
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

обмеженою вiдповiдальнiстю

до lнвестицiйноi програми ТОВ <<Сумитеплоенерго)> на 2021piK

у сферi теплопостачання

Роздiл 1. Загальна iнформацiя
Товариство

вiдповiдностi до договору оренди з Сумською мiською радою вiд 01.09.2005
року J\Ъ УКМ - 0047 та додатковоТ угоди вiд 30. 04.2013р. (рiшення CyMcbKor
MicbKoi ради вiд 0|.02.2012 року Jф1l8б-МР) орендуе цiлiсний майновий
комплекс по виробництву, транспортуванню тепла та електричноi енергiТ в MicTi
Суr".В цiлiсний майновий комплекс входить майно, яке явля€ться комунальною
власнiстю територiальноi громади MicTa Суми.

Юридична адреса: 40030 м. Суми, вул.2-а Залiзнична,10
Форма власностi: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Статут пiдприемства затверджено 0 5 . 02.2 0 1 5 року рег.JФ 1 бЗ21,0 5 002 00042 8
Код за загалъним класифiкатором пiдприемств та органiзацiй (СДПОУ)
-зз698892.

Пiдприемство створено та зареестровано з дотриманням вимог чинного
законодавства. Органiзацiйно-правова форма пiдприемства та правовий режим
маина вlдповlдас дшльност1 пlдприемства та вимогам чинного законодавства.

Пiдприемство очолюе директор Васюнiн Щмитро Геннадiйович, головний
iнженер Смертяк Сергiй Юрiйович, головний бухгалтер Борисова
любов Василiвна.

Порядок призначення керiвника пiдприемства, термiни та порядок звiтування
вiдповiдають вимогам чинного законодавства.
1.1. Про дiяльнiсть пiдпри€мства ТОВ <<Сумитеплоенерго)) :

ТОВ <Сумитеплоенерго) являеться як суб'ектом дiяльностi з виробництва
тепловоТ енергiТ на теплоелектроцентраJuIх, теплоелектростанцiях, атомних
електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанняМ
нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергii, так 1 суб'сктом
господарювання у сферi теплопостачання з виробництва тепловоi енергiТ, iT

транспортування магiстральними i мiсцевими фозподiльчими) тепловими
мережами та постачаннJI.

Щiяльнiсть пiдприемства здiйснюеться у вiдповiдностi до отриманих лiцензiй.
ЛiцензiТ на виробництво тепловоi енергiI транспортування тепловоi енергii
магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами, постачання
тепловоi енергii, згiдно Постанови J\b930 вiд25.07.20|7 р. <Про переоформлення
лiцензiй на виробництво тепловоi енергii (KpiM дiяльностi з виробництва тепловоi
енергiI на теплоелектроцентр€Lлях, теплоелектростанцiях, атомних
електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням
нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергii), транспортування тепловоi
енергii магiстралъними та мiсцевими (розподiльчими) тепло жами,
постачаннrI тепловоТ енергiI, виданих ТОВ <Сумитеплоенерго>)
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здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
вiд 14 сiчня 2020 року J\! 89).

Структура та пiдроздiли пiдприемства вiдповiдають дiяльностi пiдприсмства,
Правилам технiчноi експлуатацii теплових установок i мереж, Правилам технiчноi
експлуатацii електричних станцiй i мереж, Правилам охорони працi, Правилам
нормування.

Що складу ТОВ <Сумитеплоенерго) входять пiдроздiли: Сумська ТЕЦ та цеХ
теплових мереж i котельних.

Щехом теплових мереж i котельних ТОВ <Сумитеплоенерго>> забезпечусться
виробництво тепловоТ енергii(крiм дiяльностi з виробництва тепловоi енергii на
теплоелектроцентраJIях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i
когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або
поновлюваних джерел енергii), iT транспортування магiстральними та мiсцевими
(розподiльчими) тепловими мережами, постачаннjI тепловоi енергiТ.

Обслуговуються 20 котельних (загальна встановлена потужнiсть |4|160
Гкал/год, пiдключена 50174 Гкал/год), 2 ПНС; 61 ЦТП; 3L3,07 км теплових
мереж; 5195 км кабельних лiнiй живлення об'ектiв теплопостачання.

KpiM того виконуютъся проектнi, будiвельно-монтажнi, монтажнi,
оздоблювальнi та сантехнiчнi роботи.

