqeHHgM AingHOX ra3.npoBoAiB Ta ra3oBofo o6raAHaHH9, 
'Kl

nepe.q6a.]aeTbcflAeMoHTyBaTr4.CxeunraaonpoeoAiBnoB!4HHi6yrnnoaxulau.qhMictlg3a6e3neqeHHf,
noTyxHocTi Ao ra3ocnoxlBaovoro o6nagnaHHn. o6oe'ssxoeo Ha CXeMaX noBuHHi 6yru gaeHaqeri aoBx!4H14

raaonpoaogia, AiaMerp!4 Ta npoeKrHxli Tt4cKi

-noKoxHoMyurgyr".o"no^r""ororooon,a"HHF(Aani-TCO)noBuHHa6yruexasananoTyxHicTbnpl4
MaKcLlManbHxTaMiHi[,lanbHr4xHaBaHTaxeHHnX,l,laKcllManbHaTaMiHiManbHaB[TpaTara3y,3BeAeHaAo

- xonii cepnaOixaris, Aoseonis, nacnopriB Ha 3anpoefioBaHe 96n"4f-111:
,,a n-- ^^.nrv\iq(v ROT e ra6n

poooqufr rracx Ha BOI- 
I

I

l-2 (cepesHifi) 
I

Tl4cK ra3y po6o.r f
(HaAn x LUKoBra i),

M lla

TeMneparyPa
raoy,'C

Fycrr,lHa raoy (a
cTa HAa pT H 14 x^

yuoaax), xr/u"

Tennora
3ropaHH9

Ht4xqa, xKan

p,"," Pm", tmrn g QH

-25 40 0,7 8050o,o8 | 0,3

' 
po3paxyHoK BOr Br4KOHyBarr4 3a

yMoBI4 TeMneparypr4 ra3y +'10 oc; 
A^. ,,^.v,E.uL npn.ri;;;il;il-;;,];io"r*i l-i.l au6parv' aait6nnxq M Ao, po3paxyHKoBoro' 6es ypaxyaanu nepcneKrxB'

p"-rl"roJ"rrrr runoposnaip'nivunt,HuKa (-iB) rasy xouepqiiHoro BOT B(a3aHuf y ra6nHqi :

nAT (XAPKIBTA3)

Byn. 6e3nloAiB(bKa, '1, XapKi8,61109, yKpaiHa

Ten.: +380 57 341 44 50. OaKcr +380 57 341 44 53

kh.104.ua



Tunop03Mip:
- ni'i nbH14Ka

KinbKicrb BOI Craryc BOI-
Trn

cnox!4BaLra
Po6oqrari rucK Ha BOT

G-40 1 LUT. KoMepqifrHri
lOpx,q14qHa

oco6a
0,3

(ocraro"{Hr-ru n nopm"e ri,{ nbH ka Bfi3Haqaerbc, npoefiHoto opraHi3aqion)
).s. np, npoefiyBaHHi Br4MipoBanbHux rpy6onpoeo4ia Aia[4erpoM 200 rt,1rvr i ueHu:e, ayoon o6nixy

nepeA6avarra Ha 6asi niqhnsxlKiB ra3y. flepeBary HalaBarv ni,.tunbHIKaM, KoHcrpyKqin 9Kt4x 3a6e3neqye

Br4MipoBaHHF TeMneparypr,l raey ," irc*y rasy 6e:nocepe4Hbo B ri'{tanbHury. y pa3i HeMoxnlBocri

Bt41oprlcraHHe raxqx niqransxr,rxia npu vorriaxi neperBoprcBaqrB TeMneparypt4 Ta rucKy ra3y noB[HHi 6yrn

arxoxaHi e N,lorr Pl\4y 037-2015 <PexoueH4aqir. Merponorir. BySnr  O6nixy npupo,qHoro ra3y 3

ntq nbHv(aMI4 Ia (opeKTopaMt4. l\,4ero,q 1a ocHoBHi nphHu[n BuMipDaaHb, xapaKTepucrt4Kt4 Ta 3aTanbHi

Brl MOTt4 r.
2.6. y pa3i 3acrocyBaHHF B CKnaAi sy:na o6nixy npoMucnoBoTo niqunsHhxa nepe46a'luru BcTaHoBneHHg

Qinbrpa 3aBoAcbxoTo Bt4ToroBreHHe 3i cryneHe[4 QinbrpaLlii He ripLue 50 MKM.

i.Z. Mix niqnnssur(ot\4 ra SinbrpoM :a6opoHnerscr BcraHoBneHHe 6yAb-flKoI 3anipHoi apMaTypx.

2.8. Y suna4xy BcraHoBneHHe poropHoro nrLt nbHt4Ka HeO6Xi4XO HaAaTU nepeBary BepTxKanbHoMy

BcraHoBneHHo ni.rLrnbHfiKa Ha ra3onpoBo,Ai (norix ra:y 3Bepxy BHt43). Sesnocepe4xso Ha BxoAi B ni'{rnuHux

nepeA6aquru +inbrp-BcraBKy 3aBoAcbKoTo Bl4ToroBneHH9.

2.9. BraxoHaT|a enNlorfi n.5 tnaB 2 Po3Ainy X KoAeKcy ra3opo3noAinbH[x crcreu (Cxeua xoMepqiiBoro BOf'

cnerlra6irarliq KoMepqirHoro BOI-, eIMtaxalo,{|4i npucrpii, o6aiAxa nixis KoMepuirHoro BOF nogutxxi

ai4nosigaru aHN4oTaM n.5 TnaBx 2 Posainy X KoAexcy ra3opo3noAinbH[x ct4creM);

z io npra npoeKryBaHHi 3BT y crna4i BOT BlKoHaru Bl,4Mor n. 6, 7 Pos4iny 2 fnaau X Ko4excy

ra30po3noalnbHfi x ct4creM.
2.11. flpoerrona nepeA6aql4rLl B KOHCrpyKLtii Ko[aepuifrHoro BOT oKpeMi 3axna,qHi qacTlHx Ann Moxnt4BocTl

BcTaHoBneHHn ily6nrorovrx (xoHrponurrax) 3BT rala6o flepeBip(t'l npaqe3AaTHOCTi Ta MeTponOri'{Ht4x

xapaKrepxcrr4K 5bt xa rvicrli ix ycraHoBneHHe 3a AonoMoroo niAxnrc,leHHs eranoHHtlx BxMipPBanbHxx

Ko[rnneKCiB.
2.12. nepeA6aevrl.4 3aco6r4 .qne 3a6e3neveHHe AxcraHltiftHoi nepeAaqi AaHrx 3 KoMeplliiHoro^By3na o6fliKy

Ha qeHrpanbH[i Aucnerqepcbxfli nyHxr oneparopa tPM. O6nauryBaHHf, KoMepqifiHoro BOF saco6airu

AracraHrliiHoi nepe4avi AaHux Br4KoHyBarL4 3 ypaxyBaHHFM rexHiqroro 3aBAaHHF Ta npoToKony nepeAaqi

ianrax elAnoaiaHb 
'ao n.i Tn"", 3 iro:4iny X Ko4excy rasopo3noAinbHrx crcreM. Ocxosl'li BHMoru Ao

o6n"rry""rffi By3niB 06riry ra3y 3aco6a[414 Al.lcraHL.liiHoi nepe,qaqi AaHux, BKn|oqHo i3 npoToKonoM

nepeAa.ri AaHrlx HaBeAeHo Ha oQiqiriHotry cafrri oneparopa IPIVI 104 ua'

2.13. BtaKoHaTr a!4MOr Ao 
'6y4isxr,rqraa, 

N4OHraXy, HanaroAxeHHg Ta Mioqb Ani onnoMoyBaHHs

xouepqifrnoro BOf 3riA'o s n.9 io:piny 2 fnaav X ra n.2 Po3Ainy 5 fflaBu X KoAeKcy ra3opo3noAinbBux

cl4cTeM.
2.14. AnA 3a6e3neqeHHF Mo)(l1|illaocTi nnOna6yaaHHr [4icl-lb, qepe3 sxi UOxnUge HeCaHKLIiOHOBaHe BTpyqaBHF

qfi nosa o6nixoeri BiA6ip npfipoAHoro ra3y, nepe46avrru orBopt4 y cKnaAoBt4x KoMepqiiHoro BoF, a r.'{. e

npoBoAr4l,4 3a yqacrlo npeAcraBHl4(a (-iB) ynpa8niHHt Merp-onorii

yKnaAeHoro AoroBopy Ha rexHiqHe o6cnyroByBaHHg BOT 3i

uicqnx s'egnaHHr ra3onpoBo,qiB.
2.'15. BBeAeHHs BOI- e excnnyaraqio
flAT <Xapxisra:, ra 3a uanettocri
cneqiani:oeaHorc opraHi3a[]ioro.
2.16. Ha KoMepqifrr ,rx BOt 3 a6corrrcrttuu rr.4c(oM ra3y noHaA 0,2 N4[]a 3acrocoByBar]'l ryp6iHHi niqunbHlKl4

ra3y.
2.1i. 3BT qo BxoAerb Ao cxnaAy BOT (KOpeKrOpu, o6.t'ncn1gaaqi o6'eMy ra3y, aruiprcaanuxi nepeTBoppBaqi

rrlcKy, nepenaAy rt4cKy ra reMneparypu), noBnHHi npaqoBaru: quQpoanu QopMaroM AaHtax'

2.1g" AnA erar,riproaaiHn o6'eMy npt4poAHoro ra3y, 3BeAeHoro Ao CTaHAapTHr4x yMoB, UIO sxTpaqaeTbcc

Iao"r*opr"ro"yovnu o6nagtaHHsu : iunynscnul, pex,,lMol\4 po6orx, nepeA6aq14Tr BcraHoBneHHF

ni,{unsHfixia rasy ra *opexropiB a6o o6,.thcnrcBavia o6'er..ty ra3y rinbKt4 3 BxcoKoqacrorHt4M[ ereKTp]4qHlM]4

c[THaflaMt4 a6o e nepeAaaaHnnu iu+opuaqi-r no q,lopoBoMy iHTepQeficy BiA tliq!4nbHuKa 3 BUCOKOIO

qacToToro Bt4Miprc8aHb.

2.19. Mox(J,]t4Bicrb po6ort4 xouepqitrHoro BOf sa peeepcxBHoro pexxMy (3BoporHi[ pyx ra3y) He

AOnycKaerbc9.
2.20. npo""rry AoKy[4eHraqi]o noroAr4rr4 s oneparoporit TPM, B 3oHi niueH3ifiHoi AignbHocri eKoro

3HaxoAr4Tbca BOr.
2.21. B pa3i BcraHoBneHHfl BOf Ha 6asi craHgaprroro 3Byxypqoro nphcrpoo s. quQpoeuuu

neperBoprcBaqaM po3paxyHoK npoBoArlrl4 nporpaMoo (cAnP Py) Bepcig 2- 3arrj|ipxa Ainntxa, npgui

AingHKX, AiaMerpt4, Bt4MOTr4 UloAo cnonyqeHHg npflMt4x 4tnnrox i T.i. noBuHHi 6yru allronali y noBHii

BiAnoBiqHocri Ao sravror,QCTY fOCT 8.586.(1-5):2009.
3. 3axyniann, ruoHrax ra np iHflrrn B e,(cnnyaraqio Bysna o6niKy 3a6e3neqyorbcn IlAt-sXapIiEIa3z 3a

paxyHoK nnaru 3a npfle,qHaHHs 3a[,!oBHIxa
4. npoeKru ra3oBr4x Mepex aoaHiuHsoro Ta BHyTpituHboro ra3onocIarlaHHc Ma6Tb 6yru po3po6neHi 3

ypaxyBaHHFM Bt4tuor KoAeKcy ra:oposnopin ux rx cucreu.

nAT ()GPKlBrA3))

Byn. 6e3nloAiBcbxa, l, Xap(iB, 61'109, yl<pa-tHa

Ten.r +380 57 341 44 50, OaKc: +380 57 341 44 53
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5. AoAarroei BrMoTtl ra peKoMeHAaLlii Ao rexxivHtax yuoe: ai4cyrut'
O. loaarxon 4o TexnivHlrx yMoB e c TyaqiiHui nnaH (eCKisHe KpecneHHs) po3MiuleHHs AinFHKh ra3OnpOBOAy'

Ha FKO1ity BcTaHoanoerbct roeKa np[eAHaHHe Ta B 3Haqaorbcs npOrHO3OBaHa lOvxa auuiprcaalHi (Mi6qe

BCraHOBreHHs By3na o6niKy).

Vl. TepMiH Aii ra nopeAox BHeceHHn 3MiH

1. ffKUIO npoTgroM oAHOTO pOKy 3 AaT!4 B Aaqi TeXHiqHt4X yllloB 3atIoBHt4K BiAnOBiAl'lo Ao yMoB AOTOBOpy Ha

npueAHaHHq He HaAacTb OneparOpy fPM Ha noroAxeHHs npOeKT 3OBHillJHbOrO ra3OnOCTaqaHHi (gKulo

3aMOBH14l( 6ye eul:Haveuutti po3po6Ht4XoM npoefiy) Tala6o npoeKT BHyIpitxHbOrO ra3OnOCTaqaHHq (CKqO

npoeKr MaB nepeAoa,raru np!4eAHaHHe rperix oci6 rala6o opraHi3aqio By3fla o6niKy B_Toqqi BxMippBaHHt),

iKulo npoAoBxeHHn crpoKy u.loAo ix HaAaHHe He noroAxeHo 3 6oKy OnepaTopa TPM, OnepaTop rPM

3an!4uae 3a co6oo npaBo He BpaxoEyBart4 3ape3epBoBaHy rexHlqHy (nponycKHy) noryxHicrb 3a.o6'eKroM'

npxqboMyoneparopfPMHeBpaxoByg3ape3epBoBaHyAng3aMoBHl,lKaTexHi.{HynoTyxHicTbIlt,tue3a
ytltoB n cbMoBoro nonepeAxeHHe 3a[4oBHuXa sa 30 xaneH4apxnx 4nie 4o BqlHeHHc TaKux Aif Ta 3a yMOBt/t'

lu.lo y Uefr caMfifr cTpoK 3ai,roBHl4K He HaAacrb sipnoaipnrai(i) npoeKT (npOeKTx) Ha noroAxeHHH a6o He 6yAe

npufiHsre piueHHfl u]oAo noroAxeHHe repuiHy ioro (lx) HaAaHHe'

2. 8rr4o npomrorv poxy nicrn noroAxeHHfl oneparoporv TPlvl npoeKrHoi AoxyMeHTallii, He 6yno BBeAeHo B

excnnyaTatlilo ctlcTeMy ra3onocra,raHHs o6',eKla, npoeKr niAngrae noBTOpHOMy nOTOAXeHHp 3 ypaxyBaHHnM

Aio.r4x, Ha noroqHy Aary. Bt4Mor HopMaruBHl4x AoxylreHTiB.'c. Br"""nr, sMiH Ao npoeKrHoi Ao(y[,leHraLlii (ropr.rryeaHur), 3a Heo6xiAHocri, 3AiicH16erbca

cneqiani3oBaHorc opralisaqieo, gKa po3po6una npoeKr, i Ao l\4OMeHTy BBeAeHHS C[CTen U ra3onocTaqaHHq

o6'eKra B excnnyaraqio. KoxHa sMiHa B npoerrui ,qoxyileHraqii niAflirae noro4xeHro s oneparopoM rPM.

TexHi.rHi yl,roBrl .r!4HHi Ao 3aBepuJeHHn 6y4iaHrqrea o6'erry.
TexHivHi yr.aoeu cffaB: Ha.{anbH14K 8l4po6Ht4'-lo-TexHi''lHoro Biaainv - CeMrKa IO A'

TeneQoH Arfl [oHcynhraqifr: (057) 341-44-69
npnuir*a. o6rpyurosan icrs- ara:.,gnrax 4anurx texxi.rsrx y[roB tltoxe 6yrr ocxapxexa 3aMoBHl'lKoM B

ycraHoBneHoMy noptAKy, 3oxpeMa qepe3 npoBeAeHHn He3anexHoi eKcnepru3t4'

(3AMOBH1,1KD

Kn (TennoeHeproD no3iBcbkol uicuroi pagr
Xapxiecsxoi o6nacri
64602, Xapxiacsxa o6nacrs, M. flo3oBa,
Byn.IoMoHocoBa, N923.
xoa eAPIOY 38076191
Ten. 05745 2-35-13, +axc 05745 2-69-52
n/p 26003300506899 B Qinir XOy AT (OulaAOaHK)

M. XapKiB, MOO 351823
IHAfiBiAyanbH fi noAarxoBtli Houep:380761920276,
HoMep cBiAoqrBa: 20005751 3

(Oneparop fPMD
nAT (Xap(iBra3,
61109, M. Xapxie, ayn. Ee:nrc4iecsxa Nel

roa eAPIOY 03359500,
nlp 2600348424 B

nAT <EaHx (Knipt4ttroBxti 4 v> I'r l(ltto
t\,100 300647,
IHAIBiAyan bHtl i noAarKotsrli Horurep: 033595020398,
HoMep cBiAoqr8a: 1 00335490
Ten. (OaKc):

nAT (XapxiBra3l,

/lBaHqeH(o B.f./

{g-!r!<
<-qa{..-

II
6.,

no3lBcbKoi
MICbKOi PAAYI

E B<apxtecsxoi

nAT (XAPKIBTA3'

Byn. 6e3nlo,qiBcbKa,'1, xapKiB, 61 109, yKpaiHa
Ten.: +380 57 34'l 44 50, Oa(c: +380 57 341 44 53
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PET]OHAAbHA
TA3OBA KOI\,4NAHI'

XAPKIBTA3

KoA eAPnOY 03359500
n/p 2600508424 AE (KntprlHTOBrlrl A \,1)
M, K iB
N400 300647

ArapeKropy Kn (TennoeHepror!
rl03iBcb(oi Micbxoi paA]a

Xapxiacuxoi o6nacri

Eepe3yqbKoMy B.l.

TEXHtt{Ht yMOBt4 np[e.qHAHHfl Ne 02.2.1 _01 -1 1 B0
AO ra3opO3nOAinb HOi C14CTeMlt

,Qara er,r4avi <13> 08 2018 poxy

3aMoaH x npraeAHaHHe: Kfl (TenroeHepro) r03iBcbxoi [,]icbKoi pa.q xapkiBcbxoi oOnacri.

