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Назва проекту Тепличне господарство 

Повна назва Грантера  

Джерела фінансування 

проекту 

Власні кошти в сумі 20 тис .грн. і кошти за проектом «Село. 

Кроки до розвитку» 40 тис . 

Для подальшого розвитку проекту тепличне господарсто 

буде розвиватися шляхом  зароблених коштів і покупкою  

додаткових секцій для теплиці . 

Загальна вартість проекту, 

грн. 

 

Сума гранту від МХП, грн. 40 тис . грн. 

Розташування проекту  

Комерційна мета проекту 
Працювати на власному подвірі у вільний час , заробляючи 

на прожиття , власні потреби , потреби рідного міста, вийти 

на великі міста, наприклад м. Вінниця  і вінницька обл. . 

Соціальна мета проекту Прикрасити своє місто квітами, навчити дітей 

ландшафтному дизайну, ведення професії « Робітник 

зеленого будівництва» . 

Фінансові результати проекту 
Виручка за рік 106500 грн. 

Сукупні витрати за рік 226000грн. 

Чистий прибуток за рік 95000 грн. 

Термін окупності проекту 1 рік 

 Рентабельність проекту  106 000грн 

Витрати на соціальні цілі  квіти на суму приблизно 2000 

грн, зенень  на суму 1000 грн  і щомісячно по потребі 

приблизно на 500 грн  допомога 

Висновок 
Виростити квіти це тільки половина справи, щоб отримати 

прибуток, потрібно їх продати. Для цього у підприємця є 

кілька шляхів реалізації продукції: оптові продажі в квіткові 

магазини, власна точка або павільйон. Для оптових 

продажів необхідно заздалегідь підготуватися, дізнатися 

інформацію щодо цін на квіти у населеному пункті, про те 

які сорти квітів продають компанії. На початку доведеться 

занижувати ціну, щоб залучити клієнтів, тому заробити в 

перший рік буде непросто. Відкриття власної точки 

продажу квітів – ідеальний спосіб почати заробляти відразу. 
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Квіти користуються попитом, при цьому покупці 

найчастіше звертаються в магазини, розташовані біля них, 

не звертаючи уваги на рекламу і репутацію інших квіткових 

павільйонів. Тому можна почати з невеликої торгової площі 

в торговому центрі, де щодня проходять тисячі людей. 

Зробити візитки і організувати  доставку квітів , тоді дохід 

може помітно підрости.   

 

II. Мета проекту: Мій бізнес буде організований таким  чином , що він працюватиме 

безперебійно і зможе постачати на ринок квіти, зелень в необхідній кількості . 

На соціальну орієнтацію: передача квітів і зелені в школи , МНВЦ «Спадщина «.  Безкоштовне 

навчання дітей , які цікавляться рослинами, ведення гуртка в МНВЦ «Спадщина «Квітникар «для 

молодших дітей, для 10-11 класи вивчення професії «Робітник зеленого будівництва». 

2.1. Загальний опис діяльності :  

2.1.5.  Етапи діяльності грантера :                                  

 

 

 

2.2. Дійсна пропозиція продукції і позиції на ринку . 

Основна група товару , що буде продаватися:  

1.Квіти для клумб  : петунія , лобелія , аліссіум , агератум , бегонія , колеус , цинерарія , 

хризантема , гортензія , бругмансія , дельфініум , сальвія , та багато інших . 

2. Зелень ( петрушка , салат , кріп  , базилік , зелена цибуля , шпинат, м’ята, руколла та інші.) 

 

тепличне 
господарство  

закупівля 
матеріалів 

вирощування 
квітів 

вирощування 
зелені  

закупівля 
посадкового 

матералу   

реалізація 
вирощеної 
продукції  
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 Місто  Ладижин дуже красиве і квітуче місто .  Закупка рослин у спеціальних розсадниках 

коштує місту великого бюджету . Я планую  частково продаж рослин за меншою ціною , а ті  

кошти , яке місто зекономить , щоб мерія пустила на проекти , які покращать життя жителям м. 

Ладижин . 

Моя продукція дасть можливість покращити життя в красивому місті від двору до двору , що 

зробить місто більш туристичним, щоб у гостів нашого міста залишались лиш найкращі 

враження і хотілося повернутися сюди знову і знову. Мої рослини будуть мати дешевшу ціну на 

ринку .  