Роздiл 2. Опис систем централiзованого теплопостачання
2.1. Системи централiзованого теплопостачання

ТОВ кСумитеплоенерго> здiйснюс теплопостачання споживачiв MicTa Суми вiд
джерел тепла:

- Сумська ТЕЩ;
- 20 котельних.
Транспортування тепловоi енергii здiйснюеться тепловими мережами

загальною протяжнiстю 313,07 км у 2-х трубному вимiрi вiд джерел тепла, в т.ч.:
Тепловi мережi вiд ТЕЩ:

- магiстральнi - б3 б75100 пл у 2-х тр.вим.;
- розподiльчi:

- вiдгалуження опагIення - 29 4l9r|0, у 2-х тр.вим.;
- ЦТП оп€lJIення - 41 393,55м у 2-х тр.вим.;
- вiдгалуження г.в.п. - 5 972rOOм у 2-х тр.вим.;
- ЦТП г.в.п. - 41 393,55м у 2-х тр.вим.;

- всього розподiльчих - 118 l78r2 м у 2-х тр. вим.
Всього теплових мереж вiд ТЕЦ - 181 853120 м у 2-х тр.вим
Тепловi мережi вiд КППВ ПАТ <<Сумське НВО>>:

- магiстральнi - 30 б85,20м у 2-х тр.вим.;
- розподrльчl;

- вiдгалуження оп€шення - 13 8б5170 м у 2-х тр.вим.;
- ЦТП оп€шIення - t7 716100 м у 2-х тр.вим.;
- вiдгалуження г.в.п. - 3 б5б150 м у 2-х тр.вим.;
- ЦТП г.в.п. - l7 146100 м у 2-х тр. вим.;

- всього розподiльчих - 5238412 м у 2-хтр.вим.
Всього тепловi мережi КППВ - 83 0б9,40 м у 2-х тр.вим.

Тепловi мережi вiд котельних:
- оп€uIення 41 811140 м у 2-х тр.вим.;
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- г.в.п. 5 59б,40 м у 2-х тр.вим.;
- г.в.п. вiд ЦТП котельних - 742100 м у 2-х тр.вим.

Всього теплових мереж вiд котельних 48 149180 м у 2-х тр.вим.
Схеми транспортуваннrI тепловоi енергii тепловими мережами в MicTi Суми:

- по магiстральним тепловим мережам вiд СумськоТ ТЕЩ та КППВ: двотрубна
тупикова - радiальна схема трубопроводiв з резервуючими перемичками до
централъних теплових пунктiв (ЦТП).

Тепловi мережi вiд Сумськоi ТЕЩ та КППВ ПАТ,<Сумське НВО>, являються
единою системою, об'еднанi мiж собою магiстралями Jф3, Jф4, Ns6. Межi
розподiлу даних теплових мереж встановленi в теплових камерах ТК-314, ТК-440,
ТК-434, ТК-601, ТК-617. Головною резервуючою перемичкою мiж двома
основними джерелами теппа в MicTi Суми - ТЕЦ i КППВ являеться магiстральна
теплова мережа ТК-219 - ТК- 601 - ТК-б05 по вул. Iндустрiальнiй - вул. Ковпака,
2dбЗOмм;
- по розподiльчим тепловим мережам: пiсля центральних теплових пунктiв
(ЦТП) розподiльчою чотирьохтрубною мережею для груп будiвель;

- в напряму до iндивiдуальних теплових пунктiв (IТП) в будiвлях, гаряче
в IТПводопостачання в яких здlиснюеться через теплообмiнники, встановлен1

споживачiв;
- вiд котельних:

- в напряму до iндивiдуальних теплових пунктiв (IТП) в будiвлях,
водопостачання теплообмiнники, встановленi в IТПопостачання в яких здlиснюеться через теплооомlнники, встановлен1 в llIl

живачiв.
Об'екти теплоспоживання приеднанi до СумськоТ ТЕЦ та КППВ по залежнiй

споживачlв.

та нез€шежнiй схемам, вiд котельних - по залежнiй cxeMi.
Транспортування вiд ТЕЦ здiйснюеться тепломагiстралями М J\Ъ 1.,2, З, 4,

5,7 по 3-м тепловим виводам:
- на магiстралi J\Ъ 4,7 два виводи по 2d720MM;
- на магiстраль J\Гs 1 один вивiд 2d630MM.