Trn npre4nauHt: GraHAao+Nlail HecraHAaorHu ti

Po:po6xy npoerry aoeHiutHsoro ra3onocraLtaHHn :a6e:nevye: trAT <Xap*iefa3Jr/3aMoeHlax

l. Xapaxreptcrrxa 06,ekra (3eMenhHoi Aingxxr) 3anoenrxa
1. Ha3Ba: 6n o,l ll o- t\,i oA Vl u H a xorensHs
2. Micqe po:rauy"unn"
3. @yNxqioHanuHe np 3HaqeHHr: 3aoe3ne.teHHq ueHTDati3oBaHoro onareHHq.

ll. Po3paxyHKoBi napaMerpt,l npHeAHaHHt
1. [,4icL]e 3a6e3neqeHns noryxnocri o6'erra 3alaosHfixa BcraHoBl]oerbce Ha:
lcHVlotloMv p03nonirbHoMv craneBoMV ra3onooBo.qi cepeaHboro rrcKV Ppo3o.=0,3 Mf'la llv=SOOMM,
lp_o_xfla.aeHoMv no Byr. CBo6oA[ B M. Io3oBa Xap(iBcbKoi o6nacri (iHB. Ne1006122722).
2. Tovxa npre4laHltt 05'eKTa 3aMoeH xa BcraHoBnloerbcg Ha: 

^rexr 
3eMen bHoi ainanxta aalroeHrxa.3'Texai.rHa{nponyChHa)noryx'licts,3aMoaneHa",o,qinp,e4ffi

4. npoefiHLli TrlcK ra3y B Mict-ii 3a6e3ne,]eHHq noryxHocri craHoBr4Tb: [Q Mna.
5. npoeKrHri ThcK ra3y B To,iqi npuoAHaHHe cTaHoBl4Tb: 0.17 Mna.
6. flporHosoaaHa rovxa auuiprcaauHF (Micile BcraHoBneHHF By3na o6niKy): Ha Mexi 3eMenbHoi ,aingH(r4
3al,roeH14xa.

7-.

lll. Br.rxigxi ganignfl npoeifiyuaHHs ra3oBrx Mepex 3oBHitxHboro ra3onocTaqaHH,
1. llph npoefiyBarttr Ta3oahx vepex :oeniurnuoro ra3onocralraHHn (Bi,q Mict-ln 3a6e3ne,{eHH, noryxHocri AoToq(u np eAHaHHt), 6yAiBHlaqrBo uxIx :a6esnevyerscn flAT--<XaBxiereag+/3aMoaHlxo&t, teo6xi4r"to
BpaxyBaTI TaKe:
1.1 Bt4KoHaru riApaBniqHuit po3paxyHoK cl4creftr Ta3onocra,.]aHHfl BIA uicqr aa6esneveHHn noryxHocri
(npue4HaHun) Ao ra3oBl4x nptanaAiB a6o crcleu ra3ocnox BaHHfl rperix oci6 (sauoaluxia, cnoxltaavie).
Pospaxyuox npoBecr 3 ypaxysaHHeM MaKcfiManbHoi MoxnuBoi Br4Tpar!4 ra3y Ha o6'erri gaMosH!4xa ra
[4iHiManbHoro po6o,roro rmcxy ra3y. AiaMerp ra3onpoBoAy Br43Haq r 3a pe3ynbraraMfi po3paxyHKy.
llptl pospaxyxry npuriHerrl 3Hai]eHHe r,rcKy B Mjcqi :a6egneveHxq noryxxocl: npoerrne uaxcuuanuxe -0,3Mna, po6o,re - 0,26Mna, NliHiManble - 0,i7 IUna.
1.2 llpu npoerrysauu i nepe46avurfi:
- eri4ro Ao Br4KoHaHoro riApaBriqHoro po3paxyHKy, 6y4iaHrqrao niABiAHoro ra3onpoBoAy cepeAHboror cKy Ppo3p.=0,3 Mna po3paxyHKoBoro Aia[aerpy Ao By3na o6nixy eurpar raay npoerrxoi 6novHo-
fi,loAynbHoi KorenbHi no eyn. Cso6o4ur, Ne2-B B M. Jlosoea Xapxiacsroi o6nacri.

Ne

Ne

nAT (XAPKIBTA3,

Byn. 6e3nloAiacbKa, 1, XapKiB, 61109, yKpaiHa
Ten.: +380 57 341 44 50, Oa(c: +380 57 341 44 53
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1.3 llpri npoeKryBaHHi oKpeMo po3rauJoBaHr4x cnopyA (rasoperynqropHr4i nyHKr (ycraHoBxa), aysnia o6nixy
ra3y, ycraHoBoK KaroAHoro 3ax[cry) BrKoHarL4 Bl,1MoTr.4 ACTy 6 8.2.5-38:2008.
1.4 nepeA6a.. .1Tra B M Karc.]14fr npracrp i no3a MexaMu o6'erra gaMoexl4Ka ra iHuJt4x 3oH 3 ooMexeHu[,

AocrynoM. 3 ypaxyaaHHeM :a6e3ne,rerlrn arnbHoro Aocryny Ao Hboro Ha BiAcraHi He MeH[ue 2 M BiA oropoxi
replropii o6'erra ra:ocnoxxBaHHe (niAnpueMcrea), sri4uo Bt4MoraM 4.99. AEH B.2.5.-20-2001, n.5 TnaB[ 2
Po3Ainy X KoAeKcy ra3opo3noAinbHl,1x ct4creM.
1.5 npfi npoefiyBaxni nepe46avurfi 3acrocyBaHHe (3aMiHy icHyrc,rt4x) Br4MxKapr{xx nphcrpoT ai4noai4no go

l-lepuJr/il Br4MI4ka0,1ufr npilcrpii ta o6'err, o6oa'r:xoeo, uae 6yrn s SnaHqeellu 3'eAHaHHflM (3BaprcBaHHg-

SnaHeqb a6o OraHeqb-SnaHeqb) Ane raoxnnsocti BcraHoBneHHs iHBeHTapHoi 3arnyuJKx-

1.6 nepeA6aqr,arra 3axoAt4 no sax cry craneBLlx ra3onpoBoAiE BiA Kopo3ii 3riAHo ACTy 6 8.2.5-29:2006.
T'lepeA BBeAeHHBM B eKcnryaTaUio BCi aA3eMHi, Ha3e[rHi, BHyTpiLUHi Ta TpaH3uTHi ra3onpoBoAu, a TaKOx

apl,larypa noeuHHi 6yrr :airauleHi BiA arMocQepHoi Kopo3ii - sar'pyuroeani B ABa UJapU Ta no+ap6oBaHi y

a"a ,tipra eap6oro npueHaveHoo Altq 3oBHiLuHix po6ir np po3paxyHKoBif TeMneparypi 3oBHitlJHboro

noBirpn y soni 6ygieur,1qrsa, 3riAHo 3 Bl4t\4oraM tocT '14202-69 "Tpy6onpoBoAbl npoMbluJneHHblx

npe4npr,1rrrai. OnosHaeatenuHag ol(paC(a, npeAynpex(AaDU..lfie 3Ha(l4 t.l MapKl4pOBor{Hble u.lt4TKt4" Ta

rOCT 4666-75 "Aprvrarypa rpy6onpoBoAHaF. Map(rlpoBKa I ornlq reflbHaF oKpacKa".

1.7 npr npoeKryaarni raaonpoaogie si cranea x rpy6 raaroru 6yru Bt,tKoHaHi B!4Moru nn.11.5., 116. ra

AoAarKy t4 AEH'2 .5-20-2001. Toar4r,rHy criHor ra AiaMerp rpy6 Bu3Haqur,l ra niArBepAUTt,l ai4noaiAruuu
poapaxynxa|Vl4 y npoerri, :riAHo CHitl 2.04.12. n npufrrnrlr ix HoMiHaflbHy Ben!4exHy, rKa AopiBHoe

binbluii 3a craHAapTaMr a6o rexHi.rHtaNr,r yMoBailt4 xa rpy6u, u.lo AonyoKarcTbcs AO 3aCTOCyBaHH9.

1.8 |p npoeKryaaHHi ra3onpoBoAra 3 nonteTuneHoBr,lx rpy6 MaoTb 6yTtl Bt4KOHaHi Bt4MOrU

IEH 8.2.5-41:2009, ICTy 6 8.2.7-73-98.,qoAarKoBO Bt4KoHar no3HaqeHHe rpao[ ra3OnpOBOAy txJlgXOM

npo1naAaHHF isonsosasoro MiAHoro Apory, B3AoBx cnrHanbHoi crpi.txt4 ra la opniI rn46t4Hi 3 HeHc,

nepepioou 4 rrM2 i3 B!4xoAoM (iHL]iB Ha noBepxHro niA KoBep a6o Oyrnf,p
1.d O6opn,1r,1ru ax1 po3[rexyBaHHe 6anaHcoBoi xanexsocri ra eKcnnyaraqifiHoi BiAnoBi,qanbHocri cropiH

laix Oneparopona fPl\4 ra Cnoxvaa'leM 3 AoAaBaHHqM cxel,l rpaHuLlH14x AinfiHoK
1.10 npoefiyBaHHe BtlKoHaru cneqiani3oBaH!4Mr.4 oprarisaqinun 3riAHo 3 BrlMoTaMI HopMaTuBHt4x

goxyueHrie 3 ypaxyBaHHeM B14Mor KoaeKcy ra3opo3noAinbHt4x ct4cTeM, AEH 8.2.5-20-2001
<faoonocravan,tgl,, nECt ra IHLll14x Alrce14x nopuaruaxux 4oxylaentia.
1.11 noroA Tl4 npoeKr 3 flAT <Xapxiara:>, B 3oHi niqeH3ifrHoi AiflnbHocri nKoro 3HaxoAl4Tbci o6'eKr,

nonepeAHbo noioArrt i: :aqixaeneHrtlfi OpraHi3aqieMI Ta KOaCHOrOaAcbKt4M ai44ineHlru
llAT (XapKiBra3).
1.12 TexHi,tHfifi HarnrA 3a 6y4isxuqreora Ta30Bl4x Mepex noKnaAaeTbcg Ha 3aMoBH Ka, a npoBeAeHHn

KoHTponto flKocri 6y.qiBen bHo-troHraxHux poOiT Ha nAT <Xapxierao>

1 .1 3 n icne BBeAeHHe B eKcnryaralliro oo'oKra, no oAHol\ y eK3eMnnf,py npoefiHo-Koturopt4cHoi Ta

afiroHae,{o-rexHiqHoi,qoKyMeHTauii Ha 3oBHiLUHe ra BHyrpiuHe ra3oflocraqaHHg, 3aMoBHt4K go6oe'qsaxri

nepeAarfi 4o apxisy Onefaropa tPl\i], B ro[4y ,]!4cni B eneKrpoHHoiry B rfleAi, B +opMari PDF (Ann xoxsoro

AoKyMeHry oxperuu fi Qain).
1.14 3a6e3neqral,1 :AifrcHeHHs rexHiqHoro o6cnyrOByBaHHfl ra3onpOBOAiB i ra:OgorO OOnaAHaHHg,

si4noai4ro Ao BtlMOT OaaO4ia-eu po6rr,lxiB ra3oBoro o6napuaHnn, Ha AoroBipHt4x eacagax ai

cneqiani:osauraMv opraHi:aqinuu, 3 Aorpl.'llvlaHHeM Bt4[4or KoAeKcy FPM n.1, 2 Pos4iny 1 Fnasr lll'
2. Bt Morv Ao oQopMneHHfl npoeKry:
2.1 npoeKryBaHHfi Bt4KoHarfi aignoai6rro Ao B14Mor EEH, (npaB!4n 6e3ne([ ct4cTeM ra3onocTaqaHH9 ),
(KoAe(cy ra3opo3roArnbHvx cr4creM,. Iir pitcvrx nopu.
Z.2 ipol.";v, ra:rsiraqii nepeA nollarxoM po6ir no ix 6yAiBHur.lrBy, noBuHHi 6yrt4 3apeecrpoBaHi (noAaHi

aiAor.]|ocri) y aiaaini HarnFAy Ha eupo6nlqrai i sa o6'errax ni.qBfiu]eHoi He6e3neKu (tu. Xapxia,

ayn. YHieepcurercbKa, 37/39).
3. Bt4Mor Ao KoLUTopl,lcHoi rlacT!4H npoefiy: Blr3HaqaDTbcq 3aMoBH!4KoM Ta nooeKrHolo oOraHl3aulerc 3rllHo

aae,aaHHq Ha npoeKrveaHHs ta aio.ll4x uoplvlarfi sFlt4x loxvireHtia.

NAT <XAPKIBTA3>

Byr. 6e3noAiBc6Ka, 1, Xap(i8,61109, yKpaiHa

Ten.: +380 57 341 44 50, Oa(c: +380 57 341 44 53

kh.104.ua

Pexru po6oru
TA

xapaKTep cTr,4Ka

mepexi

,qineHKfi Mepexi

AO BOT
o6B'n3Ka [Pn, u]tPI, fPy (KpiM 6alinacy);

o6a'nsxa BOI-.
nicng BOI-

P < 0,005 Mna,
Ay'50uu

KpaHI cyqinbHo3Bapni xynuosi npIBapHi
1ala6o
xpaHr cyqinuHoseapxi xynsoei a xoM6iHoeaH4[,t
npueAHaHHgr\,r (asapoaaxxr-snaHequ)
rala6o
xpaHu cyuinsHo:aapHi KynboBi 3 Ko[46iHoBaHIM
np14eaHaHHeM (:oaproeaHHq-iJy$ra)

KpaHu KynboBi MyQroBi
rala6o
xpaHu cyqin uxosaapHi KynboBi 3

xola6iHoaaH M np!4eAHaHHiM
(sBaploBaHHe-My@ra).

P > 0,005 Mna
xpaHu cyqinsnosua pui xynsoai npfiBapHi
rala6o
xDaHfl cvuinsHo:eapHi KVnboBi o xov6tHoeannu npIeAHaHHeM (3BaprcBaHH9-6naHeqb)



lV, BrxigHi 4axi 4n, npoexryBaHH, ra3oBt,lx Mepex EHyrpiurHboro ra3onocraqaHH,l l1pll npoerryaaHHj Ta3oBt4x [aepex BHyrpilUHooro rasono"r"""Hir 1ai4 rovxra npyeAHaHHi Ao ra3oBr4xnpuna4is saMoBH'aKa), 6y4ienuqr-ao nxrax 3a6e3neLryerbca 3aMoBH14XOM, ieO6xiaHo BpaxyBaru raKe:L1 Bvrparv ra3y cxflaAarcTb - 1 00,3 u3/ro4.
12 Bv(oHa:'u riApa8ni'lHui pospaxyHoK cl4creM14 Tasonocra,laHHs BiA Micqg 3a6e3ne,leHHr noryxHocri(npue4xaHur) Ao.a3oBt4x nprna4is a6o crcrera Ta3ocnox[BaHHe rperix oci6 (sauoerrxie, cnoxuBaqiB).Pospaxylox npoBecr!4 3 ypaxyBaHHeM MaKc ManbHoi Mo}olt4Boi Br4Tpar[ rasy Ha o6,erri eaMoeHuxa ra
[4lHir,{anbHoro po60voro rrcxy ra3y. ,qiaMerp fa30npoBoAy B143Havrr14 3a pe3ynbraraMx po3paxyHKy.np po3paxyHKy npqiHglu 3HaqeHHfl l,1cKy B ftaicl-li sa6LsneqeFrHs noryxrocri: npoe*rre'raicru"n"te -0,31\,4na, po6o,re - 0,26lvlfla, rviHivansse - 0,17 Mna. Micqe epiai<u noroA1arlt is Koitrorora"r*,a,
ai44ineHnnu nAT (XapxiBra3 r;
1.3 flpn npoexryBaHH i nepeA6a,irjrl,r:
- :rigHo- 40 BT,KOHaHO'O riApaBni.rH-oro po3paxyHKy, oy,qiBHfiqrBo ni4ei4Horo ra3onpoBoAy cepeAHboro rlc*y
Ppo:p.=g,3 l\4na BiA npoeKrHoro Bof 4o npoernioro'r.r.rpn ra raoonpoaoAy-BBoAy po3paxyHKoBoro rxcKy rapo3paxyHKoBoro AiaMerpy BiA npoeKrHoro uPn Ao flpoeKrHoi rjno.r"o-iloayn"iol KorenbHi ra
axyrpirunuoxorenbHoro ra3onpoaoAy po3paxyHKoBoro Aiaulerpy ao Micllb 

"craro"nexi, 
ra3oBux nplnaAiB B

npoeKrHii 6novxo-r'lo4ynsHii Koren bH ji.
- 3acrocyBar raeoee o6na4ualHe, fiKe cepruQi(oBaHe ra [4ae Kt(A He MeH[le nix 90% (3aranbHoto
noryxHiclo 920 xBr).
1.4 EnA. sHrlxeHHe rr4cKy ra3y Ao po3paxyHKoBoro Anq Mo)or4Bocri po6oru onannaaflbHoro ralexlonori'lHoro Ta3oaoTo o6traAHaHHe niAnpIer crBa nepe,q6aqlaru BcraHoBneHHfl ulpn. nponycxna
sAarxicrs perynFTopa rqcKy noBuHHa 6ytn aa 2Ook 6insue uaxchuanbHol po3paxyHxoBol Bxrparx ra3y.
Perynrrop l4cKy noBr.lHeH ga6eane..rnrr criirry po6ory npu [4rHiManbHii auriari'rajy. e,,roif oonaar""rn
npoBecrr 3a pe3yrbraraMfi po3paxyHr{y ra s ypaxyBaHHFM Bl4MOr 3aBOAy-B}4pO6HlKa, BUKnaAeHUX e naCnopri
(KepiBHl,ll-lrBi 3 eKcnnyaraLlil) Ha peryrerop.
1.5 npr npoeKryaanui oxpeuo po3rauoBaH X cnopyA (ra3operyneropHri nyHfi (ycraHoB*a), By3niB o6niKy
rasy, ycraHoBoK KaroAHoro 3axncry) a11(oHart4 BtlMorv ACTy 6 8.2.S-3g:200g.
'1.6 flpr Bhoopi peryneropa rr4cKy ra3operyneropHoro nyHfiy (ycraHoBKr4, KEpr) nepeAoaquru perynrrop,rxri ni4rpuuye rrcx na sutxogi s ei4xrnexHru He 6insue 10%, iesanexro BiA KonuBaHHf, axi4xoio iracxy (a
naexax 4iana:oxy po6o.loro rr,rcxy). TovHicrs cnpaqrcBaHHn 33K noBtaHHa cKnaAar[ t5% aa4anrax poart71ipia
KoHrporboBaHoro r c(y Ane 33K, eKi ycraHoBnlo0rbce y [pn ra rlook AnA 33K y u.raQoarx Fpll ra
koM6iHoBaHl4x peryntropax. niAi6paHur perynerop rr4cxy ra3y noaureii ei4noai4ar[ 

'Knacy 
reMneparypr4

ari4uo EN 334'. pna HaBKon14uJHboro cepeAoBr,lqa - ruigyc 30"b - nntoc 60.c ra po6ovoro tepeAoBr4rJ.la -MjHyc 20'C - nnroc 60'C. npx B[6opi xoftaoiHoBaHfix 6yAuHXoBfix perynnropia, Heo6xiAHo riepea6a,{araa
peJyreroptl xoHcrpyxqir ex x yHeMoxn anoe cKt,tAaHHg rasy cepeAHboro r cxy B arMoc+epy.
1.7_ npra npoeKryBaHHi nepeAoa,l rr 3acrocyBaHHe (3aMiHy icHyrcq x) aunrraxircvux nputri6i BhnoBiAHo Aora6| ui

Pexuu poOola

xapakTepIcThKa
Mepexi

Iine HK taepexi
TO BOt

o6B'e3Ka TPn, U.lfPn, tPy (Kpi^r 6annacy);
o6B'fl3xa BO[.

nicns BOI

P < 0,005 Mna,
!Y . 50 urvr

xpaxu cyqinsto:oapH i (ynboBi npuraapti
tala6o
KpaHLa cyqinbrro3Bapli xynsoei : xotr6iHoeaHIt
npLleAHaHHrM (:aaprcaarHn-Qnaueqs)
tala6o
KpaH!4 cyqinbH03Bapni xynsoai s xo[,tOiHoeaH t4

np eAHaHHer\, (ss a p tosa u u r-naysra )

KpaHu KynboBi My+roBi
rala6o
xpaHu cyqin uuosaapHi KynboBi 3
xoM6iHoeaxuu nptaeAHaHHsM
(saaprcaaxHr-riry$ra).