Квіти завжди є актуальним товаром, жоден захід не проходить без цих прекрасних творінь 

природи. 

Мої клієнти : любителі квітів , спеціалісти з ландшафтного дизайну , люди зі скромним 

достатком, які звикли заощаджувати на всьому, що не є предметами першої необхідності. Квіти, 

як раз і відносяться до категорії таких товарів.  

Відносна позиція на ринку : одна  із кількох . 

2.3. Збут , маркетинг і поширення товару . 

Про свою продукція я буду сповіщати всіма доступними методами :газета ,вуличні оголошення 

,розповсюдження листівок  , інтернет, вдячні покупці . Рекламні заходи  проводити кожен 

тиждень. Обмежень у реалізації продукції практично немає . Пропонувати зелень можна в 

супермаркети , дитячі садки , школи , ресторани , кафе , МХП та інше . 

Місце і методи  поширення : продаж у магазині , через інтернет , оптові бази , ринок . Для того, 

щоб мій  бізнес  розвивався потрібно : 

- ділитися корисними знаннями по догляду за квітами зі своїми клієнтами; 

- створити каталог своєї продукції, для зручності роз'яснення, інформацію про рослини; 

- ділитися  візитками, робити  оголошення в пресі і на місцевому форумі. 

Для того, щоб отримувати максимальний дохід в цій сфері діяльності необхідно продавати і 

супутні товари, серед яких: 

- насіння;  різного роду добрива; 

 гербіциди;  

стимулятори росту та інше. 

Тобто надавати своїм  клієнтам всю максимально можливу продукцію. 

2.4. Інфракструктура бізнесу . 

2.4.1.Територія , де буде теплиця – власне домогосподарство , земля приватизована . Для  

зберігання готової продукції є дачний будинок , який можна доукомплектувати різними 

стелажами . Стелажі зробимо за власний кошт . 

№  Назва, кількість та ціна 

обладнання . 

Призначення  Сума , грн.  Примітка  

2017 2018 

http://pro-biznes.com.ua/tehnichni-novinki/kam-jani-tablichki-na-nadgrobki-shho-dajut-dostup.html
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Заплановано  

Власний 

кошт  

1.  Система вентиляції 

  

Для захисту рослин від 

перегріву, яка 

забезпечується 

повноцінним 

повітрообміном. 

6000   

2.  Обігрів 

 

Зігрівання повітря  8000 Заплановано  

на 2018 , 

власні 

кошти  

3.  Освітлення 

 

Потрібно, коли 

світловий день 

скорочується , брак 

світла  

 25000 Заплановано  

на 2018, 

власні 

кошти , 

4.  Полив капельний  

 

Для росту рослин  9000   

5.  Автополив  Для безперебійного 

поливу  
 10000 Заплановано  

на 2018, 

власні 

кошти  

6. Стаціонарну споруду, 

покриту стільниковим 

полікарбонатом. 

Розмір 6*12*2,7 

Для вирощування квітів 

і зелені  

 

 

 

 

37000   

Додаткова секція 6*2*2,7 Для збільшення обсягів 

вирощування при 

потребі  

 6000 Заплановано  

на 2018, 

власні 

кошти  

7. Стелажі і полиці Збільшать корисну 

площу теплиці  
 5000 За власні 

кошти  

8. Садовий інструмент  тачка , 

обприскувач та інше 

Для роботи в теплиці  2000   

9. Насіння квітів і зелені , 

добриво ,грунт , контейнери 

 6000 7000 Власні 

кошти  

10. Всього :  60000 61000  

 

 

2.4.2.Місце розташування бізнесу з погляду доступу клієнтів : Місце розташування находиться 

по дорозі Ладижин- Лукашівка , Роззвязка добра . Є доступ для заїзду автомобіля , 3 км від 

центру Ладижина  і базару . Мою садибу довго шукати не потрібно , вона знаходиться в 100 
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метрах від автобусної зупики , клієнти , які не мають власного транспорту можуть приїхати на 

автобусі Лукашівка -_Ладижин . Від міської зупинки автобуса приблизно 200 метрів . 