- до магiстралi ЛЪ4 пiдключенi:
- магiстраль ]ф3 в ТК-41б (ТК-41б - ТК-З00);
- магiстраль М5 в ТК- 4З8(ТК-438 - ТК-500);

- до магiстралi М7 пiдключенi:
- магiстраль }lb5 в ТК- 700 (ТК-700 - ТК-512);

- до магiстралi J\bl пiдключенt:
- магiстраль Jф3 в ТК-124 (ТК-124 - ТК-306);
- магiстраль J\b2 в ТК-105 (ТК-105 - ТК-201).

Транспортування вiд КППВ здiйснюеться по 2-м тепловим виводам:
- магiстраль J\Ъб - один вивiд 2d920MM через ТК-605;
- магiстраль Nsб - другий вивiд 2d920MM через
ПАТ <Сумське НВО>.
- до магiстралi NЬб пiдключенi:

ТК-605-1 на територiю

- магiстраль J$8 в ТК-631(ТК-631 - ТК-815);
- магiстраль J\Ф2 в ТК-б17 (ТК-б17 -ТК215/15-6);

- до магiстралi ЛЪ8 пiдключена:
- магiстраль j\b4 в ТК-801(ТК-801 - ТК-440).

гаряче



На теплових мережах встановленi ПНС-1
забезпечують гiдравлiчний режим роботи теплових
вiд ТЕЦ та КППВ вiдповiдно.

(ТЕЦ), ПНС-2 (КППВ), якi

Виробництво гарячоi води здiйснюстъся на бl-му центрЕtльному тепловому
пунктi (ЦТП) i 125-и вбудованих водопiдiгрiвачах в IТП житлових будинкiв,
бюджетних та iнших споживачiв по закритiй системi.

Робота теплових мереж здiйснюсться у вiдповiдностi до температурних
графiкiв:
- ТЕЩ: в оп€lJIювальний перiод 110-700 С, мiжоп€ulюв€ulьний 70-450 С;
- КППВ: в оп€uIювальний перiод 110-700 С, мiжоп€ulювальний 70-450 С;
_ котельних:

- по вул. Н.Сироватська,66а, вул. Г.Кондратьева,
перiод 110-700 С, мiжоп€uIюв€IJIьний 70-450 С;

I20: в опалювальний

- котельних по вул.Роменська, 75, вул.Щекабристiв, 96:. в оп€tгIювальний
перiод 105-700 С, мiжоп€uIюв€tJIьний 7О-450 С;

- iншi котельнi: в оп€uIюв€uIьний перiод 95-700С, мiжопалювальний
70-450с.

Згiдно розрахунку нормативного пiдживлення теплових мереж з урахуванням
пiдключеного теплового навантаженнrI нормативна витрата пiдживлення
теплових мереж складае:

2.2. Оцiнка технiчного стану цiлiсного майцового комплексу з
теплопостачацня MicTa Суми.

Обладнання котелень, ЦТП, ПНС, iнших об'ектiв та теплових мереж, якi
входять в цiлiсниЙ маЙновий комплекс з теплопостачання м.Суми, на75О/о введенi
в експлуатацiю в 1960-1990-х роках, потребують реконструкцiТ та модернiзацii.
2.2.1. Тепловi мережi

ТОВ <Сумитеплоенерго>) експлуатуеться 313107 км теплових мереж у 2-х
трубному вимiрi, iз яких g|,IYo - з TepMiHoM експлуатацiТ понад 25 poKiB,
пlдлягають замlн1.

В зв'язку з понаднормативним TepMiHoM експлуатацii iзоляцiя трубопроводiв
порушена, спостерiгасться iнтенсивна корозiя металу, порушення герметичностi
трубопроводiв, що призводить до понаднормативного рiвня втрат тепловоi енергii
в теплових мережах. В критичному cTaHi знаходиться iзоляцiя дiлянок надземних
теплових мереж, якi розташованi на великiй висотi та потребують модернiзацii.

Роботи по замiнi дiлянок теплових мереж, усуненню порчd теплових
мережах ТОВ <<Сумитеплоенерго)> виконуе господарс iз
застосуванням автотранспортноt технiки та механiзмiв.

В ПНС встановленi потужнi HacocHi агрегати:
- в ПНС -1 типу СЭ -1250 -70 - 4 шт.;
- вПНС-2типу СЭ-800-55- 3шт.
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мереж в оп€UIювzlJIьнии перlод,

- вiд СумськоТ ТЕЩ:

в опzulювальний сезон -4gr55 *'/.од""у;
мiжопалювальний сезон - 18141 *'/.од""у.



2.2.2. Котельнi
Технопогiчне обладнацня котельних вводилося в експлуатацiю в 1960 -1980

роках.Станом на 01.01.2020р. загыIьна встановлена потужнiсть 20 котельних
пiдприемства становить 141,60 Гкал/год, пiдключена 501749б Гкал/год.