P > 0,005 Mna
xpanr cyqinunosoapxi xynsoai np BapHi
rala6o
xpaHu cyriinsHo:]uapIi xynsoei : xorUoiHosaH M npl4eAHaHHgM (oaapoeaHHn-gnaxequ)

1,8f1epeg6avurVl3axoAVno3axficTyCTafle8[xra:onpoe
f1epe4 aee4exHeu e excnnyaraqirc sci na4seuHi, Ha3e[aHi, BHyrpiuJui ra rpaHerrHi ra3olpoBoA{, a ra1ox
apMarypa nosurHr.ri 6yrur 3ax[u]eHi BiA arMoc+epHo'i Kopo3ii - 3aipyHroBaHi B ABa [uap[ ra noQapooBaHi y
ABa uapx $ap6orc npu:HaveHoo Ane soeHiL!Hix po6ir npra po3paxyH(oBii TeMneparypi 3oBHiutuoro noairpn
y 3oHi 6yAiBHfiqrBa, 3riAHo 3 Bt4MoTa[4[ IOCT 14202-69 "Tpy6onpoBoAbt npor,.,tsru.rneHHurx npeAnpxnrr4r.
ono3uaearenusas okpacKa, npeAynpeMarcUl!4e 3HaK[ 14 MapK poBo.rHbre u] TK4" Ta Tocr 4666-7s
"Apuarypa rpy6onpoeoAHas. MapKrlpcB(a fi orn q renbHafl oxpacKa,,.
1.9 npu npoexryaaHxi ra:onpoeopis si cranesnx rpy6 Marcrb 6yru erxonaHi Br4Moru nn.11.5., .11.6. ra
AoAarKy t4 AEH 2.5-20-2001. ToeLrl,Hy cr.HoK ra 4ianaerp rpy6 Br43Haq[r!,t ra niArBepAur,,! ai4noai4xr,trr,rr
po3paxyH(aM y npoefii, sriAHo Cl-lin 2.04.12. ra npniaArv ix HoMiHanbHy BenlquHy, eKa AopiBHoe 6inbuJii
3a craHAapraMI a6o rexHi,]HrlMt4 yMoBaM Harpy6u, u]o AonycKa]orbcq Ao 3acrocyBaHHr.
1 10 y pasi Heo6xiAHocri, nepe46avrrr BcraHoaneHHr crrxani:aropia KoHTponp AoB 6yxoBr,rx xoHqeurpaqifi
np!4poAHoro ra3y lahAo uixpoxoHqeurparlii ..raAHoro rasy a xournnexri 3 eneKTpo [,rarH iTH ],1t\4 KnanaHot -

nAT (XAPKlBlA3,

Byr. 6e3nloAiBCbKa, l, Xapl(is,51109, yKpaiHa
Ten.r +380 57 341 44 50, OaKc: +380 57 341 44 53
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BiAciKaqeM, 3riAHo 3 Bt4r\,roraM E6H 8.2.5-20-2OO 1 "Ta3onocraqaHHe" ra (TexHir{HuMr,t Br4MoraMu ra
npaBtlnaMu u.loAo 3acTocyBaHHs curHani:aropie 4o an6yxoHe6e3neqHux KoHqeHTpaqifi nanlaBHxx ra3iB i
Mixpo-KoHLleHrpaqii \raAHoro ra3y y no8irpi np Mil.!eHb xr,4TnoBfix 6y4ranxie ra rpoMaAcbKr,,rx 6yAuHKiB i
cnopy,q).
1 .1 1 nepep6avuru yu.liflbHeHHq aeo4is i aunycxie iHxeHepxux niA3eMHlx KoMyHiKaqii B 6yAiBni Cnx).1.12y pa3i BcraHoBreHHq rexHonorivHoro o6na4nauHn a npuuiqexxi, npoeKToM nepe46avurr piuetxn
Lr.loAo opraHi3aLli'i BiABeAeHHq npoAyfiiB 3roprHHe npxpoAHoro ra3y ra BeHTl4rnqii npIMiqeHb.
'1.13Y pasi BcraHoBneHHq rexHonori.rHoTo o6naAHaHHe s npuraiqexri, npuBecru npuuiqenna, y nxux
BcraHoBneHi Ta 6yAyrb BcraHoBnoBarr4ce ra3oBi npunaAu, y Bi,qnoBiAHicrb Ao Br4Mor A6H B. 2.s-20-2001
<l-a3onocta..raHHc), Ta nECT.
1 14 TlpoeKTyBaFHn Br(oHar cneL.{ianr3oBaHraM opraui:aqinuu 3riAHo 3 Br4MoraMI HopMaruBHt4x AoKyMeHTiB
3 ypaxyBaHHeM auuor Ko4excy ta3opo3noAinbHllx cficreM, AEH 8.2.5-20-2001 (Ta3onocraqaHHg>, l-'lECF ra
inurrax 4itovrx HooMar BH!.tx AoKyMeHTiB
1.'15 TexHiLlHfifr HarnqA 3a 6y4isnr.rqrsorv ra3oaxx Mepex noxraAaerbcfl Ha 3aMoBHr4Ka, a npoBeAeHHq
KoHrpono rxocri 6ypiaenuuo-tvloHraxH rx po6ir Ha Oneparopa TpNil (nAT (XapKiBra3)).
1.16 njcng BBeAeHHg s excnnyaraqirc o6'eKra, no o,qHoMy eK3eMnnrpy npoeKTHo-KorlropxcHoi Ta
auxoxaeqo-texHi,.lHoI ,qoKyMeHraLlii xa :oaHiLUxe ra BHyrpirxHo Ta3onocraqaHHfl, 3aMoBHr4K 3o6oB'f,3aHltfi
nepeAarLl 4o apxiay oneparopa rPM, B roMy ,fl4cfla B eneKrpoHHoMy BlrneAi, B OopMari pDF (Ans KoxHoro
AoKyMeHry oKper,a fi Qarin).
1.17 3a6e:ne,rl,lrr,r :,qiicHeHHn rexH qHoTo o6cnyrosyaaxun ra3onpoBo,qiB i rasoaoro o6naAHaHHq,
BiAnoBiAHo Ao euuor saao.qie-orpo6nuxis ra:oaoro o6nagnaHHg, Ha AoroBipHl4x 3acaAax 3i cneqiani3oBaHuMrl
oprarisaqiruu, 3 Aorpr4[4aHHeM euuor Ko4excy TPM n.1, 2 Pos4iny l fnaara lll.
1.18 florogurr npoeKr 3 llAT <Xapxiaraa>, a soHi niqensiiHoi AirnbHocri qKoro 3HaxoAr4Tbcf, o6'eKr,
nonepeAHbo noroAl4Tl4 is saqixaaneruur.r oprauisaqirur ra Kpacnorpaacsxr,ru ei4pinerxtu nAT (XapKiBra3).
1.19 npoefiu ra3u+iKaLlii nepeA noLrarKoM po6ir no -rx 6y4iaxr,rqray, noeuxui 6yru 3apeecrpoBaHi (noAaHi
BiAoMocri) y BiAAini HarnFAy Ha aupo6Huqrei ina o6'errax niABtauleHoi ne6egnexu (M. XapKiB,
Byn. YHiBepchrercsxa, 37i39).
2. BvMotrl Ao ro.roK npr4eAHaHHe ra By3niB oonixy np!4poAHoro ra3y rperix oci6 (3a ii HacBHocri):
niAxno.rerHs rperix ocr6 xe neoeA6a.tacrscs
3. npoefi BHyrpiLUHboro ra3onocraLraHHe, FKr,4i nepeA6a,{ae niAKnDqeHHf, Tperix oci6 Ao ra3oBrx Mepex
eNyrpiuusoro Ta3onocraqaHHs 3a[aoexL4xa, .qo nor{arKy ix 6yAiBHlaqrBa teo6xi4uo HaAaru Ha po3rnsA
ao eup06HL4t{o-TexHi..rHoro BiAainv nAT "XaoKiBra3)

V. B]aMorB Ao xoMepqiiHoro ayrna o6nixy npxpoAHoro ra3y
1. |poerryaaHrrn xouepqiixoro By3na (By3niB) oOnixy nprpo4uoro ra3y ra fioro cxnaAoBr4x Mae 6yru
3AificHeHo ai4noai,r1fio Ao 3aKoHoAaBCrBa ra s ypaxyBaHHsM Brrtaor KoAeKcy ra3opo3noAinbHt4x d,tcreM.
2. Fpr npoerryaaxHi xorraepqirinoro sysna o6nixy Heo6xiAHo BpaxyBar[ TaKe:
2.1 BcraHoBneHHt eA14HoTo xorraepqiiuoro By3na o6niKy ra3y Ha Mexi 6anaHcoBoi HanexHocri Ao o6'eKry
3aMoaHIKa, y pa3i HeMoxn Bocri ocraroqHe uicqe acraHoaneHHs Bygna o6niKy Bl43Haqur[ npoeKTHr4M
piuJeHHflM Ta y3roAfiru 3 Merpo|oriqHIM ynpaeniuurn Oneparopa I-PM.
2.2 llpoerrxa 4oxyMeHTaLliq uae 6yna po3po6neHa 3 ypaxyBaHHeM BrlMor Aitoqtax xopr,,raruexrx 4oxyuerria.
2.3. Bv(o{arv B[4Mor[ fl.4 Pospiny 2 fnaB[ X KoAeKcy ra3opo3noAiabHhx o4creM, KpjM Toro Ao cKnaAy
npoeKrHoi AoKyMeHTauii noB,,tHHo o6oa'qlxoao BxoAl,4Tx:
- aKcoHoMerpu,]Hi cxeM14 3 no3HaqeHHnM Bcix icHyto,{fix rasonposo4ie, ra3oBoro o6naAHaHHn Ta cnopyA
o6'eKry Ao peKoHc]pykuii ra nicne Hei. 3 3a3HaqeHHsM AineHo( ra3onpoBoAiB Ta ra3oBoro o6naAHaHBf,, rKi
nepeA6aqaerbce AeMoHTyBarLl. Cxeur raaonpoaoAiB noBuHHi 6yru noennun BiA Micr]q 3a6e3neqeHHq
noryxHocri Ao Ta3ocnox[Barc,1oTo o6naAHaHHfl. O6oe'qsxoao Ha cxeMax noB]rHHi 6yrr 3a3HaqeHi AoBxr4Ht4
ra3onpoBoAiB, AiaMerprl Ta npoeKTHr4rt r cK;
- no koxHoMy Br4Ay ra3ocnoxi4Barcvoro o6napHaHns (.qani - FCO) noenHHa 6yru erasaxa noryxHicrb npu
i,ra Kcl4 lran bH rlx ra MiHirnanuHux HaBaHTaxeHBsx, MaxcrManbHa Ta [4iHilranbHa BuTpaTa ra3y, 3BeAeHa Ao
craHAapliulx ynaoo (20'C ra 760 MM.pr.cr.)
- Konii cepr!4Qikaria, 4o:aonia, nacnopriB Ha 3anpoeKToBaHe o6naAHaHHs.
2.4. Ans Da3aaxvt xv BOf:acrocvearr BrxinHi i B ra6n

Po6o.rrr fr r!,rcx Ha BOI-

TIacK ra3y po6o.ruri
(HaAn[[u(osri),

Mna

TeMneparypa
raey,'c

fycr[Ha ra3y (B
cTaHAapTHt4X

y[4oBax), Kr/M3

Tennora
3ropaH Hs

HI4XqA, KKAN

Pn,n i Pmax t." t g Qs

t2 (cepeAHif) 0,08 | 0,3 40 0,7 8050
npurairxa: Ane 06 eKriB, e(i Bl4Kopt4croByrorb ra3 nuuje Ane onareHHe, po3paxyHoK BOT BuKoHyBar[ 3a
yMo8u reMneparypr4 ra3y + 10 oc

Tunoposnrip niqunsHrxa (-ie) eu6parr Hai6nlx.l4M Ao po3paxyHKoBoro, 6ee ypaxyBaHb nepcneKruB,
peKoMeHAoBaH fr rtanopo3[aip niqxnbHIKa CiB) ra3y KoMepLlifrHoro BOf BKa3aHVi y ra6nnl]i:

nAT (XAPKIBTA3>

Byn. Ee3nloAiBchKa, l, XapKiB, 6'1109, yl<paiHa
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T nopo3M ip:
- r]i9t1nbH IKa

Kinuxicrs BOf Craryc BOT
TIn

cnoxHBaqa Po6o,1fi fr rucK Ha BOf

b-4u 1LUT. KoMepLliiHrari
lOpr,rgrvxa

oco6a 0,3

(ocraro,rH i rurnopoeuip ni,]firbHuKa B 3Haqaerbc, npoeKrHorc opraHi3aqiep)
2.5. ltpu npoerryBaHHi BraMipoBanbHlx rpy6onpoeo4ia piamerpou 200 r,.,tntt i MeH[!e, By3ofl o6niKy
nepeA6aqar Ha 6a3i niq nbH14xie ra:y. llepeaary HaAaBar[ niq nbH (aM, KoHcrpyKl-liq nxux :a6eanelyi
euraipoaauHn reMneparypt4 ra3y ra rficKy ra3y oe3nocepeAHbo B niqunbHuKy. y pa3i HeMoxny8ocri
Bl4KoprlcraHHe rax x ni,]unsHuria npr uoxraxi nepereoprcaavia reMneparypu ra rxcKy ra3y noBuHHi 6yu
BnKoHaHi Br,4Morr PMy 037-2015 <PexoraeHgaqin. Merponorie. Bysnr o6nixy np[poAHoro ra3y 3
ni''lunuHrxaM14 ra KopeKTopaMu. MeroA ra ocHoBHi npIHr]unu BxMipDBaHb, xapafieprcrt4Kn ra 3aranbHi
B14M OrU )
2.6. y pa3i 3acrocyBaHHe B cxnaAi By3na ooniKy npoMucnoBoTo niqfinbHuKa nepe,q6aqrru BcraHoBneHHq
Qinurpa saao4csxoro BuroroaneHHg 3i cryneHe[4 QinbrpaLlii He ripu:e 50 mxu.
2.7. Mix niqr,1nsxraxou ra $insrpona sa6opornerscn BcraHoBneHHq 6yAb-rKoT 3anipHo:i apuaryptl.
2.8. y BfinaAKy BcraHoBneHHs poropHoro ni,{ nsx xa reo6xi4Ho HaAar[ nepeBary Bepr[KanbHoMy
BcraHoBneHHo niqutnsnuxa Ha ra3onpoBoAi (noriK ra3y 3Bepxy BHu3). Sesnocepe4tuo Ha BxoAi s niqrnbHux
nepeA6a,.rrrr14 Qlrbrp-BCl aBKy 3aBoAcbKoro BhToroBneHHH.
2.9. Brxoxarr snMoTr n.5 fnaBfi 2 PosAiny X KoAeKcy ra:oposno4insHux cr4creM (CxeMa KoMepqiiHoro BOT,
cnelllaoiKaqie (oMepl.{iriHoro Bof, a Mhxaoq i npxcrpifr, o6BiAHa niHie KoMepqiiHoro Bor noBHHHi
BiAnoBiAarfi Br4MoTaM n.5 TnaB 2 Po:4iny X KoAe(cy ra3opo3no4insHux crcrela);
2.1Q. npu npoeKryBaHHi 3BT y cxnaAi BOf BuKoHarr Br.4t\ror!.,1 n. 6, 7 po3Ainy 2 fnaen X KoAeKcy
ra3opo3noAinbHfi x c14creM.
2.11. npoeKroM nepe46avrrr B KoHcrpyKuii xorvepqiirroro BOt oKpeMi 3aKnaAHi qacruHu Ann Moxn Bocri
BcraHoBneHHe 4y6nrorcvr.rx (KoHrponbH \) 3BT Tala6o nepeBipKt4 npaqesAaTHocri ra MeTponoriqHxx
xapaKTep[crl,'1K :]BT Ha Mrcrl' lx ycrarioaneHrrc 3a AonoMoroo niAKr]rcqeHHr eTanoHHt4x eruipoaansHux
KoMnneKciB.