Я планую залучати нових клієнтів : Попит на продукти харчування є і буде завжди , особливо в 

зимовий період . Торгівельні мережі і маленькі магазини не проти придбати зелень , попит на яку 

активізується не в сезон , квіти можна дарувати на різні ювілеї , для гарного настрою , це можуть 

бути квіти на зріз або в горщиках  .Я не зацікавлена в поганій якості своєї продукції , якщо не 

буде необхідної якості , то не буде очікуваного прибутку . Наступним етапом, який належить 

пройти, перед тим як запустить такий бізнес - це вивчення літератури, Так, саме вивчення 

наукової літератури по догляду за цими рослинами. Так, як кожна квітка вимагає окремих умов і 

особливого увагу, наприклад, землі, частоти поливу, добрив та інше.У зв'язку з цим, після 

узгодження квіткового асортименту потрібно  уважно вивчити інструкцію з їх вирощування. і це 

також може бути  додатковим заробітком .Розведення кімнатних квітів , які коштують чималих 

грошей і вимагають трохи часу ідають непоганий прибуток. Маючи широкий асортимент цих 

товарів, я зможу  залучити максимальну кількість постійних клієнтів. Рослини , при правильному 

догляді , бистро ростуть , якщо буде мало сировини , можливо додатково посіяти і мати 

необхідну кількість . 

2.4.3.Ресурси купуються :  

Насіневий магазин , садовий центр , базар , пітомнікі ( посадочний матеріал по пошті ). 

Виробничий процес :  Установлення теплиці , поливу , вентиляції . Купити якісне насіння , 

контейнери , грунт . Посіяти насіння , поливати , полоти бур’ян , пікірувати рослини , 

підживлювати  , закалювати , продаж  , посів нових рослин . У зимовий період перший рік 

відпочинок , на другий рік докупляємо необхідні матеріали , щоб теплиця приносила дохід цілий 

рік , набір додаткових працівників на роботу .  

Як і де зберігається продукція : Продукцію беремо із теплиці, якщо це квіти , то зразу ж беремо 

розсаджуємо в контейнери  , якщо це зелень , кладемо у холодильник . Стараємомя бистро 

реалізувати , частково віддати на соціальну сферу . 

Основні чинники , що впливають на якість і вартість  : заробітна плата , електроенергія , 

транспортні витрати , реклама , обігрів. Відходи і їхнє розміщення або утилізація : 

переробка відходів у біогумус ,  компост , так як це природній матеріал . 

2.5. Висновок  : Виростити квіти це тільки половина справи, щоб отримати прибуток, потрібно 

їх продати. Для цього у підприємця є кілька шляхів реалізації продукції: оптові продажі в 

квіткові магазини, власна точка або павільйон. Для оптових продажів необхідно заздалегідь 

підготуватися, дізнатися інформацію щодо цін на квіти у населеному пункті, про те які сорти 

квітів продають компанії. На початку доведеться занижувати ціну, щоб залучити клієнтів, тому 

заробити в перший рік буде непросто. Відкриття власної точки продажу квітів – ідеальний спосіб 

почати заробляти відразу. Квіти користуються попитом, при цьому покупці найчастіше 

звертаються в магазини, розташовані біля них, не звертаючи уваги на рекламу і репутацію інших 

квіткових павільйонів. Тому можна почати з невеликої торгової площі в торговому центрі, де 

щодня проходять тисячі людей. Зробити візитки і організувати  доставку квітів , тоді дохід може 

помітно підрости.  Ніколи не треба шкодувати квіти. Краще їх продати за ціною собівартості, ніж 

втратити безповоротно товар і гроші. Грошові кошти на закупівлю необхідно відразу відкладати 

з першої виручки. В іншому випадку може статися, що закуповувати товар не буде за що. 

http://pro-biznes.com.ua/marketingovi-hodi/posluga-dlja-postijnih-klientiv-gotelju-zalishte.html
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Квітковий бізнес потребує набору грамотного, комунікабельного персоналу: помічники і 

продавці повинні бути енергійними, ввічливими, привітними і відповідальними. Оплата праці 

персоналу повинна прямо залежати від продажів. Тільки так можна стимулювати працівників 

грамотно і професійно обслуговувати клієнтів. 

2.5.1.Основні сильні сторони бізнесу : 1. Маю диплом про закінчення Житомирського 

агротехнічного коледжу за спеціальністю агрономія  ( Додаток 2 ). Працювала агрономом  , 

цікавлюся технологіями в рослинництві і квітникарстві , цікавлюсь ландшафтним дизайном , 

подобається вирощувати квіти , вивчаю про рослини літературу , про хвороби і шкідники і як 

боротися з ними .  

