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Irrформаrliйлrа картка,rliцензiата до iнвестицiйноТ програми на 2021piK
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]цогр?цц цLlO?Щiк (лолаток 4 Порялку)

i I'реф'ц виконаIIня за49]irз lнвестицiйпiй проIрами 202|р.
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проI,I{озномуIIzi структуру тарифу ,.u 
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Обl,рунт,уваI{ня заходу: <Реконсr,рукцiя
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пlepeiKi [lo вуJI. 11ривокза:lьнiй, вiд ]'К-113 до ТК-115, 2d530MM)), схеми
'l'ert:toBoT мсрея<i, 21ефект:rrиЙ акт, акти IIrурфовки, IIаказ про створенIIя
ltoMiciT rllo/Io обстежетII{я, розрахуI{ок екоt-tомiчноТ ефективllостi Bi21

BI Ipo Ba/lЖeIlI IЯ Заходу, rr iдт,rзер.цжуIоч i /lокумсIlти, лоtзi/tки ) кошI,гори с,
марке l иtl1,oBi IIроIIозиltiТ.
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IЦ'Il Лl9зарiчrrоТ Tet1.1toBoT дiльrrицi в м. Суми>), схеми ,геtt.llовоТ мережi,
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IlроrIозиItiТ.
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ОбГрунт:ува}IFIя заходу: <N{одерrriзацiя розгIодirIьчих тепJтових мереж вiд
I Il'tI ЛЬ4 Ковпакiвськоi теttловоТ дirrьrrицi в м. Суми>, схеми ,геп_lIовоТ

мережi, дефектниЙ акт, акти шIурфовки, наказ про створеrIня KoMiciT ш{одо
обстежеItttя, розрахунок економiчноТ ефект,ивностi вiд впровадження
захо/lу, rliдтверджуrочi документи, довiдки, кошторис, маркетинговi
IIропозиII1l.

ОбГруrrтуваI{ня захолу: <I1ридбанIIя землерийноТ автомобiльt+оТ технiки та
мехаtriзмiв лля виконаIlня ремонтних робiт>, пiдтверджуючи докумеIIти,
ztовi.ltки розрахуFIок економiчноТ ефективtlостi вiд вrrровадження заходу,
мзр ýglцдIoв1lц9ц 9]цI i Т 
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обг ваlIIIя захо/lу: <<МодерtliзацiТ ll FIого комплек (БАС)
Коrriя звiту 1O-HKPEЮI - техлIiчний ласпо

24 I]ухr,а;t,герськi звlти
КогIiя /]ol,oBopy оренди ЦlrvlК з теIIлопостачання м.С
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