2.12. llepeA1aevrr.4 3aco6Ll Anr :a6e:neverHe Ar4craHqiiHoi nepeAaqi AaHux 3 KoMepqiiHoro By3na o6niKy
Ha qeHrpanbHl4ti ArcnerqepcbKfii nyrxr Oneparopa fPM. O6nauJTyBaBHe KoMepqiIHoro BOf 3aco6aMu
AL4craHqiiHol nepeAa,{i AaHxx B}4KoHyBarfi 3 ypaxyBaHH9r\4 TexHiqHoro 3aBAaHHF Ta nporor{ony nepeAaLii
4atux eignoei4Ho Ao n.2 fnaBy, 3 Po3Ainy X Ko4excy ra3opo3no,qinbHux cucreu. Octoaxi Br4Mor!{ Ao
o6nauJTyBaHHi aysnie o6nixy rasy saco6aulr A craHqifiHoi nepegavi AaHxx, B(npqHo i3 nporoKofloM
nepeAaqi AaHux HaBeAeHo Ha o6iqiiHoMy cafrri oneparopa TPM 104.ua.
2.13. Bnxonarv, arlMoTt4 Ao 6yAistlnqrBa, MoHraxy, HaflaroAxeHHs ra uicqu 4nn onnou6yeaxxn
KoMepqiiHoro BOT 3rrAHo 3 n.9 Po3Ainy 2 fnaBV X ra fl.2 Po3Ainy 5 fnaBx X KoAexcy ra3opo3noAiflbHr4x
Cl4CTEM

2.14. ffne 3a6e3neeeHHs MoxnLlBocri nnouOysarnr Micl1b, Ltepe3 nxi [,toxnuBe HecaHKqioHoBaHe BTpyqaHHg
qla no:a o6nixosfli BiAOip np poAHoro ra3y, nepeA6aqur[ orBoplr y cKnaAoBr4x KoMepqiiHoto BOF, e r.q. e
Micr.lFx 3'eAHaHHe ra3onpoBoAiB.
2.15. BBeAeHHe BOT B excnnyaraqirc npoBoArarla 3a
llAT <Xapxieraa) Ta 3a HaqsHocri yKnaAeHoro
cneqian i30Ba Ho ro opraHisaqiero.
2.16. Ha xouepqifrxtax BOf g a6conrcrxuu rrcKoM ra3y noHaA 0,2 Mfla 3acrocoByBar[ Typ6iHHi nir{unbHu(r4
fa3y.
2.17. 3BT ulo Bxoiqerb Ao cxnaAy BOI- (xoperropr,r, o6,lr,icntosa,ti o6'eMy ra3y, BrMiprcsanbHi fleperBopoBaqi
r,rcKy, nepenaAy r14cKy ra reMneparypu), nosrxri npaqrcBaru 3 t.I4QpoBIM QopMaToM AaHfix.
2.18. ffna BfiMiprcBaHHfl o6'eMy nptapoAHoro ra3y, 3BeAeHoro Ao craHAapTHr4x yMoB, u.lo Bl4TpaqaeTbce
ra3oBH(opr4croByloqr4[,r o6naAHaHHsM 3 i[rnynbcH]4t pex MoM po6oru, nepeA6aq[Tu BcraHoBreHHa
niq,4nbHuKiB ra3y ra KopeKropiB a6o o6vucnrcBavie o6'enay ra3y rinbKu 3 Br4coKoqacrorHxM[ enexTpllr{H}4Mu
cv-HanaM4 a6o 3 nepeAaBaunrm iH{opraaqii no Llu*poBo[4y iHrep+eficy BiA niqrnbHxKa 3 BHcoKoto
qacrororo Br,4r\4iptoBaHb.

2.19. lvloxntaBicn, po6orL4 KoMepqifrHoro BOF sa peeepcuBHoro pexlMy (3BoporHii pyx ra3y) He
AOnycKaeTbc9.
2.20. npoeKrHy AoKyr\,reHraqio noroA fl4 3 OneparopoM TPM, B 3oHi niqeH3iIHoi AieflbHocri FKoro
3HaxoAr4rbca BO[.
2.21. B pa3i BcraHoareHHr BOI- Ha 6a:i crax4aprxoro 3Byxyloqoro npxcrpoto 3 tlx+poBr4Mx
neperBopoBaqa M!4 po3paxyHoK npoBoAxrr4 nporpaMoo (CAnP Py> Bepcin 2. 3aMipHa AintHKa, npnMi
AineHKr4, AiaMerpv, aL4Moru rlloAo cnonyreHHe npcMux AinFHok i T.i, noBxHHi 6yr[ BxKoHaHi y noBHifi
BiAnoBiAHocri ,qo B Mor ACTy IOCT 8.5B6. (1-5):2009.
3. 3axyniann, MoHrax ra npraiHerre B excnnyaraqirc By3na o6niry 3a6e3neqyprbcn nAT (XaDKiBra3) 3a
paxyHoK nnar[ sa np oAHaHHq 3auoaHuxa.
4. npoeKr[ ra3oBt4x Mepex 3oaHiurHboTo ra BHfrpiruHboro ra3onocraqaHHe Maprb 6yr[ po3po6neHi 3
ypaxyBaHHgr, BvMor KoAe(cy ra3opo3noAinbHux o4creM.

y!acrrc npeAcraBHr4Ka (-iB) ynpaBniHHq Merponori'i
Aorocopy sa rexsiqHe o6cnyrosyearxr BOF si

nAT (XAPKIBfA3D

Byr1. 6e3nloAiBC6Ka, 1, XapKiB,61109, yKpaiHa
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5.,Qo4arxoai BrN4oT[ Ta pe(oN,teHAaqii Ao rexHi,lHl4x yMoB: BjAc].THi.
6. AoAarKoM go TexHivul,tx yMoB e curyauiiHui nnaH (ecKi3He xpecneHHg) po3Miu.leHHs AingHK1,t ra3olrpoBoAy,
Ha B(oMy BcraBoBnrc€Tbcq roqKa np,4eAHaHHg ra B 3HallaerbcF nporHo3oBaHa rovxa auuipoeaaHr (uicqe
BcTaHoBneHHfl Bysna o6rixy).

VI. Tepmix Aii ra nopnAox BHeceHHq 3MiH
1. FxLqo nporrrou oAHoro poKy o 4arr er4avi rexHi,tHl4x yMoB 3aMoBHHK BiAnoBiAHo Ao yMoB AoroBopy Ha
npueAHaHHF He HaAacrb Oneparopy fPM Ha noroAxeHH9 npoeKT 3oBHiriJHboro ra3onocraqaHHs (qKu.lo
3aMoBHl,4K 6ye au:HaveHri po3po6H (o[, npoefiy) rala6o npoefi BHfrpiuJHboro ra3onocraqaHHg (rKulo
npoeKr MaB nepe46a,raru np[eAHaHHe rperix oci6 rala6o opraHi3aqip Bysna o6fliKy B Toqqi auuipoeaxur),
exr.rlo npoAoBxerrHe crpoKy u.logo lx HaAaHHF He noroAxeHo 3 6oxy Oneparopa TpM, Oneparop fpM
3anu[uao 3a co6orc npaBo He BpaxoByBar,4 3ape3epBoBaHy rexHi,rHy (nponycxny) noryxHicTb 3a o6'eKroM.
np LlboMy Oneparop fPM ne epaxosyo 3ape3epBoBaHy Ars 3aMoBHr4Ka rexnivxy noryxnicru ruuJe 3a
yl\,loB,l nficbl\4oBoro nonepeAxeHHe 3aMoBHr,4Ka 3a 30 xafieHAapHrlx AH|B Ao BqlHeHHg TaKrx Aii Ta 3a yMoBl,r,
u.lo y qei caM!4fr crpoK 3aMoBHrlr{ He HaAacrb BiAnoBiAH!4i(i) npoeKr (npoeKrr) Ha noroAxeHHe a6o He 6yAe
npuiHFTe piLueHHF l4oAo noroAxeHH, TepMiHy fioro (ix) HaAaHHe.
2. flxqo npornrou poKy, nicne noroAxeHHe Oneparopov TPM npoeKrHoi AoKyMeHraLlii, He 6yro BBeAeHo B
excnnyaraqirc c creMy ra3onocra,.taHHq o6'eKra, npoexr nignrrae noBTopHoMy noroAxeHHo 3 ypaxyBaHHnM
giro,rr,rx, ua noroqHy Aary, Bt4MoT HopMartaB{14x AoKyMeHTIB.
3. BHeceHHq 3MiH Ao npoeKrHol AotqMeHTaqii (KopxryBaHHe), sa neo6xigrocri, sAiicHoerbca
cneqiani3oBaHorc oprani:aqierc, F(a po3po6fina npoeKT, iAo MoMeHry BBeAeHHF cr4creMu ra3onocragaHHq
o6'oKra B eKcnnyaraqito. KoxHa suiHa B npoeKrHifi AoryMexraqii ni4nrrai noroAxeHHlo 3 OneparopoM fPM.
TexnivHi yuoeu ,ruHHi Ao 3aBepueHHt 6y,qiBH14qrBa o6'erry.
TexHivHi ymoara cKnaB: Har{anbH ( Bl, po6H q Llo-TexH iq H oro Biaainv - CeMH(a [O.A.
TeneSoH gnr xoxcynsraqiri (057\ 341-44-69
npxMiTxa, 06/pyrtroaarricru Buxi/lH ) AaH x rexHrLrHt,lx yMoB t\,toxe 6yrt,t ockapxeHa 3aMognt4xo[,t a
ycraHoBneHoMy noprAKy, 3oKpeMa qepe3 npoBe,qeHHq He3afiexHol eKcneprH3tl.

(Oneparop TPM)
IIAT <Xapxiera3p
61 109, M. Xapxia, ayn. Se3noAiBcbKa Ne1
KoA e[PIOY 03359500,
nlp 2600348424 B

llAT <5aHx (Knip,rrroBrri 4iv> na. Kr'e
tvoo 300647,
lHALIBiAyanbH i noAarKoBr4ri HoMep: 033595020398,
Houep caigoqrea: 1 00335490
Ten. (QaKc): 341

T (XapxiBra3),

HqeHxo B.f./

(3AMOBH14K>
Kfl <Tennoenepro) Io3iBcbKoi Michxol paAx
XapKiBcbxoi o6nacri
64602, Xapriecsxa o6nacrb, M. JlosoBa,
ayn.Iououocoea, N023.
xoa eAPIOY 38076'19'l
Ten. 05745 2-35-13, $axc 05745 2-69-52
n/p 26003300506899 a $inii XOy AT <OqaA6aHK)
M. XapxiB, MOO 351823
lx4usi4yansrufi noAarxoB14i HoMep:380761 920276,
xouep caigoqraa: 20005751 3z.rrPA,i'i\a2------.,

Nq0335S5OO \*)
\""

nAT (XAPKIBTA3>

Byn. Se3noAiBcbKa, 1, XapKiB, 61109, y(paiHa
Ten.: +380 57 341 44 50, OaKC: +380 57 341 44 53
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PETIOHAAbHA
TA3OBA KO[/]NAH I'
XAPKIBTA3

KoA eIPnOY 03359500
nlp 2600508424 A6 (KnrpLlHTOBt4li A \,1,)

M. Kr4iB

MOO 300647

Araperropy Kn (TennoeHepro)
rl03iBcbxoi M icbKoi pa.q1l

Xap(iBcbKoI o6nacri

Sepe3yqb(oMy B.l.Ne

Ne

TEXHIt{Hl yMOBl,l nPf CAHAHHF Ne 02.2.1 -01 -1 1 81
Ao ra3opo3noAin snoi ct4creM!t

lara en4avi <13> 08 2018 poxy

3ar,rogHux npheAHaHHe; Kn (TennoeHepro)) I03i8cbKoi MicbKol paA XapxiBcbKoi o6nacTi.

Tun n oue4naunr: .raq/1ap r H,,14/ recraHAaptH14tl

PoapoOxy npoeKry 30sHiLUHboro ra3onocraqaHxr:a6esnevye: FIAE-<XegrdBfa3ir3aMoeHlx

L Xaparreprcrrxa 06'eKra (3eMenbHoi AitrrHxx) 3aMoBHlrKa
1. Ha3Ba: 6flo,]Ho-MoAVn bHa Kore|bHF.
2. l\,4icqe po3ralUyeaHHs: Xapxiscsxa o6nacrs. t . Jlosoaa. evn. Cso6oAr4. 38-A.
3. OyHKr.lioHanbHe npr.l3HaLteHHe: 3a6e3neqeHHi ueHroafii3oBaHoro onaneHHr.

ll. Po3paxyHKoBi napaMerph npheAHaHH,
'1. lvlicqe 3a6e3ne.leHun noryxHocti o6'erra 3aMogHfira BcraHoBnoerbcn Ha:
lcHvn,loMv Do3noainbHoMv craneBoMV ra3onpoBo.qi ceDe.qHboro rt4cKv Ppo3o.=0.3 Mf]a llv=s0OMM,
npoKna.oeHoft,rv no BVn. CBo6o.q[ B [r. Jlo3oBa XapKiBcbkoi oonacTi (iHB. Nq1006122722).
2. Tovxa npue4HatHs o6'exra 3aMogNuxa BcraHoBnrcerbcq Ha: Mexi 3e[4enbHoi ainsHKrl 3aMoBHuxa.
3,TexHiqHa(nponyCKHa)noryNnicrs,3aMoBneHae'o.,,qinp,ea@
4. npoeKrH[fr Tr4cK ra3y B Micqi 3a6e3neeeHHr noryxHocri craHoBr4Tb: !E Mna.
5. flpoerrnuri Tl4c( ra3y I ro,.l tli npqeAHait l craHoBt4rb: 0,17 Mna.
6. flporHo3oBaHa roqKa BuMipNcBaHHr (Micr{e BcraHoBneHH, By3na o6niKy): Ha Mexi 3eMenbHoi aingH(r4
3a [,t oeHu ra.

7*. 3aranbHa rexHiqHa (nponvcKHa) norvxHicrb B [4icua ii 3a6e3ne,]eHH9. t-uo Mae 6wu crBopeHa: -
lll. Blrxigxi aaxi nne npoeKryBaHHe ra3oar,lx Mepex 3oBHiurHboro ra3onocraqaHHt

1. Ip[ npoefiyBarrllt Ta3o8r4x [repex 3oBHiruHboTo ra3onocraL]aHHr (ai4 naicqn oa6esneqexng noryxlocri 4o
Toqkr npueAHaHHt), 6yAiBHraqrBo nxLrx sa6esnevyersca El$E--<Xapxieraa+/3aMoexuxot , Heo6xiAHo
BpaxyBaTI TaKe:
1.1 BI,rKoHarLa riApaBniqHrar,a po3paxyHoK cr4creMu ra3onocravauHr eig uicqn ea6esneveHHg noryxHocri
(nplreguaHHn) Ao ra3oBxx np!4naAiB a6o o4cre[4 ra3ocnox!4BaHHl TpeTix oci6 (sauoaruxie, cnoxuBaqiB).
PoapaxyHox npoBecTr4 3 ypaxyEaHHeM [4aKcrManbHoi [4oxnfiBo] Br4TpaT!4 ra3y Ha o6'eKri 3aMoBHuKa ra
uiHiuansHoTo po6ovoro rrcxy rasy. !ian,!erp ra3onpoBoAy Bt4sHaq rl4 3a pe3ynbraraMh po3paxyHKy.
npl4 po3paxyHKy nprinnru 3HaLreHHn rucxy a uicqi ea6egne,reHHs noryxHocri: npoefiHe MaxcuMarbHe -
0,31r4t1a, po6ove - 0,26Mna, miHiuantne - 0,17 Mna.
1.2 np n poefiyBarrri nepep6avrru:
- 3riAHo Ao Bl,lKoHaHoro riApaBr]i,tHoro po3paxyHKy, oyAiBHur]rBo nigei4noro ra3onpoBoAy cepeAHboro
r[cKy Ppo3p =0,3 Mna po3paxyHKoBoro Aia[4erpy Ao By3na o6niKy Br4rpar ra3y npoeKrHoi 6noqHo-
MoAynbHoi xolensHi no Byn. CBo6oAr, N9 38A B [4. Io3oBa Xapxiacsxoi o6nacri.
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1.3 [1pr npoerryeaHHi oKpeMo po3rauJoaaH!1x cnopyA (ra3operyneropHr4i nynrr (ycraxoaxa), eyenia o6nixy
rasy, ycraHoBoK KaroAHoro 3axLlcry) B KoHaru Bl4Morfl ACTy E 8.2.5-39:2009.
1.4 nepeAoaqxr[ BtlM (ao.] ft npficrpiri nosa MexaMv o6'e fia 3aMoBH14xa ra ixu.rr,rx goH s o6MexeHnt4
AocrynoM, 3 ypaxyBaHHeM la6esnevexns BinbHoro Aocryny Ao Hboro Ha BiAcraHi He MeHLUe 2 u ai4 oropoxi
reprropii o6'exra raaocnoxlaBaHHe (niAnpl4eMcrBa), 3ri.qHo et4rrorar\a 4.99. AEH 8.2.5.-20-200j, n.s fnaau 2
Poa4iny X KoAeKcy ra30po3no4insHux cl,rcreu.
1 5_ ['lpu npoerryaaxxi nepeg6avnru 3acrocyBaHHe (3aNaiHy icHyroqux) auuuxarcvux npllcrpoi aipnoai4xo 4ora6nnui:

flepultti aruuxarcvrai npr,rcrpiri Ha o6'eKr, o6oa's:xoao, uae 6yrr1 s Snaxqearlr',t s eanannarrr (sBaprcBaHHs-
+naHeqb a60 OnaHeqb-QnaHeLlb) ArI, Moxnt4Bocri BcraHoBneHHr iHseHTapHoj 3arnyu(r,t.
1.6 rlepeg6avnn,l saxoA}4 no 3axrcry craneB!4x ra:onposo4ia ei4 xopoaiT 3riAHo ACTy 6 8.2.5-29:2006.
flepeA BBeAeHHsM a excnnyaraqirc aci Hap:euxi, Ha3eMHi, BHyrpiruui ra rpansnrni ra3onpogoAx, a raKox
aprrarypa noBuHHi 6yrn 3axl4qeHi BiA arMocQepHoi Kopo3il -:alpynroeaHi B ABa uJapu ra noQap6oBaHi y
ABa uap Sao6oto npr:xaveHorc nnt :oeFiiruHrx po6ir np!,r po3paxyHKoBiti TeMneparypi 3oBHiLUHboro
noBirpe y soHi 6ygiaHuqraa, :rigHo : B14MoraM14 tocr 14202-69 "Tpy6onpoeo4sr npoMbr.lneHHbrx
npeAnpIsTni. OnoeHasalensHae oKpacKa, npe,qynpexaaou..lt4e 3HaK]4 u MapKlpoBoqHbre t4ulxu,, ra
TOCT 4666-75 "ApMarypa rpy6onpoeo4Has. MapK poBKa r orrlaLturerbHar oKpacKa,'.
1.7 np[ npoefiyBaHHi ra3onpoBoAie :i craneaux rpy6 Maorb 6yru erxoxani Bt4Mort,i nn.11.S., 11.6. ra
4o4arxy 14 EEH 2.5-?0-2001. ToBUtrHy criHoK ra 4iarr,terp rpy6 Br3HaqHru ra niATBepAxru BiAnoBiAHr4Mx
po3paxyHKaM[ y npoeKri. 3riAHo CHin 204.12. ra np!4l)rHrr!4 ix HoMiHanbHy Ben quHy, FKa AopiBHpe
6insuiri ea craHAapraM a6o rexHi.tHhMu yMoBaM14 Ha rpy6u, u1o AonycKaprbcr Ao 3acrocyBaHHs.
1.8 lpu npocryBaHHi ra3onpoBoAiB : non ier,rneHoetax rpy6 uaoru 6yru BuKoHaHi Bl,{Morl
EEH 8.2.5-41.20a9 ACTy 6 8.2.7-73-98. AoAarKoBo Br4KoHar[ no3HaqeHHf, rpac[ ra3onpoBoAy uJnFxoM
npoKnaAaHHe i:onbosaHoro MiAHoro Apory, B3AoBx ct4THanbHoi crpiqKr4 ra ua ognii rnu6uxi s sep,
nepepi3oM 4 MM2 i3 B[xoAoM KiHt.liB Ha noBepxHE njA (oBep a6o Oyrnrp.
1.9 OQoprvrrarr,.l aKr po3MexyBaHHF oanaHcoBoi HanexHocri Ta eKcnnyaraqiiHoi BjAnoBiAanbHocri cropiH
uix Oneparopora fPM Ta CnoxuBaqeftil 3 AoAaBaHHst\4 cxeMfi rpaHt4LtHr4x AingHoK.
1.10 npoeKryBaHH, B14xoHaru cneqianisoBaHuMr opraHi3aLlieM14 3riAHo 3 B14MoTaMu HopMartaBH14x
AoKyMeHriB 3 ypaxyBaHHetvl Bt4MoT KoAeKcy ra:opoanoginsnrx crcreM, AEH 8.2.5-20-2001
<fa3onocraqaHrrc,r tlECf ra irrunx 4rtovrx aopvatreHllx 4oxyuenrie.
1.11 noroA r npoeKr 3 llAT <Xapxiara:>, a:oHi niqeueiiHoi AienbHocri nKoro 3HaxoAr4Tbcf, o6'eKr,
nonepeAHbo noroAr,4rr4 is saqrxaanenuur opraxisaqirlau ra KoacnorDaacsxuu BiMineHHFM
nAT <Xapxiara: >.