2.5.2.  Слабкі сторони : Це напрямок не є легким і має свої ризики, так як ніхто не 

застрахований від  витівок природи, від хвороб рослин . шкідників . 

 

 

 

 

 

 III РИНОК 

3.1.1. Загальне визначення і ємкість ринку  

Географічна територія , що покривається : м. Ладижин , навколишні села , смт Тростянець ,смт 

.Гайсин , опт м. Вінниця , м.Київ . 

Основні групи клієнтів : жінки- любителі квітів , спеціалісти з ландшафтного дизайну , люди зі 

скромним достатком , люди , яким потрібен квітковий подарунок ( день народження ,8 березня , 

перше вересня , до дня матері , на ювілеї  та інше  ), власники земельних ділянок  … 

Характерне для покупки є те , що люди хотять мати зручності при покупці , щоб далеко не їздити 

і не ходити , звертаються в найближчі магазини . 

Задоволення потреб ринку :  товар , який буде вирощуватися в зимово-весняний  період 

буде мати більший попит , чим цей же самий товар в сезон і при цьому можна мати  

набагато більший дохід . 

3.1.2.Історія  із минулого : зародилося квіткове мистецтво в крупних англійських садибах в XX  

столітті . 

КВІТНИК  РСТВО – галузь рослинництва, яка займається вирощуванням квітниково-

декоративних рослин для квітників, внутрішнього озеленення приміщень, а також для 

зрізування; розділ декоративного садівництва; наука про вирощування та селекцію квітів. 

Залежно від призначення і складу рослин розрізняють  відкритого і захищеного (теплиці, 

оранжереї, парники) ґрунту. У відкритому ґрунті вирощують пристосовані до місц. агроклімат. 

умов багато й однорічні квітник.-декор. рослини (флокс, півонія, ірис, чорнобривці, лобелія, 

http://pro-biznes.com.ua/stori-usphu/dropbox-startap-v-jakij-nihto-ne-viriv.html
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петунія та ін.); у захищеному ґрунті – теплолюбні (фрезія, гвоздика, цикламен та ін.) і кімнатні 

(пальма, кактус, фікус, папороть та ін.) рослини, крім того, здійснюють зимове вирощування 

тюльпанів, гіацинтів, бузку тощо. Нині у світі відомо бл. 20 тис. видів квітник.-декор. рослин. 

3.1.3.  Визначенняґ потенційної ємності ринку для мого виду діяльності :  

3.2. Середовище та тенденції ринку  Ринковий попит на продукцію є , купівельна спроможність у 

людей знизилася , у зв’язку з політикою держави на комунальні платежі і подорожчанні товарів 

всіх сфер діяльності . 

Люди економлять на всьому , але така продукція , як зелень – це вітаміни , здорове харчування , 

де економії не буде . Квіти – це чудовий недорогий дарунок на свята , садові квіти – прикраса 

власного подвіря . міста . 

На перший рік ціна має бути не високою . щоб завоювати ринок , але не працювати собі у збиток 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Основний конкурен  : « Укрфлора»   с. Дорожнє , вул.. Київська 22 043393921 

№  Елементи комплексу маркетингу  Моя діяльність  Діяльність 

конкурента  

1. Товар  : насіння квітів 

               насіння овочів  

               кімнатні рослини 

               садовий інвентар  

               цибулини із Голандії  

               чагарники   

Планується  

Пока не планується  

Планується  

 Планується  

 Планується  

Планується 

 Працює 

Працює 

Працює 

Працює 

Працює 

Працює 

2. Ціна  Ціна має бути не дуже 

висока , щоб 

зацікавити більшу 

кількість клієнтів , 

акція раз на тиждень , 

продажа через 

інтернет  

 Ціна висока , але є 

великий вибір 

продукції і покупець 

сам вирішує , що 

йому купляти , 

можливість 

замовити продукцію 

із- за кордону різних 

новинок , так Як там 

більш розвивається 

рослинництво  
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3. Канали руху товарів  Базар , торгівельна 

точка . інтернет ,  

обробка замовлень на 

товар , упаковка , 

відвантаження , 

оптово- роздрібна 

торгівля  

Магазин , інтернет. 

