
#*#,w "###,
4 ..ol,: , **_1i]] :,j]ra:::, i*

ъйъж ýъ"ж%
*sс-йа{тfiиfi$Ежýрга

ТФЖ "*yмиý*fi,lT*ýеýgргfrnn
уiгr;,чз 4i,J2? ,.l С\п,tи еу;. fi.,,,га З;t l :] l, : ,r

,.:i-;ii,ф i."цi,'Ht'l, К];: ::j-;:: "у,,
I. .ý* iiý4?i 7B-75-1fi, r:'ф 7Ё-8ri rJ'l

т,/ф" 78-18,Зý, e*rT:aii: аkап*Еlеhо.sчi"пу.uа

нАкАз Jчъ 291

вiд к 29> травня 2020 р.

вýýро заmвер&хltеннý
к$ rм mо р нсн oi d о кум еft m ац{i
{ н весmацiйллФi: проерfi,ýw 2 l}2 1 р. lt

,Щrrя рсзроблffýнll, шогоджеЕЕяJ затвердж€нýя та викон&вня [нвесткIliйяс}Т fiрогр&},fрr

вtlробнltцтва, траýспортуваЁýя та trOстачfi{fiя теЕлOвоi енергiТ ТОВ кСlмитеIIлоенерго)) Еа

2021 piK згiдtlо IIостанови нкРЕкfi вiд 31,08.2017 р. Nр1059 (Прс розробленшя,
погOдженuя" затвердженýя та викоýання Iнве*тицiйIмх прOrраья суб'сктiв господарюЕання

у сферi теплопостачаяiш)i

НАКАЗУI0:

i, Вiшiлу з оргапiзацiТ та пiдгOтOвки реьяонтiв цехy теflлових мереж i котеэльIтих

розробитя ксшторисну дск}меýтацiю заходiв, що входять до lýвестицiйяоi г{рограми
вrтробництва, траrlýilOртув&нкя та пýЁтачаsня тепJIовOI еворгii на 2021 piк ,

Вiдповiдальний * начаJIькик ВоIР Литвинова Т.В.
TepMiH викOяаl{ня -до 05,06.2а20 р.

2. ЗастуlяЕку директора з роботи тепловIл( мереж та кOтелеfiь Покутвiй Н.Г. полати на

затверджекня розроблену кошторисну докумевтацiю захOдiв, щ0 вхOдять в IявестицifrНУ
програц{у виробпицтва" ч)аrrýпортуваЕня та пOстачанtIJt тепловOi енергiТ gа 202"L piK пО

об'ектgrм:
- <Реконструкцiя котельяого о6-цаднанця в котельнi по в;чл. Нахilr.tова,ЗOв;

- <Модернiзацiя дirr*rки магiстратьноТ теrrловоi мережi lIo вул. ПривокзалънiЙ, вiд
ТК 1 1З до ТК-1 15,2d530MM>;

* <&{одернiзацiя програмЕогс KoMImeKcy кЕАСу;
- кМодеркiзацiя розгrодiльшж теЕлOвllк мер*ж вiд ЦТП Jti!9 Зарil*lоТ теп-llоgоТ

дiльвицi в м,Суми)
- кМодярrяiзацiя розподiльчих теIIJIових мерсЖ вiд ЦТП }Ь4 Кqэвrrакiв*ькоТ Teп.ltoBoi

дirьяицi в м.Суми>
- <fiридбанIж земл*рийноf азтомобiлънот технiки та мsханiзмiв для викOкаýня

реN{онтник робiт>.

TepMiH

З. 3атвердкеняя
собою.

ýхаректор

8iзlt:

викOнаfiýя - до 05.06.2020 р.

кошторисноi док1.,tиентацiТ та KOHтpoJ]b за виконанням наказу залишlак} за

Д. Г. Ва*юlliхл

!
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т,zф. 78-18-ýS, **mail: EkancýЁK,o.sirny uа

шАклз ý} 2ýý

кiд Et29ll траýня 202* р.

я{р* рrзр*l#q1,, ял* r*зчt**р*аs**пкя
{нве*ммцiйк*f ар*ар*яс* ?8fJ ря

ýля ptt*po$J!*Hltя} tlог{':дкенНя" затýердЖен}tя та викOýаý}tý 1нB*r},ylmýg{oТ пр*гр*-чtи

виробвицтвq транспOртуtssнfiя та поgтачання тепловоi енергiТ 1'ОЁ <Сумитеýлоенерlu', На

]ф2 t piц згiдно If остапови НКРЕКП вiд З i.08.201? р. h|9l059 кГIро розроблеrillя.
}I*l.*дý{енýяэ затвердЖеýня та вI-IкФнаЁ}tя iнве*ткцi&цщк тrрграм *yS'cKTiH гýgýr*дер}*ýftнаý

v сферi теrt"чcшостача&няD

1,

Н.4.Ж,&ýУIff:

Заст. длректсра ý фк{}к*}.tiчнкК ý}{?аýЪ нfi.датИ рзрах}ýýк *ý*яry фi.каксушаr*нк
ltlвs*T}tniiйýi*? np*rpaмl* внрlэýниttтýа, транЁfi*рт}ЁвеfiкЯ та Еýстачання тепло!}оТ еrrергii

t*B ?0Зt piK ,

ýiдпgвцgлький - заст" диреfrФра з ековФмiчgих пнта*iъ Тульчишська 1.1*"

TepMiH внкФнання * до 0tr.06.?020 р.

ýiддirq' з органi*а.аiТ та пiдготовкп реM*KTi* ýеху т*l};т*Еих ь{ёр*ж i к*т*льсзlrх

р*зр*Sвtтш [rrв**тяцiЁ:tу пFФrрему вироýняцтIзft! трах,IсfiФртув&fiня та пQtтачання

теrшовоi еrlергii на 2021 piK .

Вiдлrсвi"ltа:лъний * нача.Iьннк ВоrТР Лнтвинова Т.В.

Т*ръ*iя аýкФн,аrrr;я *д* fl5.*6"ЗС}fl р,

Зае::упня,щУ дир*ýт*ре э р*6tэтН т*жfi,аý*f.Х fitереж та кФтеJIsнь Покутжiй Н"Г. п*ýgти н;*

s&Y**рдх(еýкх ýнg*етищifiIry,ilргрвli{у вжF*ýжýжт,ха, Yр*ý,ýfrйртувftкýя т& ýIýýт&чанýý

тепловоi енергii на 202l piK.

-i.

Т*р*лiя вffкOя*ýия - дФ ýý,OS-}G?fr р-

4, Затвердження iн*сстицifiноТ програми виробниtlтвff9 транспOртуi3анI-rя та шФстачаНl:lя

т*п:lФвfli rrr*ргrl rrа 2*ý1 piк TEt к*}iтреfiь з& eýxкffж&ý}fr{bf ýffкёЗу 3жrýffIаýФ эа ýФЬ*?{}"

ýнр*кгор

Вiзи:

Д, Г" В**ю*сiЕэ
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3ý{тднFекгФрd } роб*щfiеryкrвих мереж
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