1.12 TexHiqHui HarneA 3a 6y4isxuqraou ra3oBr4x Mepex noKnaAaerbcl Ha 3aMoBHxKa, a npoBeAeHHt
l(oHrpono sKocri 6yAiBenbHo-MoHTaxH rx po6iT Ha nAT <Xapxiaras>.
1.13 nicnfl BBeAeHHe B e(cnnyaralliro o6'erra, no o.qHoMy ex3eMnnspy npoerrHo-KouJToprcHoi Ta
Bl4KoHaBqo-TexHi.]Hoi AoKyMeHTaLlrl Ha 3oBHiujHe ra BHyrpiLUHe Ta3onocraqaHHc, 3aMoBHt4K 3o6oB'g3aH!4i
nepeAar Ao apxi8y Oneparopa TPI\4, B ror/y rt cni B enexrpoHHoMy BrrneAi, B +opMari PDF (Afle KoxHoro
AoKyMeHry oKpeMra i Sain).
1.14 3a6esnequrtl 34ilicHeHHfl texHi,.rHoro o6cnyroByBaHHq ra30npoBoAiB i ra3oBoro o6flaAHaHHr,
si4noei4Ho Ao Br,lMor 3aBoAiB-BtlpoOH14KiB ra3oBoro o6naAHaHHg, Ha AoroBipHr4x 3acaAax 3i
cneqiani:osaHufirr l,1 opraHi3aqiqMla, 3 AoTp MaHHFM BuMor KoAeKcy fPM n.1,2 Pos4iny 1 l-nae[ lll.
2. Bv,Moru Ao o$opMneHHe npoeKry:
2.1 flpoerryeaHre B!4KoHaru BiAnoBiAHo ,qo B Mor IEH, (npaB n 6e:nexlr cucteu ra3onocraqaHHg),
<Ko4excy ra3opo3noAinbH x o4creM) ra Aio.l4x HopM.
2.2 npoefiu ra3!4OiKaLl,t nepeA noqarKotv po6ir no ix OyAiBH!4qrBy, noBuHHi 6yru 3apeecrpoBaHi (noAaHi
BiAorvocri) y ainnini Harreay Ha B po6Hr4tlrBi i Ha o6'exrax niA8xu.leHoi He6e3neKH (M. XapKiB,
Byn. YHiBepcLlrercbl(a, 37l39).
3. Buuoru 4o Koluropt4cHoi vacr H14 npoeKry: Br43Haqaorbcg 3airoBH]4KoM Ta nDoeKTHoto ooraHi3auieD 3ri.oHo
:a gaaxHg xa npoeKrvgaHHq la .aioL 4x xooiratfi gH14x .qoxvt,teHrie.
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P < 0,005 I\/na,
Ay . 5o rau

AO BOt
oOB's3Ka TPn, UltPn, tPy (KpiM Oafrnacy);

o6e's:xa BOf
KpaHu cyl-l Jtbto3uapiti xynroei npraapHi
rala6o
KpaHr cyLlirtbHo3aapHi xynuosi s xow6ixoeaxLi[,
npIeAHaHHeM (3Ba prcBa H H F-+fl a H eL]b)
rala6o
KpaHu cyqinbHo3BapHi xynuoei 3 KoMOTHoBaH M

!innaxu Llepexi

KpaHu KynboBi My+roBi
rala6o
KpaHfi cyqinbH03Bapni xynsoei a
KoMOiHoBaHfi M npueAHaHHrM
(3BaploBaHHs-MyQra).

P > 0,005 Mtla
xpaHr cyqin uHo:eapHi KynboBi npueapHi
rala6o

HooeapHi rynuoai : xou6iuoean nu



lV. BnxiaxiAaxi AnR npoexryBaHHfl ra3oBxx uepex exyrpiurnboro ra3onocraqaHHn
1. np,l npoeKryBanni ra:oaux Mepex BHylpirxHboro rasonocraqaxxn (aig rovxra npuoAHaHHs Ao ra3oBl4x
np!4naAiB 3ai/oBHuKa), 6y4iaruqrao flK14x 3aOe3neqyerscq 3ai/rosr- 4xot,,r, HeoOxiAHo BpaxyBaTl4 Ta(e:
1.'l Brarparr,r ra:y.*na4iroru - 150,44 MriroA
1.2 Buxoaatu riApaBni,.rHlafi po3paxy8oK cl4creMt4 TasonocraqaHHg BiA Mict]g 3a6e3ne,rexxr noryxxocri
(np[eAHaHHn) Ao ra3oBurx nprna4ia a6o cficreM Ta3ocnox[BaHHi rperix oci6 (aalaoenrxie, cnoxuBaL{iB).
Po3paxyHoK npoBecr!4 3 ypaxyBaHHeM MaKc ManbHoi MoxnuBoi Br4TpaTx ra3y Ha o6'eKri 3aturoBHuKa ra
MiHiManbHoro po6oeoro rncKy ra3y. AiaMerp ra3onpoBoAy B!43Ha\i!4Tr4 3a pe3ynbTaTaMx po3paxyHtry.
npfi po3paxyHKy npr4iHert4 3HaqeHHs rmcxy e uicqi 3a6e3neqeHHe noryxHocri: npoeKTHe MaKclManbHe -
0,31\4na, po6o,ie - 0,26Mna, uiHiuansne - 0,17 Mna. Micqe Bpi3Kr4 noroA[L4 i3 KoacHorDa.acbKr4M
BiAAineHHe[,r nAT (XapKiBras>;
1.3 np!,1 npoeKryBaHHi nepeAoaqurrl4:

- ari,quo Ao Br,lr(oHaHoro rippaanivroro po3paxyHKy, oyAiBHuqr8o niABiAHoro ra3onpoBoAy cepeAHboro rl4cKy
Pposp.=o,3 l\4[]a BiA npoeKrHoro BOI Ao npoefiHoro [.UPn ra ra3onpoBoAy-BBoAy po3paxyHKoBoro T!4cKy Ta
po3paxyHKoBoro AiaMerpy BiA npoeKrHoro LUPn Ao npoeKrHoi 6novro-tvro4ynsroi KorenbHi Ta
anyrpiurnsoxorenbHoro rasonpoBoAy po3paxyHr(oBoro AiaMerpy Ao r\,!icr.lb BcraHoBneHHfi ra3oBt4x npt4naAiB B

npoeKTHii 6novno-uo4yn unii Koren bHii.
- 3acrocyBarx fa3oBe o6naAHaHHn, 9(e cepr!4Qi(oaane ra Mae KKq He MeHUe Hix 90% (3aranbHolo
noryxHicrlo 1380 xBr).
1.4 AnA 3H xeH r rr.rcKy ra3y Ao po3paxyHKoBoro Ane Moxn[Bocri po6or[ onanpBanbHoro Ta
TexHonoTiqHoTo ra3oaoro oOna,rlrrarrrrr nrAnpt,ter,rcrBa nepe46avrlu BcraHoBreHHt [lJPn. nponycKHa
3AarHicrb peryreropa rr4cKy noarHHa Sytn aa 20o/a 6insue uaxcuManbHol po3paxyHKoBoi Br4TpaT[ ra3y.
Perynerop l4cKy noa reH :a6e:neqrrur criiKy po6ory np!4 MiHiN4anbHii Bt4Tpari ra3y. Bu6ip o6na4naxnn
npoBecT 3a pe3ynbraraM14 po3paxyHKy Ta 3 ypaxyBaHHBr\4 Br,4lror 3aBoAy-Bxpo6HuKa, BlKnaAeHux B nacnopTi
(xepieurqrei 3 eKcnnyaraLtii) Ha perynerop.
1.5 npta npoeKryBaHHi oKpeiio po3rarloBaHfix cnopyA (ra3operynrropHt4fi nyHfi (ycraHoBxa), By3niB o6ni(y
ra3y, ycraHoBoK (aroAHoTo 3axL4cry) BrKoHarv BVMofv [cTY E 8.2.5-38:2008.
1.6 tlpu sr6opi peryneropa rficKy ra3operyneropHoro nyHKry (ycraHoBKt4, KEPT) nepeAoaqfirx peryflerop,
rxufi ni4rpruye rrcx ra aurxopi 3 ei4xrrenrnu He 6insule 10%, He3anexHo BiA KonltBaHHs BxiAHoro rucKy (B

raexax 4iana:oHy po6ovoro rrcxy). Tovricru cnpalloBaHHs 33K noelaHHa cKnaAar!4 t5% 3aAaHux po3MipiB

KoHrponboBaHoro rr4cKy Ane 33K, flKi ycraHoBrrororbce y TPn ra tlOo/o p,nA 33K y uaQoaux FPfl ra
KoM6iHoBaHr4x peryneropax. niAiopaHfifr perynerop fl4cKy ra3y noBt4HeH BiAnoBiAaru (nacy reMneparypl4
sri4xo EN 334: 4nr HaBKoruujHboro cepe,qoB rJla - rvrixyc 30"C - naloc 60'C ra po6oqoro cepeAoBt4qa -
MiHyc 20"C - nnoc 60"C. llpra sra6opi xorvr6iHoaaHrx 6y4nxxosux peryntropiB, Heo6xiAHo nepeA6aqarlt
perylrerop14 xoHcrpyxqin eKux yHeMoxnIBnrce cxLlAaHHe ra3y cepeAHboro rlcKy B arMoc+epy.
1.7 npta npoeKryBar i nepe46avurr4 3acrocyBaHHe (savixy icnyrcvr,rx) Br4Mxkalo,{4x npHcrpoi BiAnoBiAHo Ao
ta6nu

Pexuu po6oru
TA

xapaKTepucTuKa
Mepexi

,Q nrHxr uepexi
AO BOT

o6s's:xa fP|, tlltPn, tPy (KpiM 6arinacy);
o6e'qexa BO[.

nicnF BOI

P < 0,005 Mna,
AY ' 50 tuu

KpaH 14 cyrlinbH03Baprii xynuoai npuBapHi
rala1a
i{parx cyrlinr,rl03Baprii xynsoai : xoM6ixoeaBInl
np!1eAHal]Hfl M (38aprcBaHHs-+raHeI]b)
ralaAa
xpaHr cyqiruuo:aapiii (ynboBi s xov6iHosaH[[,1
np eAHaHHeM (:eaprosaHHn-uySra)

KpaHu KynboBi r,ry+roBi
rala6o
KpaHu cyr.linbH03BapHi KynboBi 3

xola6iHoeaFr r i, n pueAHaH Hs M

(3BaprcBaHHe-MyQra).

P > 0,005 N4tla

KpaHu cyqinbHo3BapH i xynsoai np14BapHi

tala6o
xpaHr cyqinsHooeapHi xynsoai 3 KoMOiHoBaHr[, np!4eAHaHHet\4 (3Bappqa!!!448!eqd

1.8 f1epe46avr,rrr,r 3axoA,4 no 3axucry craneBlx rasonpoeo4is BiA Kopo3ii sriAHo ACTY 6 8.2.5-29.2006.
IepeA BBeAeH[au o excnnyaraqio ocr raA:euxi. na:eruHi, eHyrpiuJHi Ta rpaH3[THi ra3onpoBoAu, a raKox
apMarypa noauHHi 6yru saxuuleni BiA arMocQepHoi Kopo3ii - 3ar'pyHroBaHi B ABa ujapt4 ra no+ap6oaaxi y

ABa uJapx $ap6oro npl,tsnaveHoo Ane aoaHiLUr-rix po6iT np pospaxyrixoaii TeMneparypi :oeniunuoro noairpn
y soHi 6y4iaxuqraa, :rigno 3 B14MoTaMu fOCf 14202-69 "Tpy6onpoBoAbl flpoMbll.llneHHblx npeAnpuerxf
Ono3HaBarerbHafl oKpacka, npeAyn pe4aoul!4e 3HaK fi MapK[poBot{Hble u]urxx" Ta TOCT 4666-75
"Apnaarypa rpy6on poBo,qHafl. lvlapK poBKa ornl4q!4renbHae oxpacxa".
1.9 np[ npoeKryaarHi ra:onpoeogiB 3i craneB X Tpy6 Marcrb 6yru auxonani BtaMor[ nn.11.5., 11.6. Ta

4o4arxy lz1 AEH ? 5-20-20A1. T..,ou]rI y .rHo{ ra 4iaverp rpy6 Bfi3Haqrirt4 ra niArBepAlrt4 BiAnoBiAH14M14

po3paxyHKar/14 y npoeKl, :rigr:o CHrtl 2.04.12. ra npvh{erv ix HoMiHanbHy Beflt4quHy, gKa AopiBHrce 6inbluifi
3a craHAapraM a6o lexHi.*]l4rah yMoaaMI Ha rpy6tt, ltlo Aonyc(aprbcF Ao 3acrocyBaHHr.
1.10 y pa3i Heo6xiAHocri, nepe46avrrr BcraHoBneHHe crrHaniaaropia KoHTpoflto AoBh6yxoBt4x KoHLleHTpaLlif

npfipo,qHoro razy rala6o vrixpoxoHqeHrpaqii ,ra,qHoro ra:y a xounnerti 3 ereKrpotutarHiTHt4M (nanaHoM-

nAT ()(APKlErA3D
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BiAciKa']eM, 3riAHo 3 B14rvloTaMI AEH 8.2.5-20-2001 "Ta3onocra,{aHHe" ra (TexHi'{H14M14 B14MoraM14 Ta
npaB[na[411 rJ..loAo 3acTocyBaHHg c[rHani3aTopiB Ao Bh6yxoHe6e3neqHux KoHqeHTpaLlir nanlrBHxx ra3iB i
MiKpo-xoHqeHrpaqifi ,raAHoro ra3y y noBirpi npnMiuteHh xurnoB[x 6yAxHKiB Ta rpoMaAcbKr4x 6yguxxia i

cnopyA).
1 .1 1 nepeg6a,+lla yrqinsaexnn BBoATB r BLl nycruB iHxeHepHr.tx niA3e[,!Hr4x KoMyHiKaqii B 6yAiBni Glx).
1.12y pa3i BcraHoBfleHHe rexHonoTi.rHoTo oonaAHaHHr e npruiqexri, npoeKroM nepe,q6aquT!,r pitleHHF
u..loAo opraHi3aqii BTABeAeHHe npoAyKrB 3ropeHHe npypoAHoro ra3y ra BeHTxnsqii npuMiuleHb.
1.13y pa3i BcraHoBneHHe rexHonori,.rHoro o6naAHaHHg B npfiMiuleHHi, npuBecru npuMiu.leHHg, y gKux

BcraHoBneHi ra oyAyrb BcraHoBnloBar ce raaosi npl.lna4u, y BiAnoBiAHicrb Ao Bt4Mor ABH 8.2.5-20-2001
(fa3onocraqaHHs D Ta nECT.
1.14 npoeKTyBaHHe B!4t<oHar cneqiani:osaHrr.lu oprauieaqinvu eri4ro s euuorauI HopMarhBHr4x AoKyMeHTiB
3 ypaxvBaHHrM Bl4MoT KoAeKCy ra:opo:nopinsxrx crcrera, ,[5H 8.2.5-20-2001 (fa3onocra,{aHH9), flECT Ta
lHLlll,4x Atloehx HOpMaT BT!4X AOKyMellrla
1.15 TexHi,{Hr.1i HaTneA 3a 6y4ianrqraon ra3oBr4x Mepex nornaAaerbcq Ha 3aMoBHtlxa, a npoBeAeHHB
KoHrponrc eKocri 6yAiBen bHo-MoHraxH rx po6ir Ha Oneparopa TPM (nAT (XapKiBra3)).
1.16 nicfl, BBeAeHHfl B eKcnnyaraqio o6'eKTa, no oAHoMy eK3eMnnqpy npoeKrHo-Koturopl4cHoT Ta
erxoFias.l0-rexHi.rHoi AoKy[aeHTaqii Ha 3oBHiuHe ra BHyrpiurHe ra3onocTaqaHHF, 3aMoBHt4K 3060B't3aHur
nepeAaru Ao apxiBy Oneparopa TPM, B ro[,ry t]r,4cni B eneKrpoHHor\,ry BurneAi, B SopMari PDF (An, KoxHoro

AOKyr\reHTy oKpet Ii +ain).
1.17 3a6esneq r 3AiicHeHHq lexniqiroTo o6cnyroByBaHHg ra3onpoBoAiB i ra3oBoro o6naAHaHHn,
signoe,4uo Ao Br,lMor :aao4ia-aupo6HuxrB ra3oBoro o6naAHaHHF, Ha AoroBipHl4x 3acaAax 3i cneqiani3oBaHuM14
opraHi3aqieMr4, s Aorp!4MaHHsM Br4Mor Ko,qeKcy tPM n.1, 2 Po3Ainy 1 Flaen lll.
1.18 noroArlTr4 npoeKr 3 nAT (XapKi8ra3r, B 3oHi riqeH3ifrHoi AiBnbHocTi qxoro 3HaxoAr4Tbci o6'em,
nonepeAHbo noroAr4rrl i::aqixaeneuurnar opraHi3aqiFMu ra KoacHoroalcbKr4M BiAAineHHsM nAT (XapxiBra3).
1.19 npoeKr[ ra3fi6iKaqii nepeA noL]arKoM po6ir no ix 6yAienrqrey, noBuHHi 6yrta 3apeecrpoBaHi (noAaHi
sigoruocri) y Bi44ini Harne.qy Ha B14poOHfiqrBi i Ha 06'eKrax niAB[u]eHoi He6e3ne(u (M. XapKiB,
Byn. YHiBepc rercsxa, 37139).
2. Btnuo-y,, Ao roLrox np[eAHaHHe ra By3niB o6ni(y npupoAHoro ra3y rperix oci6 (3a Tx HaqBHocri):
niAKnoqeHHF lper ix ocr6 He nepeASa.]acr 

"crr3. t'lpoerr snyrpiurHsoro Ta3onocraqarHr, flKfifr nepeA6a,rae niAxnto,teHHF Tperix oci6 Ao ragoBt4x Mepex
BHyrpiuJHboro Ta3onocraeaHHe 3anoaHrxa, Ao noqarKy ix 6yAlBH[qTBa Heo6xhHo HaAaT[ Ha po3fnf,A
,ao IIoo6H .ro-Tex H i,.] Horo BiaAinv IAT (XaoKiBra3).