оптово- роздрібна 

торгівля  

4. Просування товару   Газета , індивідуальна 

увага до  до кожного 

покупця , обмін 

інформацією , менша 

ціна , інтернет , власна 

торгівельна точка  

 

5.  Конкурентна перевага  Менша ціна ,але 

більший оборот  

 Великий вибір 

продукції  

3.3.Можливості і загрози ринку : брак фінансування , низька зацікавленість робітників у 

розвитку тепличного господарства , вузький асортимент , застарілі технології , надходження 

нових альтернативних товарів , поява нових конкурентів . 

 

 

IV ПРОЕКТ 

Тепличне господарство  

Комерційна ідея : Я збираюся займатися вирощуванням  розсади квітів і зелені ( укроп , 

петрушка , салат , базилік , цибуля ). Завдання : побудувати теплицю на власній земельній 

ділянці . Реалізація комерційної ідеї : працювати на власному подвірї , прицьому заробляти на 

свої заповітні мрії . 

Соціальна мета проекту : прикрасити своє місто квітами , територію  «Спадщина» ( місце , де я 

працюю на даний час, навчити дітей ландшафтному дизайну , ведення професії « Робітник 

зеленого будівництва» .   

4.2.  Призначення та джерела фінансування проекту : 

4.2.1.  Вартість проекту  

№    

Основні засоби   Сума ГРН. 

1. Земля  (акт на землю на 39 сот. ) ----------- 

2.  Приміщення (побудований дачний будинок ) ----------- 

3. Ремонт приміщень   ---------- 

4. Поліпшення інфраструктури   ----------- 

5.  Обладнання : Стелажі і холодильник промисловий   15000 ( власні кошти , 

допомога друзів ) 

6.  Транспортні засоби : машина «Таврія»  
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 Всього основні засоби  15000 

7. Супутні реєстраційні документи :  5000 

8. Єдиний податок  160*5=800 

9. Єдиний соціальний внесок  704 *5=3520 

10.  Зарплата найманого працівника   2017-р.-10000; 2018р.-40000 

11.  Закупка сировини , мін добрив . садового 

інструменту  

8000 

12.  Транспортні витрати на доставку товару  одна 

поїздка 15 грн. 

1800 

13. Реклама  500 

14. Оренда приміщення  . місця на ринку  4000 

15. Зв'язок  1200 

16. Електроенергія  1500 

17.  Дозволи та ліцензія  10000 

18. Інше  5000 

19.  Непередбачувані витрати  5000 

 20.  Всього обороні засоби  На 2017р.- 60 000 

  На 2018р.-121000 

 Вартість проекту   На 2017р. –131320 

 На 2018р.- 232368 

 

4.2.2. Джерела фінансування проекту :  

Власні кошти 20 тис. на перший внесок , ;40 тис. МХП   , інші витрати за рахунок 

вирощеної і реалізованої продукції. 

4.3. Прибутковість проекту . 

4.3.1. Поточні витрати бізнесу 

№  Витрати Прямі  Непрямі Змінні Постійні  

1. Супутні реєстраційні 

документи  

5000    

2. Єдиний податок     800 

3. Єдиний соціальний 

внесок  

   3520 

4. Зарплата найманого 

персоналу  

10000  4000  

5. Закупка сировини    8000  

6. Транспортні витрати    1800  

7. Реклама    500  

8. Оренда приміщення   4000  

9. Зв'язок    1200  

10.  Електроенергія    1500  

11. Дозволи та ліцензія  10000    

12. Інше    5000  
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13. Непередбачені 

витрати  

  5000  

14.   мортизація 

обладнання  

  3000  

  

2. 5 . Висновок .Незважаючи на все вищесказане, розведення квітів — це дуже перспективний 

бізнес. Важливо, що для його реалізації практично не потрібно ніякого устаткування, тобто 

витрати зводяться лише до купівлі насіння, рослин для їх подальшого розведення. Якщо 

планується відкрити власний магазин, то на це має бути початковий капітал в середньому 5-10 

тисяч доларів. Велика частина грошей піде на оренду. Крім того, необхідно буде зареєструватися 

в якості індивідуального підприємця або ТОВ. Прибуток з квітів може бути різна. Все залежить 

від обсягів продажів і асортименту. 

Заключення, висновки, рекомендаціїНа підставі всього вищесказаного можна зробити висновок 

про те, що квітковий бізнес — це рентабельний вид підприємництва. Він не вимагає великого 

початкового капіталу, покупки обладнання, пошуку персоналу. Все, що потрібно від 

початківця квітникаря — це знання своєї справи, стриманість, терпіння і працьовитість. Якщо 

майбутній підприємець погано розбирається в кольорах, то можна придбати і прочитати різні 

посібники, журнали по квітникарству. Успіх бізнесу безпосередньо залежатиме від того, як 

проходило розведення квітів, які умови створювалися в теплиці, як часто поливали квіти, які 

сорти були придбані. 

Додатки: 

Додаток 1.  

Моя майбутня теплиця . 
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Стелажі і полиці збільшать корисну площу теплиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2  Відомості про освіту : 
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Додаток № 3  Довідка про інвалідність  
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Додаток № 4 Полив 

   Систему поливу бажано зробити автоматизованою .Крапельний полив позбавлять від 

необхідності щоденного ручної праці, заощадить сили, час і воду. В якості ємності для води 

можна використовувати як бочку, так і централізований водопровід . Від ємності відходить труба 

з розподільними шлангами, які кладуться вздовж рядка. До шлангах підключаються 

розприскувачі. Автоматизований блок управління на основі аналізу показників датчиків 

(температура, вологість),  в заданий час включає і вимикає систему. 

 

Шланг з розбризкувачем підведений до кожного кущика 

Навіть у повністю автоматизованій теплиці рекомендується додатково повісити термометр і 

гігрометр, для самостійного контролю показників. Також до додаткового обладнання можна 

віднести і спеціальні стелажі або ящики, садовий інвентар. 

Додаток № 5  Система вентиляції . 

Поверхня вентиляційних отворів повинна складати не менш 20% від загальної площі теплиці, 

саме в такій пропорції найбільш ефективно здійснюється рух повітряних мас і зниження 

температури. 
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Фото гідравлічної системи вентиляції 

Вентиляційні віконця передбачаються навіть на даху, адже тепле повітря, підкоряючись законам 

фізики, піднімається вгору 

Гідравлічна система, що використовується в невеликих і середніх за площею теплицях. В 

основу роботи цієї системи був узятий принцип гідравлічного об’ємного розширення, 

використовуваний в гідросистемах. 

Додаток 6. Освітлення 

У літній період, за умови правильного розташування і, обладнання для освітлення теплиць 

додатково не потрібно. Інша справа, коли світловий день скорочується, і рослини починають 

відчувати брак сонячних променів. При самостійній електрифікації теплиці використовуються 

всі види ламп: розжарювання, люмінесцентні, ртутні високого тиску, натрієві високого тиску, 

металогалогенні і світлодіодні. 

Рекомендуємо використовувати світлодіодні лампи, які при низькій напрузі дають багато 

синього, червоного або комбінованого світла (на вибір). Це властивість дозволяє зробити 

освітлення безпечним і екологічним. 



  
Додаток  1 до Положення про конкурс мікропроектів  

за проектом  “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”  

 

Самий бюджетний спосіб додаткового освітлення теплиці – використання світло діодів 

Примітка . У даному проекті освітлення поки встановлюватися не буде , використовуватися  

буде сонячний день в період весна – осінь , в зв’язку нехваткою коштів . 

Освітлення буде заплановано на слідуючий рік . 

  Додаток 7 . Обігрів 

 Я розраховую  використовувати теплицю навесні-восени (до настання перших заморозків) і  

спеціально монтувати систему обігріву не обов’язково – достатньо буде біологічного і 

парникового ефекту. Але  у планах вирощування культур з ранньої весни і до глибокої осені або 

зовсім круглий рік, додаткова система обігріву просто необхідна. 

  Водяний. Найпопулярніша система обігріву в силу малої вартості монтажу труб і нагрівання 

води; 

 

Труби водяного опалення можуть йти як по верху зігрівання повітря, так і бути основою 

теплої підлоги 

  Комбінованою. Іноді доцільніше обладнання теплиць відразу декількома системами обігріву. 

Наприклад, використання ІК-обігрівачів і вентиляторів. 
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Монтаж системи комбінованого опалення  

Примітка : . У даному проекті система опалення  поки встановлюватися не буде , , в зв’язку 

нехваткою коштів . 

Опалення  буде заплановано на слідуючий рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