V. BxMorx Ao xoMepqiiHoro By3na o6niKy nprpoAHoro ra3y
1. npoeKryBaHHe KoMepqifrHoro By3na (By3riB) o6nixy npr,rpoAroro ra3y ra ioro cKnaAoB[x Mae 6fr!,1
s4ifrcHeHo Bi,qnoBiAHo Ao 3aKoHoAaacr8a ra 3 ypaxyBaHHgM B14Mor KoAexcy rasopoanoAinbHux cxcreM.
2. npfi npoexryaaHHi KoMepqiriHoro By3na o6niKy HeoOxiAHo BpaxyBarri raKe:
2.1 BcrasoaneHHe oA14Horo KoMeplliftHoro aysna o6niry ra3y Ha Mexi 6anaHcoBoi HanexHocri Ao o6'eKry
3aMOBHr,rKa, y pa3i HeMOxnuaocri ocraro,]He Micqe BcraHoBneHHc By3na o6ni(y Bl43Haqr{TH npoeKTHr,rM
piuJeHHF[4 Ta y3toAvivt s rrrerponorivxuu ynpaBniHHeM Oneparopa TPM.
2.2 npoelrHa 4oxyueHraqir uae 6yrr po:po6nexa 3 ypaxyBaHHeru B14Mor Aitoq14x HopMaruBHr4x AoKyMeHTiB.
2.3. Bt,rxoxaru BVMorv n.4 PoeAiny 2 l-nas X Ko4excy ra:opo:noAinbHux o4creM, KpiM Toro Ao cKnaAy
npoefiHoi AoKylieHraqii noBIHHo o6oe'n:xoso BXoAr..1r14:

- aKcoHoMerpvLrHi cxeMla 3 no3HaeeHHqM Bcix icHyro,.]hx ra3onpoBoAiB, ra3oBoro o6naAHaHHF Ta cnopyA
o6'e'fiy Ao pexorrcrpy(Llii Ta nrcn'l rrc" :r f,a3HalreHHqM AingHoK ra3onpoBoAiB Ta Ta3oBoro o6naAHaHHg, 9(i
nepeAbaqaerbce AeMoHryBar!.l. CxeMh ra3onpoBoAiB noBuHHi 6yru noBHt4M14 BiA Micqc 3a6egneqeHHF
noryxHocri Ao Ta3ocnoxflBaoqoro oo,raAHaHHs. O6oB'F3KoBo Ha cxeMax noBt4HHi 6yru 3a3HaqeHi AoBxt4H]4
ra3oflpoBoAiB, AiaMerp Ta npoeKTH14i rr4cK:

- no KoxHoMy Br,rAy ra3ocnoxr4Barcqoro o6naAHannr (4ani - fCO) noBuHHa 6yru exaoaxa noryxHicrb npu
MaKc MaflbHr4x ra uixiuansnux HaBaHTaxeHHHx, MaKc[ManbHa ra MiHiManbHa Burpara ra3y, 3BeAeHa Ao
craHAaprHr,4x yuos (20'C ra 760 MM.pr.cr.);
- Konii cepru$i(arie, 4osaonie, nacnopriB Ha 3anpoeKroBaHe o6naAHaHHc.
2.4 rxv BOf racrocvsarr u a ta6nu

Po6o,r ri rucx Ha BOF

T,4cK ra3y po6oqIi
(HaAnuLUKoBuf),

Mna

Teuneparypa
ra3y, 'c

fycrliHa ra3y (B
cTa HA a pTH 14 X-

yuosax), xr/u'

Tennora
3ropaHH9

Hl4xqa, K(ar

p." P,- t.", s Qr

l-2 (cepeaxifr) 0 08 0,3 -25 40 0,7 8050

flplruirxa: ,[nn o6'e rria, sxr auxopucrosy,lr;b ra3 fl ue Ar]e onaneHHr, po3paxyHox BOT BlKoHyBar[ 3a
yMoBr,4 TeMneparyp ra3y +10 oc,

Tranoposuip fli,.runbHLlKa (-ia) au6parra Hari6n14xr]14 nr Ao po3paxyHKoBoro, 6e3 ypaxyBaHb nepcneKTuB,
peKoMeHAoBaHui rnnoposuip niql4nbHhKa (-iB) ra3y KoMepqiiHoro BOF exasaHt4fr y ra6nuqi :

nAT (XAPKIBTA3)

Byn. Se3nloAiBchKa, 1, XapKiB,51109, yKpaiHa
Ten.: +380 57 341 44 50, Oa(c: +380 57 341 44 53

kh.104.ua



Trnopo:rvip:
- niqunsn rxa Kinsxicrs BOI Craryc BOT

Tln
cnoxIBaqa Po6oq[i r cK Ha BOT

b-b5 1LUT. KOMepLltrlH1414
tO pu4uv r a

oco6a 0,3

(ocraro,]H fr rhnopo3Mip riqt4nbHIKa Bla3HaqaerbcF npoefiHolo opranisaqiero)
2.5. tlpu npoeKryBaHHi Bl,,lM iploBarbHt4x rpy6onpoBoAig AiaMerpoM 200 urt,t i MeHUJe, By3on o6niry
nepeA6a,rart4 Ha 6a3i ni,]xnbH xie ra:y. flepeeary HaAaBarv, niqunbHuKaM, xoHcrpyxtlis sKHx 3a6e3neqye
Bl4MipDBaHHq reMneparyp14 ra3y ra r cKy ra3y 6e3nocepe,qHbo B niqunbHhKy. y pa3i HeMoxnuBocri
Bl4Kopl4cTaHHq Ta([x ni,] nbHLlKiB rlpt4 MoHraxr neperBopnBaLriB reMnepaTypr4 Ta TucKy ra3y noBttHHi 6yIH
s14xoHaHi euN,!oTt1 Pl\4y 037-2015 (PexoMeHAaqie. Merponorin. By3nI ooniKy npupoAHoro ra3y 3
niqllnsnuxauu ra KopeKTopaMLl. lMerop Ta ocHoBHr npt,t,rqhnx BrlMiprcBaHb, xapaKTeplcrrKt4 Ta 3aranbHi
aLl MOr!4 )
2.6. Y pasi sacrocyaaHHe a cKflaAi ay:na o6nixy npoM cfloBoro niqunbHuKa nepe46avurr BcraHoBneHHq
Qinbrpa 3aBoACbKoTo B14ToroBneHHe 3i cryneHeM Qinbrpaqii He ripue 50 MKM.
2.7. Mix niqunsHIxou ra Qinrrpona 3a60poHeerbca BcraHoBreHHg 6yAb-rKol 3anipHoi apMaryp14.
2.8. Y BVnaAKy BcraHoBleHHe poropHoro ni,.t nsHuxa xeo6xi4no HaAarlt nepeBary BeprrKaflbHoMy
BcraHoBneHHo ni,.r nsHr4xa Ha ra3onpoBoAi (norix ra:y 3Bepxy BHfi3). Ee3nocepeAHbo Ha BxoAi B niqxnbHxK
nepe46avuru Oinbrp-BcraBXy 3aaoAcb(oro aIroroaneHHe.
2.9. BrKoHarn Br4MorLl n.5 fnaB[ 2 Po3Ainy X KoAeKcy ra3opo3noAirbHxx cr4creM (CxeMa KoMepqiiHoro BOT,
cne(uOiKaqie KoMepLiiiHoro BOf, enna xarc,i i npucrpifr, ooBiAHa niHir KoMepqiIHoro BOI- noe[HHj
BiAnoBiAarfi Br4MoTaM n.5 ffiaB 2 PosAiny X KoAeKcy ra3opo3noAinbHl4x ct4cTeM);
2.10. llpu npoefiyBaHHi 3BT y cxnapi BOf BuxoHarr Bl4Morr n. 6, 7 Pos4iny 2 fnasu X KoAeKcy
Ta3opo3noAinbHux c14creM.
2.11. npoeKroM nepe,q6avuru B KoHcrpyKqil xoMepqifiHoro BOf oKpeMi 3aMaAHi qacruHu Ans MoxnxBocri
BcraHoBneHHs Ay6nolo, 4x (KoHTponbHux) 3BT rala60 nepeBipxu npaqe3AarHocri Ta MeTponoriqH14x
xapaKrepucTl4r( 3BT xa uicqi ix ycTaHoBneHHfl 3a AonoMorolo niAKnoqeHHg eTanoHHr4x Br4MlploBanbHlx
KoMnneKciB.
2.12. nepeAAas\Arr1 3aco6h pnr sa6e:nerenHe AucraHuiriHoi nepeAaqi AaHux 3 KoMepllitiHoro By3na o6niKy
Ha qeHTpaflbH14ri A Cnerqepcb(rfi nynrr Oneparopa TPM. O6naLUTyBaHH, KoMepr.lifrHoro BOT 3aco6aM!,r
A!4cTaHqit4Hol nepeAaLI AaH x B14KorryBir!4 3 ypaxyaaHHgM TexHiqHOrO 3aBAaHHt Ta npoToKony nepeAaqi
AaHqx BiAnoBiAHo p,o n.2 fnaau 3 Po3Ainy X KoAekcy ra3oposnoAinbH,lx cr4cTeM. OcHoBHi Br4Morli Ao
o6nau.JTyBaHHF sysnia o6nixy ra3y 3acoOaMI A,4craHqirlHoi nepeAaqi AaHlx, BKn]ovHo i3 nporoKonoM
nepeAaqi AaHux HaBeAeHo Ha o+iL.liiHoMy cairi oneparopa tPM 104.ua.
2.'13. BrKoHarx B14MoTrl Ao 6ygieHr,rqraa, MoHraxy, HanaroAxeHHF Ta Mictlb Anq oflfloM6yBaHHt
xoMeplliiHoro BOT sriAHo 3 n.9 Po3Ainy 2 fnaev, X ra n.2 Po:4iny 5 TnaB[ X Ko,qeKcy ra3opo3noAinbH!4x
c cTe[,t.
2.14. DnA 3a6e3neeeHHe Moxflr4Bocri nnoMOyBaHHs Mlcqb, t{epe3 FKi Moxnt4Be HecaHxqioHoBaHe BTpyqaHHF
qI no3a o6niKoBr4i ai46ip nprpoprroro ra3y, nepeAoaq r orBopr4 y cmaAoBr4x KoMepqiiHoro BOf, B T.q. B

Micr-.19x 3'6.qHaHHfl ra3onpoBoAiB.
2.'15. BaegeHHn BOI- e excnnyaraLlilo npoBoArrrfi 3a
flAT <Xapxiaras)) Ta 3a HanBHocri yKnaAeHoro
cneqiani3oBaHoto opraHi:aqierc.
2.16. Ha (oMeplliftHrx BOI- 3 a6conorHrM r!4cKou ra3y noHaA 0,2 Mfla aacrocoayear[ Typ6iHHi fliqunbHuxr,l
ra3y.
2.17.38T uto axoAsrb Ao cKnaAy BOf (KopeKropr,t, o6qrcnroeaqi o6'eMy ra3y, st4MipoBanbHi neperBoppBaqi
Tr4cKy, nepenaAy rhcKy ra reMneparypr), noBIHHi npaLll]cBarl4 3 q[+poB!4M QopMaroM AaH]4x.
2.18. AnA eruiprcaanxl 06'0[4y np[po,qHoro ra3y, 3BeAeHoro Ao craHAaprHr.tx yMoB, u]o BlTpaqaoTbc8
ra30Bt4 xopr4croByrov u u o6na4HaHaFM 3 i[,rnynbcH14M pexuMoM po6oru, nepe46aqtlTr,t BcraHoBneHHq
ni'rl4nbHxKiB ra3y ra KopeKropie a6o o6ql4cnrceal]iB o6'eMy ra3y rinbK[ 3 Br4coKoqacrorHr4Mu enefip[qHuMr4
cuTHana[4h a6o 3 nepeAaBaxnsna iHQopr,raqii no qr4opoBoMy iHTep$efcy BiA niqfinbH]rKa 3 BHcoKoto
vacrorolo B14Mipr,cBaHb.

2.'19. lMoxnuBicrl, pooorr xoucpqirirroro BOf :a peeepcllBHoro pexlMy (3BoporHifi pyx ra3y) He

AOnycxasrbcq.
2.20. flpoerrHy AoKyMeHraqio noToA!,rn4 3 Oneparopor4 TPM, B 3oHi niqeH3iiHoT AirnbHocri ,Koro
3HaXOAXTbcg BOf.
2.21. B pasi BcraHoBneHHfl BOf Ha 6a3i craHAaprHoro 3Byxyroqoro npucrpoto 3 Ll4$poBr4Mr,r
nepeTBopoBaqa[4u pospaxyHox npoBoAr4rr4 nporpaMoo (CAnP Py) Bepcic 2. 3auipra 4innxxa, npnui
AinsH(r4, AiaMerprl, Br4Morli u]oAo cnonyqeHHe npqMux 4innHox iT.i. noBlHHi 6yrt4 BuKoHaBi y noBHii
BiAnoBiAHocri Ao auuor flCTY TOCT 8.586. ('l -5):2009.
3. 3axynisnr, MoHrax ra flp iHnl-re B eKcnayaraqirc By3na o6ni(y 3a6e3neqyrorbcf, nAT (XaDKiBra3) 3a
paxyBoK nnar,4 3a nptae.qHaHHn 3aMosH xa.
4. npoefi!4 Ta3oBr,4x rvrepex 3oBHiLUHboro ra BHyrpi[xHboro ra3onocraqaHHF MaETb 6yrx po3po6reHi 3
ypaxyBaHHeM B14Mor KoAeKcy ra3opo3no.qinbHrlx ct4creir.

y\.racrrc npeAcraBHla,(a CiB) Ynpaaninrr [4eTponoril
AoroBopy xa rexHi.rxe o6cnyroByBaHHs BOT 3i

nAT (XAPKIBTA3))

Byn. Ee3rloAiBcbKa, 1, XapxiB, 61109, yKpaiHa
Ten.: +380 57 341 44 50, Oa(c: +380 57 341 44 53
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5. AoAarxoei BhMoTla Ta pe(ot4eHAaLlii,qo rexHivHux yuoa: si4cyrxi.
6. AoAarxou Ao TexHi,{Hr4x yMoB e crryaLliiHhi nnaH (ecKi3He KpecneHHe) po3MiuleHHc AinFHKt,l ra3onpoBoAy,
Ha eKoMy BcraHoBnoerbce roLrKa npr4eAHaHHq ra Bu3Haqaerbcs nporHo3oBaHa ro.{(a Br4MipDBaHHi (Micqe
BcraHoBneHHn By3na o6nixy).

Vl. TepMiH AiT Ta nopn.qox BHeceHHs 3MiH
1. F(ulo nporgroM oAHoro poKy 3 Aarr4 BuAaqi TexHi,rHl4x yMoB 3aMoBHr,,rK BiAnoBiAHo Ao yMoB AoroBopy Ha
npueAHaHHs He HaAacrb Oneparopy fPM Ha noroAxeHHq npoeKT aoaHiluHuoro ra3onocraqaHHg (FKU.lo

3a[4oaHrK 6yB sl,r3Ha,]eHui po3po6HuKor\,r npoeKry) rala6o npoerr BHfrpir.uHboro ra3onocraqaHHc (gKu.lo
npoeKr MaB nepe46avaru npueAHaHHe rperix oci6 rala6o opraHi3aLlio aysna o6niKy B roqqi BuMipoBaHHs),
eKu-lo npoAoBxeHHe crpoKy u1oAo ix HaAaHHs He noToAxeHo o 6oxy Oneparopa TPM, OnepaTop fPM
3an14uae 3a coOoto npaBo He BpaxoByBarr4 sape3epBoBaHy rexuirry (nponycxny) noryxHicrb 3a o6'erroM.
[1pu quouy Oneparop [Plvl He BpaxoBye sape3epBoBaHy Ane 3alroBHl4Ka rexHi,{Hy noryxHicrb nuue 3a
yMoBU nlcbMoBoTo nonepeAxeHHe saMoBHuKa 3a 30 KaneH,qapHlx 4nia 4o BquHeHHF TaKux Aifi Ta 3a yMoBr4,
r.r..lo y Llei caMr4fr crpoK 3a[4oBHl4K He HaAacrb BiAnoBiAHuf(j) npoeKr (npoeKru) Ha noroAxeHHg a6o He 6yAe
nptariHflre piu:eHHn ulogo noroAxeHHs repMiHy froro (ix) HaAaHHe.
2. Fxqo nporrroM poxy, nicnn noroAxeHHs OneparopoM TPM npoeKrHoi AorryMeHTaqii, He 6yno aae4eHo a
excnnyaraqirc c creMy ra3onocra,.raHHs o6'eK[a, npoeKr niArgrae noBTopHoMy noToAxeHHE 3 ypaxyBaHHsM

4iovux. ua noroLrHy Aary, Br4MoT hopMar BHr4x AoKyMeHT,B.
3. BueceHHq 3Mifl Ao npoeKrHor AoxyMeHraLliI (KopraryBaHHF), 3a Heo6xiAHocri, egiictoerucn
cneqiani:oaaHoro opraHi3ar.{ierc, nxa po:po6una npoerr, i.qo MoMeHiy BBeAeHHF cr4cTeturH Ta3onocTaqaHHB
o6'e KTa B excnnyaraqio. Koxsa :vixa s npoerruiri AorryMeHraLlii ni.qnrirae noroAxeHHp 3 OneparopoM TPM.
Texniviri yn/|oau qraHHi ,qo 3aBepuJeHHF oyAiBHfiqrBa 06'efiy.
Texxivxi yraosu cKnaB: HaqanbHxK Bl,l oo6Huqo-TexHiqHoro Bi.a!inv - CeMxKa 13.A.
Tene+oH 4nn xoxcynsraqi[: (057) 341-44-69
npxMiTxa. O6ipyHToBaHicrb erxi4xrx 4axrx rexxivtlnx yMoB Moxe 6yrr ocxapxera 3aMosHr,rxoM a
ycraHoBneHoMy nopeAKy, 30KpeMa Lrepe3 npoBeAeHHF He3anexHoi eKcnepTu3t4.

(3AMOBH14KD
Kn (TennoeHeproD ,lo3iBcbKoi Micbl(oi paAl
XapKiBcbxoi o6nacri
64602, Xapxiecsxa o6nacrb, M. Io3oBa,
eyn.Ilououocoea, Ne23.
xo4 e[PflOY 38076191
lert. O57 45 2-35-13, +axc 05745 2-69-52
n/p 26003300506899 B +inii XOy AT (Ou.laA6aHK>

M. XapKiB, MOO 351823
ln4urai4yansnni noAarKoBuf HoMep:380761 920276,
HoMep cBiAoqrBa: 20005751 3

(Oneparop f Ptr,lD

flAT <Xapxiera3p
61109, M. XapKiB, Byr. Se3rrcAiBcb(a Ne'1

l{oA eAPnOY 03359500,
nlp 2600348424 a
flAT <5aux (KniprlHro8ufr Aiti> , M. KulB
N400 300647,
lngu aigyan sHu i nollarKo{rfli HoMep: 0341595020398,

nAT (XapxiBra3D

/laa x,rerxo B.F./

W#4

nAT <XAPKIBTA3'

Byn. 5e3nloAiBcbKa, 1, XapKiB. 61109, yKpaiHa
Ten.: +380 57 341 44 50, Oa(c: +380 57 341 44 53

kh.104.ua
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nAT (XAPKIBTA3D

Byn. 6errloAiBCbKa, l, xap(iB, 51109, yKpaiHa
Ten.: +380 57 341 44 50, OaK(: +380 57 341 44 53
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aoroBtP Ns 03sKh13066.18
Ha npreaHaHN,l Ao ra3opo3noAiIrE HoI cncleMr

{ans nonetBaHH, luo te e craHraDTHrM)

TO4.0008.03

ilrrililtlllltilililtiltillil

,,,,, xafidB ,

l rLreydanehri)

nyEIllqHE AKI-IIOHEPHE TOBAP CTBO XlPKlBfrc (aani -oneparop TPM), B oco6i Arpenopa i kanharEHoro 6yAiEHrdITBa Cnyqb{oro one.a lopiioBr,{a, u{o Aie Ha

niAcra8i AoBiperocri t&Ap-74{718 siA 16.07.2018 p., 3 oAHiei C'opoHr,!, ra Ko[,lyHMbHE nlAnP,leMCTBO'TEnnOEHErO" nO3lBCbKOl MlCbKol PAAI4 MPKIBCbKoI

Ao ra3op6noAinbHoi cxo'eMl.t (Aafli -AoroBip).

np[ BuxoHaHNi yrroB qboro AoroBopy, a raxox Bl{piueHHi Bcix nfiaHr, qo Be o6yMoBngri qNM AoroEopora, CropoHu 3o6o8t3yr0T!c, xepyEarno Koaekco

eHepreuKn ra rc yHanbBux no6yr (aani_ perynrrop). 
l, 3ara^Bl norotcHt,

- fP[,4), npxeaHy.r6cr Ha niacrasi rexHi,.]Hxx yMos npueAraHH, N 02.2.1{1i179BiA13.08.2018p. (Aari- rexHirHiyroBx):

06'efi xoMno6yry, qo 3HaxoAr,T6cri XapKiBcb(a o6nacTb,M, Jlo3oBa,6yn. lliBAeHHa, No12-A. (nari - 06'0(1 3aMoBHxxa).

2. Micqe 3a6sne.reHHi norpGocn o6'ena 3aMoBHr(a scraHoBnoerbc, Ha: rcHylo,roMy p6noAinhfloMy crane8oMy ra3onpoEoAi cepeAHboro cxy Ppo3p.=0,3Mna

Ay=125MM , npoMaAeroMy no Byn.niBAeHHa I u.Ilo3oBa y€pxiBcbkoi o6nacri (iHB. Ne1006122656);

3. TorKa npBeAHaHHn o6'orra 3aMoBHx(a scraHoBnEerEc, Ba: Ha Mexr 3eMer bHoi AirrHIu 06'erra 3aMoBxxm;
4. nporH@oBaHa roqxa BvMipDBaHHe (Micqe BcraHoMerN, sFna o6niky): Ha Mexi 3eMenbHoi AirrHxx O6'erIa 3a oBHx[a.

5. P$po6Ky npoeny3oBHir.r.rHborora3onocragaHHf, 3a6$neiyei 3aMoBHr,rx.

ll. npeAMer AoroBopy
1. Onqarop TP[,] 3a6e3neiye np!€aHaHH, o6'ona 3aMosHr,,G Ao TPM (6yliBHuqrBo ra BBe.AeHHi s erquryaraqio ra3o€xx Hep€x 3oEfiuJHboro ralonocraqaHHt 8tI Micq,

3a6gngreNHr norpGooi ao ro.rKu npueaHaHHr) Ha niafiaBi TexHi\rHux y oB Ta Bhno€iAso Ao npoe(r 3oBHiuJHboro ra3onocraqaHH, i 3Aiiolpe nhKroqeHHr o6'eloa

3aMo8Hl4xa ao TPf,l i nycx ra3y Ha ioro o6'err Ha yMoBax q6oro AoroBopy.
2. 3aMosHlx Ha yMoBax qboro AoroBopy cnmyye Oneparopy TPM nnary 3a npra.AxaHHi (Bapricrr nocnyr Oreparopa TPM 3 nple.AHar$u o6'eroa 3aMoBHN(a) m nnary 3a BlAaqy

TexHi,{Hrx yMoB.

lll. O6oB'flfl Ia npaBa Cropifl
1. oneparop fPM 3o6oB'r3yrrbcf,:

crporv, 3a3Ba,reHi I AoroBopi, 3a yMoBr,r BuKoHaHHe 3a oBHr,rKoM 3o6os'r3aHb, BnHageHux po3AinoM lV q$ro AorcBop!1

qhoro EoroBopy ra KoAeKcJ E3op@noAinbHxx cucreMi

Ha4ary 3aMoB,u(y (xoro npoefiaHry) BxqepnHnu repeni( 3aysaxe"b. er rro BoHu ao.b Micqe;

06'o(ra 3aMoBHu(a).i

iricqeBooi Ta n'9TlaAqrr,l po6orsx AniE y cinEcbK i Mic!$ofii nicn, B KoHaHsr larox yMo€l

- noroAxeHB, OnelaropoM TPl,4 npoeKry BHyrpiuJBboro ra3onocragaHH9 B fepeA6a,reHrr qsM AoroBopo ra (oAel(@rl ralotpaHcnopTHttx cucreM BnnaA(axl

- onnaTa Baprocr npuoIHaHH, BiAnoBiAHo Ao yMoB po3A ny V q60ro A0r0B0py;

- nianricaHH, 3aMoBHr.lKoM Ha MoMeHr nraKnoqeHHr afa pfMexyBaNHr 6anaHcoBoi Haie)$rocri ra3ofpoBoAiB ra c(cnnyaraliiHoi EiAnoBinanbHocri CrpiH, ouaAeHoro

OneparopoM TPIV

ra3y), cMaAeNoi OneparopoM TPM.

ypaxFa|HrM AoAar(oBr4( BrMor, nepen6a,reHxx (oAekcoM ra3opo3noAinhHoi orcreMr;

cyuixHhx cy6exrrs pxHKy np,eoABoro ra3y)ra nicn, BxnoqeBrr 3aMoBN[[a, u.p e cnoxxBa,]eM, Ao Pe€cTpy cnoxr8atiB 6yAb-ixoro nocra,ranbHul(a.
2. 3aMoBNu(3o6oB'rlyerhcri

1 ) 3aiiorurfi onnary nocnyr Oneparopa fPl\4 3 ipuoaNaNH, 06 ena 3aMoBHuka ra Bl,aa.d TerHi rHxx yMoB BiAnoBhHo A0 yuoB pcadry lV qboro AoroBopy;

Mepex rperir oc6 (HLUrx 3aMoBH6kiB, cnoxr8aqiB);

(3arseparru)ix B oneparopa fP[,] i nepeAaru ioMy oAuH ir npfuipHrx ArR MoxnuBocri 3AiiqeHH, npHegBaHsr;

rolKu npuenHaHre)ra Bapricru nnarr 3a npre.IHaNHr (nocnylu oneparopa TPM 3 npheABaHHA o6'o(ra 3auo€Huffi);

rala6o B,i(oFaHHr 3axoArB 3 n A(fiaqeHH, (3a Heo6xlHocri)

3BepHfirrcg 3a yknaAaHNrtr AoAano8oiyroAx uloAo HaAaHH, nocnyr 3li nepeHeceHHr.

3. Oneparop TPM Mac npaEol

3/koHaHHF nprenHaHHc L norc gaproclr,

2) HaAafl nocnyry 3 npueAHaNH, o6'erTa 3aMoBHh6Io TPil i( oco6hcro, Ta( li b 3anyreHHrM Tpeix oci6 niAprAHnx opra8baqi*;
3) niA eac npoexryBaHH, ra3oBLx Mepex 3oBHillHboro m3onocralaHH, Bq(ophcro6y€al,l npo€fix noBToprioro Bxropr,lgraHM {runoBi npoecy);

a6o wBHfix HopMary o-rcxHigBru AoqMeHTiB Ta noBepNy.rx rioro b 3ay8axeliHrMl4 3aMo8Hltry Ha AoonpaqoEaHHtl
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npfcrpoiB, nicJu nhxnu€xH, o6'erna 3airoBHnG Ao TPM (BB€.AarHi E e(cnnyaraqir ra3osr4x Mepex sHyrpiurNboro ra3mocraeaHHe) Ha nepioA Ao yoaAeHBe AoroBopy npo
p6noAin npHpoAlroro ra3y (rexHhHoi yroAu) rala6o BxrloreHfir 3a oBHn€, qo e cnoxrBaqeM, Ao Peecrpy cnoxhBaqiB 6yA6-r(oTo nocTaqarlhHl!&.

5) 3aMoBHxr aa npaBo:

HMxiAHur Ani npreA)ra8Hr o6'qm 3aMoEHl4xa;

AorcBopy;

ekcneprM3y np@Kry, ,xa 3ailio0ogtu{s thnoBiaHo ao BrMor 3axofloaaBcrBa Ta 3a paryNox li iHiqiaTopa

lV. IlopeAox po3paxyHxiB

ra3onocraqaHHr.

3ritrHo 3 AoAaroM Ao qroro AoroBopy, a cy i, r{a BmHagacGag B AoAaroBii yroAi Ao r.{boio Aor@opy.2. 3aMoBHxx mrEqyo nnary 3a npxe.AHaHM (Bapricrh nocnyrx Oneparopa TPM 3 npxexHaHB, o6'ofa 3aMoBNl,iKa Ao fPil), BrdHaee8y nFKroM 1 qbor po3Ainy, Ha noTogHnli
paxy|o( Oneparopa TPM y raxoMy noprAxy ra y BhnoBhHi repMiHr,r: 3aMoBHxK cinaqyo 100 % BaprocTi po6lr 3 nepeBipr0t Ta noroAxeHH, npoefiHoi AoryMeHTaqii
nporrro 3 (Tpbox) 6aHd8cbxxx AtiB 3 lro erTy oTpr,tluaB8n paxyH(y nicnB HaAarr, 3aMoBr[rcM npoefiHoi AoryMeHraqii Ha norolxeHHi pa3oM 3 BiAnoBiAHoto

3arBoD. BapricTb nocnyt 3 noroAxeHH, npoenHoi AoKyMeHraqii BcraHoBnEerbcq BiAnoBhH,lM Ha(a3oM oneparopa TP[,1 Ta BMplaoTbc, Ao Baprocri noclyr 3

npxeAHaBHr, ,l(a EffiraqaoTbc, AoAanoEolo ytoAoo Ao qboro AotoBopy. OcraToLrHxi po3paxyHo( 3a AaHxM AorosopoM 3Ailic|ooTbc, EinnoBiAHo Ao AoAar(oBoi
yroA, Ao qborc AoroBopy urnixoM 3AiicHeHHr 100 0/6 saprocri po6iT nporrrcM 3 (Tp5ox) 6a|kiBcr$rx AH]B 3 MoMeHry orpr4MaHH, paxyHrq. aBaHcoBfiM nmrexe$ B

po3Mipi 100% BiA EapTocrj nocnyrx, 3 ypaxyBaBHrM noAarry Ha AoAaHy Bapricrb, npoTrrcM 3 (Tpbor) po6o.1 x ANis 3 MoMeHry oipuMaHse paxyrKy.

TPt4, yMalaHltr Aco€opy npo poonoAin npnpoAlroro ftl3y.ril rryo( ra3y I ra3oBi Mepe)ii BHyrpirlHbom ra3oiocraeaH8r.

MeroaonoriiBn3EageHHr nnan!3a opxeaxaHHa, 3arBepaxeHoiPerynrropoM.
5. Bapricrb nocnyr 3 BrAaqi TexHhHxx yMoB npreAHaHHr 3a AaHnM AorcBopoM craHoB|irbl 045 rpH. (oAHa ricrqa copo( n'iTb rpuBeNL Hynb (oniiok), B ToMy qrcni,

noAarox Ha AoAaxy Bapiclb 174,17 tp{. (Cro ciMAecrr,rorspx rprEHi ciMHaAqrrh (oniiox). Ia cnna,ryerbc, 3aMosHrKoM r.!nrxoM 3AlicHeHHF 100% nonepeAHboi
onnar,i. nporAro 3 (Tpbox) xareH4apHxx aHiB nicn, ni4nilcaHHg EoroBopy.

V. BiAnoBiAanbHicrb CropiH
1 . y Blna,qKy nopyuqrH, CrcpoiaMx aaoll 3o6o8''3aHb 3a qrir AooBopoM Boril.1 HecyB EiAnoBiAanbHiob Br.BHaeeHy erHHuM 3axoHoaascrBoM

o6clasnH.
oopc-MaxopllnMn o6craBxHa n o o6craBrHn, id BnHluv nicnr yxlaAeHHi qroro Aoro8opy sHacniAo( He nepeA6ageHrx CrcpoHaMx noAii Ha$Bx,laiHoro xapafiepy,

Bxnmealot}t noxexl, 3ei lerpycr, nose$i, 3clBi ra iHuri cnuiiri nna, Br6yx$, Biir.M a6o BiicbKoBi a r.

Oam Aii raMx o6craB,H CropoHa ae nifiBepArrrx AorryMeBToM yloB8oBa(eHoro opraHy He nbNiue 20 kaneHAapHxx AH|B 3 Aafl! HacraHNe raKxx o6cra8rB.
Vl, lloprAox BnpiuJeHHr cflopiB

3ogeMa KoAercy ra3op@nqAinbHoT olcreMl, a ra(ox np,lirlrux piureHh ra po3'ecHeHE Perynrropa
2. y pa3i HeAocr erx, 3roA, qrip Brpiuyerbre B cyAoBoMy noprAxy.

Vll, CIpo( Ai-r AoroBopy
1. qen Aoro€ip Ha6rpae qrHHGri 3 MoMeHry ioro nhnrcaHHi I Aie no no6Hoo BrlxoHaHHf, CTopoHa ,! nepeA6aeeHex Hfu 3o6oB'r3aHE, KpiM BsnaA(y, 3a3HaqeHoo B nyHni 3

p@Ainy Vlll qholo Aorc.opy.

Vlll. lHllliyMoBxAoroBopy
1. Crpo( 3a6e3ne,reHHq OneparopoM TPM npxeqHaHH, o6'afia 3aMoBHr[a 40 TPV (6yaiBr,iq_Ba Ta B8ellerri B e(c1nya_au'o ?3oBvr Mepex 3oBHiurHboro

ra3onocla\raflrit 8ia Micqr 3a6e3neqeHH, nor)xHocTi Ao ToqM npxeaHaHHr) Br3Haqaelhc, orQeMolo aoaaT(oBoro yroAoro, gka yknaAaerbc, cTopoHaMf nicnF

niAnncaHBi qboro AoroBopy ra Ha nhcraBi noroAxeHoro {3arBepAxeHoro) flpoe(ry 3oBHiurHboro ra3onocraqaHH, i ioro xourropvcHoi qacrxHx ralabo npoeffy
BHy-piuiHboro la3onoqatraHH! B 'racrxHi xouropxcy Ha opraHi3aqiE BFna o6ni[y. ,{ulo To,]ta BrMioEBaHHf, Br3raqeHa I ra3oBilx uepexa( BHyrpiuiHboto

ra30n0craqaHfii.
2. OanoM Brxoxaxx, Oneparopoit fPM nocnyrx 3 lpx€{Ha8fir o6'ena 3a oBHxxa Ao fPM CTopoHx sBaxa Myrb BBeAeH# B ekcnnyaraqio m3oBxr epex

3oBHiurHboto rc3onoqraqaHH, BiA Micq, 3a6$neqeHHr noDo(HocriAo roqM npneAHaHHr o6'ena 3aMoEHn(a.

3. 8.3. tK4o nporrro$ oAHoto poxy nicn, BBeAeHH, B e(cnnyaraqiE ra3oBrx Mepex 3oBHiLLrHboro ra3onocraeaHHr 3aMoBHr.t( He 3a6e3ieqxrb Br(oHaHHB BrMor

niAnyHfiy 2 nyHny 2 po3Ainy lll qboro AoroBopy, a raxox 3a BiAcyrHocri norop(eHoro CrcpohaMr crpo(y npoAoBxeHH, ix suxoBaHH, Oneparop fPiV 3anxurae ta
co6op npaso He BpaxoByBarx 3ape3eproBaHy rexHiqHy (nponyclHy) norfr(Bicrb 3a o6'enoM 3aMoBHvrc npx AeQiqrri rexHjqHoi nor]4xHocriAn, iNUrxx 3aMoEHrxiB

(cnoxura,{iB).l'lpr qboMy oneparop fPM He BpaxoBye 3ap$epBoBa Hy An, 3aMoBHu l(a rexH qHy floryxHicrb nruie 3a yMo8u nrcbMoBoro nonepeAxeH8r 3a o8lltirc 3a

30 rcneHAapixx AH|B Ao Brr4HeHHr raux Aii Ta HelrrcHa8H, 3aMoBHu[ou y qei caMni ceo( BrlMor uiAnyHmy 3 nyHfiy 2 po3Ainy lll q6oro AoroBopy rala6o
HenpoAoBx€HHg Tep iHy li ExxoHaxHr.

4. He3AiicHexHi 3aMoBHr l(oM onraTx nocryroneparopa TPM BhnoBiAHo Ao yMoB po3Ainy lV qboro AoroBopy e nlAfiaBoDMr po3ipBaHB, q6oro AoroBopy B

oaHocropolrHEo y noprarry.

5. nepenixaoaarxiB Ao qborc AoroBopy, i e HeBi4eMHfiutt qacrnHaMx q6oro AoroBopyl
- TexHirHiyMoBh npxe.AHaHH, Ne02.2.1-011179 BiA 13.08.2018_p l

Ao3Bin Ha npxeaHaHHr Ao Mepax TPM.

Llei Aoro6ip yxna,qeHri ya8ox npxMipHlxax, ,r(i Mapft oAHakosy ropxAfiHy crny, Anr 3aMoBHul(a ra Ofeparopa TPlt4.

ONEPATOP TPM

lx lcqoaHaroArc8rr ta 6aHxloc!( pexBbxrx ClopiB

3AI'OBH}lK
nAT Xap(iBra3 TennoeHepro Kn noli8cbxgiMicbrciPanx

fupecar6i60rnpxi;cbxa 0611" ilaro nooBa, Bt rt,lq9ToMOlda6BA 6yar1Hq, -
23

PaxM26003300506899 exoyAT'oqaAOaNr

fupec.:61109, M. xapxi8, Byn. EfinlotriBc6rc, 1

M. n.(3a iarBHocri)

Errpefiop 3 xanhanuoro 6yAiBHrqrBa'--" -' "(*i ;;nb

fuorio fumma. Ibo.iaHra Orrj*qb no po6ori !
ren. +300573114471

Pax Ns2600928424 s nAT 'KfllPl4HTOBtlrl Al[,4', M. KHis MOo:3006472600928424 e
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AoroBtP Nr 03sKh'13120.18

Ha npreaHaHH, ao ra30[ro3noaiIhHoi crcreMH
(nng npleaBaHHt Uto te g craNlaorHHM)

ny6n qHE AKLl 0H EPHE ToBAP|.4CTBo XAPKIBTA3 iAani -Oneparop fP[l), I oco6i AupeKropa 3 xaniranbHoro 6yAiBHnWBa Cnyqb{om Orcra lopiiosuea, qo Aie Ha
niacraBi roorpeHocriNcEo.74-0718 Bl4 16 0/ 2018 p.,3 oaHiei cropoH ra KorvvHMbHE nlAnPl4et cTBo 'TEnnoEHEPTo'IIo3tBcbKOi MtcbKOipAI,/ xAp{BcbKot

Ao ra3op6noAinEHoi crrcreMh (Aani -AOrOBip).

npx Bl,txoHaHBi yMoB qboro AoroBopy, a raxox BupiLleHHi Bcix nuraH!, ulo He o6yMoEr€+ri qxM Aoao€opo[, CropoHu 30608myorMr (epyBarraF KoAe(coM

eHeprerl,Kx Ta l(oMyBan8}rfi nocnyr (aani- PerynrTop).

l. 3aranExi aroroxgxHi

- TPtrl), npueANyerLca Ha nlAcrasi rex8iqHfx yuoB npfeIHaHH, N 02.2.1 -01 -1 1 81 BiAl 3.08.201 8p. {.qani - rexHiqri yuoBn):

HacereNui nyHxr/ xrrrrloBr.li MacrB/Byrliqr, qo 3Haxoar.rbce: Xap[iBcbka o6nac1b, u.Ilo3oBa,Byn. CBo6oAx,38-A Gani-06,afi3a oBHuxa).
Mcqe3a64nfleHH, norp(8ocri o6'ena 3aMoBHx(a BcraHoEroeTbc, Ha: icHyo,.roMy p@noAirbHor.ly rc3onpogoAi cepeAHboro rnc[y Ppo3p.:o,3 [,4na Ay:500MM
npo[naAeBoMy no Byn.CEo6oAr s M flo3oBa Xap(BcE(oi o6nacTi ( iHB. Nr1006122722):
TogKa npueANaNH, o6'okra 3aMoBr.rr(a BcraHoBnEerbc, Hai Ba Mexi 3eMen6Hoi AinnHkh O6'ei,Ta 3aMogllrra:
flpoHo3ooaHa roe(a BrMiprcBaHH, (Micqe BcraHosneHH, BFna o6niry)r Ha iiexi 3eMenbHoi AinrHxx 06'€rra 3aMoBBxrc.

1.

2.

3.

4.

5 Po3po6xy npoeHy 3osHiurHboro ra3onocralaHH, 3a6$nelye &Mo8lrrl(
ll. npeAMerAoro8opy

3aMoBHu(a Ao fP[,4 inyck ra3y Ha rioro o6'eKr Ba yMoBax qloroAoroBopy.

TexHiqHux yMoB.

lll. O6oE'r3xr Ta npaBa CroplH
L Oaeparcp fPtil 306o3'r3yer6ci:

cnoM, 3a3HaeeHiB EorcBopi, 3a yMoBu Er.1(oHaHH, 3aMosErrKoM 3o6OB'93aHb, Bu3HageBnx po3Aino{ lV qboro AOaO€Opy:

LlboroAoroBopy Ta KoAexcy ra3opo3floA n6H,,x CxcTeM;

Hala M 3avoB{/ry (itoro rpoedaHTy) Br4gepnHhrt nepelix 3ayBaxeHb. rrulo BoH, riaorb Micqe;

o6'efia 3aMoBNr,rKa),

M cqeBocTira n grHaAqg'fl,r po6orux AHiB y c nbchdir Micl]esocri nicn, BuxoHaHHf, Ta(yx yMOB;

-ara-HF 3avoBH/tor, 4or yMeHriB Lo n!'sepaxyoro ssere-H, B ekcnnyaraqio ra3o8vx Mepg( BHyrprrHbor ratonocra'{aHHn ra ii $BuqHyHarBHrcIb B rorrqr npueoraks,
- norcaxeNH, OneparopoM TPtrl npoeKry BHyrp urH6oro ra3onooaqaHH, B nepea6aqeB,ix qnM AoroBopoM Ta KoAe(@M ra3orpaHmoprHrr q,!fieir axna,q€r;
- onrara Baprofi ipr.loaHaFHr Bian@laHoaoyMoB po3ainy lv qborcAoroBopy;

0neparopoM TP[4

- nranlcaFHt 3aMoBHr.rKoM Na ruoMeHT na(nblreHHe 3aeBu npo npueaHaHH, Ao Ao.oBopy npo posnoAin nFpoAHoro ra3y 3 nep@irioiko8aHuMr nan Mu 3aMoBHr(a (a6o s

ra3y), cKnaAeHol onepaTopoM fP[,l

ypaxyBaHHnM Ao4a*oBlrx Br,,Mor, flepen6ageHux KoaexcoM ra3oponoainbNol crfieu,r;

cyMixHl,lx cy6'oxriB pl,lHKy nprlpoAHoro ra3y)ra nicn, BmoLreHH, 3aMoBHr,,l(a, qo e cnoxr8aqeir, Ao Pe€cTpy cnoxnBaqiB 6yAb-rxoro nocTa\rarlHu(a.
2, 3aMoBHnx 3060B'F3yarbca:

1 ) 3liic!,lr[ onnary nocnyl oieparopa TP[,4 3 npueaHaHHn o6'eK1a 3a]\roBNxxa ra Buaa,ri rexHiqm.,x y oB BiAnoshHo ao yMos pGAiny lV qboro Aoao8opy;
2) 3a6ere-/r/ 6.!B-l-rBo rBBele/Ht a elcrrya_alr{'aJos/( Mepe\( srfPuHboro ra3ogloo6aHHi Bitr Tor$t npxe{HaHHr Ao Brao x ra3oBnx nplfaAtB ra npucrpotB 3)

Mepex TpeTix ocr6 (iHurx 3aMosHH(iB, cnox,lsa!iB);

(3arBepAury)ii B oneparopa TP[,l inepelar[ ioMy oArH ii nprMipHf(Ans Moxn,tBocri 3AiiotefiHr npu€.ABaHHr;

ro'rx,! npuolHaNHf,)ra BapricTb nnaTr 3a npuoaBaHHn (nocnytu oneparopa TPIvl3 npheaHaHs, o61el(a 3a oBruxa);

rala6o sur(oHaNHr 3axoAB 3 iA(nrcleHHe (3a Heo6xAHocri)i

38epHyr,!cr 3a yxnalaHHrM aoaaT(oBoi yrol,! tloao HaaaHffi nocnyr 3 iI nepeHece8Hr.
3. oneparop TPM Mac npaBol

Br,rxorasH, np,relHaBHF qr.t ,or0 BapToo
2)Hanaru noc,ryry 3 nplae4HaHH, o6'€fia 3aMoBHuKa Ao IPIV,x oco6ucro, rai(, i3 3ar1]4e{HeM rperix oci6 niApiArl.,x opEHbaqii;
3)nrAgac npoe(rysa|B, ra3osr, Mepex 3oB|iurHboro ra3onocralaHHi Brlr(oprcroByBaru npoefiu noEropHoro BrxoprcraHfir (TrnoBi npoe{rr):

a6o 9,rNH,1x Hop(,rar,rBHo-rexHi98r1x Iot{yMeHtB ra nosepsyU ioro b 3ayBaxeBHrMH 3a oB8xxy Ha l@flpaqoBaHHr;

Z*



5)3AiicHoBar, KoHrponb 3a 6yAiBH[$soM 3aMoa*nttom raio€rx Mepex BHyrpiu]NEoo ra3onocrala,Ne y nepeAoaleHnr Kote(coM ra3oponoA,rorr, *-ur.rn**rr, "O*0"\

p@noAin rpupoAroao ra3y (TerHirHoi )roAu)rala6o sutloleHH, 3aMoBHill(a, qo € cnoxlEageM, Ao Peecrpy cnoxusaqiB 6yAb-r(oro nocTaeanEHx(a.
5) 3aMoBirr Maa npaBor

Beo6xiAHl.rx Ani nphe#aHHi o6'ofia &MoBHr@;

AoroBopy;

eKmeprHy npoekiy, fl€ 3aisoloelEca BianoBhHo Ao Euiior 3axoHoaaBcrEa ra 3a paxylro( ii irliqraropa.

N. noprAoi po3paxyHfiis
1. Bapricrh nocnyrx Oneparopa fPM 3 npne.AHallHi o6'eKra SaMoBrl.rxa Ao TPM (nrala 3a npx6a aHHq) BiAnoBAHo Ao Meroaonorii BcTaHoBneHN, nnar[ 3a nprexBaHHe,

ra3onocragaHHr.

3ritHo 3 AoAafioM AO q6OrO AO.OBOpy, I CyMi, ,M Br€Haqaeftci B AoAarxosii;r yroAi Ao l.lborc Aorosopy

paxyro( oneparcpa TPM y TaxoMy nopeAky ra y BhnoBiAHi repMiBr,r: 3aMoBBr( cnna,rya 100 d/o BaprocTi po6ir 3 nepespKx ra flotoAxeHH, npoefiHoiAoryMeHTaqii
npornro 3 (rpbox) 6aHkiBcbxnx EH|B 3 MoMeHry orpxMailH, paxyFKy nicrq FataFF, 3aMoBr,iKor,, npoe(rHoi roryMeHraqi pa notoaxeHHe pa3ov 3 BAno8oHoro
3arBo'0. Bapricrb nocrlyl 3 noroAxeHHn npoefiHoi AoryMeHTauii BcraHoBraeTbcr BianoBAHrrM Fa[a3ou oneparopa Tof,tr a BinoLaerDcq Ao Baprocri nocryr 3

l',lpleAHaHHt, il(!! Bx3HaqaeTbc, aoaaTrcBoE yroAoro Ao q6oro Aoro8opy. ocTaroqHxi po3paxyro( 3a AaHrM aoroBopoM 3alicHloerhc, SianosiaHo ao AoAarko8oi
yloAv no qboro Ao[oBopy unixoM 3AiicHeHx,100 % Eaprocri po6ir npo'IiIoM 3 (rphox) 6aBxiBchKnr AriB 3 MoMeNTy oTprMaHHi paxyHry.aBaH@BrM nlaTexeM s
po3Mpi 100% BrA Baprocri nocnyrr, 3 ypaxyBaHHnM noAafiy Ha AoAaHy Bapricrb, nporeroM 3 (rpbox)po6oq[x ABB3 MoMeHry orprruaHN, paxyHKy

TPI\y', yxnaAaHHe AoroBopy npo p$nqAin npnpoAHoro ra3y Ia nlu( ra3y B ra3osi Mepexi BHylpiulHboro ra3onooaqaHHr.

Meroaonodi BnBageHHr nnarx 3a npue.araHHr, 3alBepaxe oi PerylrgTopoM

5. Bapricrb nocnyr 3 BrAa,li TexHirHux yMos npreAHaHHt 3a AaHrM AorcBopoM craHoBlirbl 045 rpH. (oAHa rlcflra copox n'rrb rpr8eHb Hynb (ol'tiior), B roMy qrcni,
noAaro( Ha AoAaHy Bapricr6174,17 tpl.. (Cro ciMAecrr lorxp, rpnBHr ciMHaAqgTb KoniioD. ra cnnaqyerbc, 3aMoBHl4l(oM utrrxoM 3AiicHeHH, 100% nonepeAHhoi
onnarr, npoTiroM 3 (Tpbox) xane$AapHxxAfliB nicnr nhnrcaHH, Aoro8opy.

V. BhfloBhanbHicrb CropiH
1 . y Bxna,q|(y noplueHH, CrcpoHaMx c8oli 3!6oB'BaBb 3a qr AorcBopo{ BoHx Heq.rb siAnoBiAanbHicrb, sh3HaeeHy er4HHuM 3axoHoAaBcT6oni.

o6craBrN.

Buro!ao'{l! noxexi, 3elrrErp}lu, n@eHi, 3cys$ ra iHuli c iil.]i r|xa, Bh6yrH, BiiN,! a6o BittcExoB Aii.
oan A'i nnax o6craBrH CTopora ae nhrBepArx IorryMsnoM ynoBHoBaxeHoro opraHy Ne ni3Hiue 20 xaneHAapBux aNiB 3 ra HafiaHBf, Ta(xx o6craBrfi

Vl. noprAox BrpiueHHn cnopiB

3o(peMa (oAexcy la3opo3noAinbHoi o€reMH, a ra(ox np{iHtru piuleHh Ta po3'rcHeH6 PerynFTopa
2. y pa3i HeAocanra+, 3roAu qrip ErpiuJyoGcr B c)AoBoMy nopiAtry.

Vll. CIpox AitAoroBopy
1. l-iei AoroBip Ha6upa0 gHHHocri 3 MoMeHry ,oao niAnrcaNHt iAie Ao noBHoro sxKoNaHHn CTopoHaM,r nepeA6aleNux NuM 3o6oB',3aHb, Kpi[i BxnaAl(y, 3a3HaleHoro B nyHni 3

porAiny Vlll qboro AoroBopy.

Vlll. lHui yMoBn AoroBopy
1. Crpo( 3a6$ne,ieHH, OneparopoM TPM npxoAHaH[, o6'gxra 3aMoBHl4(a Ao TPI!4 (6yAiBHrqrsa rc BBeAeNHT B e[cnnyaraqio rc3oBl,tx Mepex 3oBH ri]Hboro

Ta3onocraeaHH, Bh Micq, 3a6e3neqeHH, norlD(Hocri Ao roq npueAHaHHs) Bs3HaLraeTbc, o(peMoo AoAarKoBoro yroAoro, ,M yKnaAaeibc, clopoHaMu nicn,
nlAnxcaHH, qrolo AoroBopy Ta Ha niAclaBi norcAxeHoro (3arBepAxesoio) npoefiy 3oBNiur8boro ra3onocraqaNHq i rioro tioulropxcHol qac H[ ralaoo npoe(ry
EByrpirllrbolo ra3onocraqaHHi B ,racrxHi loulropncy Ha opraFbauiE By3na o6nr(y, ,KU]o To-[a BBviooBaHHn Br,JraqeHa I raJoB,ix Mepexar sFyrp.Utpboto
m30n0cralaxffi.

2. oanoM ExxoHalrfl, onepalopoi/t TPl,,l nooyrx 3 nprgIHaHH! o6'€na 3aMooHN(a Ao TPM CTopoHx BBaxarrMyr6 oEeAeHHr B e(cinyaraqio ra3oBl Mepex
3oBHiurHboro m3onocraqaHHr BiA Micq, 3a6e3neqeHH, noD4ffiociAo roql(x npNeAHaHHi o6'ofia 3aMoEHnl(a.

3. 83 ,K4o nporrroM oAHoro pory nicng sBeAeHHi I excnnyaraqiE ra3oBr4x Mepex 3oBr.riurHborc E3onocragaHr, 3aMoBHnK Ne 3a6e3neeurb BuKoHaHHe arMor
ninnyHrry 2 nyHrry 2 po3Ainy lll qboro AoroBopy, a 1akox 3a BiAcyrHocri norcAxeHoro CTopoHaM[ crpory npoAoBxeHHi i)( Bn(oHaBHi Oneparop TPM 3anxuae 3a
co6oE npaBo He BpaxoByBaTx 3ap6ep8o8aHy Tex[i]Hy (nponyc[Hy) noryxNicrB 3a o6'qmoM 3aMogHu[a fpu AeQiqyri TexHiqHoi noTyxHocriAn, iHu]xt 3aiioBliuxrE
(cnoxrBaqiB). np, qhoMy Oneparop fP[,i Hg EpaxoByo 3ape3epBoBa Hy AnF 3aMoBHr(a rexHNHy noryxHicrb,luue 3a yMoBx nxchMoBoro nonepeAxeHHr 3aMoBHnKa 3a
30 xaneHAapHux AHi8 Ao Rrr4rcHfi, TaMx Aii Ta HesrkoHaHH, 3aMoBHHroM y qei cailni crpoK Br4Mor nhnyHKry 3 iyH(ry 2 po3Ainy lll qboro AoroEopy rala6o
HenpoaosxeHHi repMi{y ji BxrrcraHBr.

4. HfiAiicHeHHi 3a oBHxroM onnarH nocnyroneparopa fPl,,l BiAnosiAHo Ao yMoB po3Ainy lV qEoroAorcBopy e niAcraBoEAn, po3ipBaHHe q6oro AoroBopy B

oAHOCrOp0HH60My noprarry.

5. nepeni[AoAardB Ao qboro AoroBopy, r o HeBiA'eMHn MH eacrx HaM, qhoro AorcBopy:
- TexNirHi yMoBx npne.AHanH, Ne02.2.1{1-,l181 BiA 13.08.2018
-Ao3Ein Ha np{sAHaHHi Ao Mepex fPM.
L.lei AoroBip yuaAeHxi yABox npsMipHxrax, sd Marorb oAHaxoBy DpnArqHy ct ny, An, 3aMoBNr(a ra 0ieparopa lPl,,4.

Ll( lcqo3xaxoArcnfii ra 6afixlBclxl pex8brfl CrcplH

3A'ilOBHH(ONEPATOP TPM
flAT XapxiBra3 T-ennorjgflg Xn no3iBcll9] [1j-cE!9LP*91_ _ _.

tupac"i4602, xap(iscb,(a 06;" Miaio ndffi, dtni,ii.l.F not/oHocdBA, 6ya*ro[--
23

_ PaI ilm0m3ibs068st" xoy-AT 10,{aA.6.aI{.!t&,pI]-.-Ug9!5i823- :__
lnH:380761920276, eAPnoy:lqolql-g1 _

AApeaar61109, M. XapxiE, Byn. E$noAiBclka, 1

--___--,,--ile.
licto *n9//