В котельних встановлено 74 одиницi котлiв з автоматикою безпеки:
- водогрiйнi котли: ТВГ-8М - 5шт., ТВГ-4р- 2шт., КВГ- 8шт., ДКВР - 6,511rЗ -
3шт.; КБНГ -1шт., НIIСТУ-5 - 28 шт., УКСЗ - 3шт., СА - 2 шт., АОГВ -100 - 3
шт., WITERM0-3W-1,5 - 2 шт., Богдан-50 - 2 шт.; модулi МН - 8шт. (на даховiй
котельнi по вул.Г.Кондрать ева, 25 l I);
- паровi котли: МЗК - 3шт.; E|l9 -2 шт., КСГ -100 - 2шт.;

Котельнi ТОВ "Сумитеплоенерго" працюють на природному газi.
Iз 74-х котлiв, встановлених в котельнях, 52 котли з TepMiHoM експлуатацii

понад 20 poKiB, Mop€tJIbHo та фiзично застарiлi, 22 котла з ККЩ нижче 86ОА, 46
котлiв з ККЩ бiльше 86Уо,6 котлiв з ККЩ нижче 89 %.

Yci котельнi ТОВ <Сумитеlтлоенерго) облаштованi вузлами облiку, якi
забезпечують 100% облiк вiдпущеноi тепловоi енергii.

Температурний графiк найбiльш потужних котельних - 110/70'С, решти
котельних - 95/70"С.
2.2.3. цтп

ТОВ <Сумитеплоенерго) експлуатуе б1 ЦТП, якi забезпечуютъ централiзоване
холодне та гаряче водопостачання споживачам MicTa, об'екти яких пiдключенi до
цтп.

В чотирьох ЦТП встановлена нез€Lпежна система опаlrеннrl (ЩТП по вул.
Холодногiрська,1, вул. Г.Кондратьсва, 4, вул. Петропавлiвська, |25, провулку
Громадянськiй, 4а ).

В ЦТП пiдприемства встановлено:
- 62 водопiдiгрiвачi, в т.ч. швидкiсних - 51 шт., пластинчастих - L1 шт.;
- 315 одиницъ насосного обладнання, переважна кiлькiсть яких консольного типу
К, з двигунами потужнiстю 75 кВт,40 кВт,30кВт,22 кВт, 17 кВт,4кВт;
в т.ч.: мережних - 31шт., г.в.п. -l72 шт., циркуляцiйних -L12 шт.;
- 28 частотних перетворювачiв для роботи насосного обладнання в 27 ЦТП
пiдприемства.

800/о автоматики реryлювання насосами застарiла та потребус модернiзацii:
необхiдне переобладнання ЦТП в автоматизованi станцiТ пiдкачки та пiдiгрiву
води за рахунок встановлення нових HacociB з частотним регулюванням обертiв

двигунiв та про|рамним включенням.

Щорiчно проводяться поточнi та капiтальнi ремонти обладнання котельних
та I-{ТП, що приводить до збiльшення експлуатацiйних витрат.

установок i мереж) та для забезпеченнrI надання безперебiйних та якiсних послуг
з оп€Lлення та гарячого водопостачання щорlчно виконуються:
- обов'язковi гiдравлiчнi випробування теплових мереж;
- модернiзацiя, реконструкцiя, поточнi та капiтальнi ремонти
усуваються пориви;
- капiтальнi та поточнi ремонти обладнання
- заходи Iнвестицiйних програм, ухв€tлених

2.3. За перiод з 2005 по 2020 роки
поточнi та капiталънi ремонти теплових
котельних ТОВ кСумитеплоенерго), в т.ч.:

ТОВ <<Сумите tH1

та

ТОВ <Сумитеплоенерго>> згiдно <Правил технiчноТ експлуатацii теплових

ПНС, ЩТП та
нкрЕ,кп.

мереж, обладна



- замiнено 38,839 км аварiйних теплових мереж у 2-х трубному вимiрi;
- виведенi з експлуатацii 23 малоефективнi котельнi, в т.ч.:

- 20 котельних - шляхом пiдключення споживачiв до Сумськоi TEI-{ та
бiльш потужних котелень ( закiльцiвка);

- 3 котельнi переданi до комунальноТ BJIacHocTi в зв'язку з вiдключенням
споживачiв;

- виконана реконструкцiя iз замiною котлiв в 3-х котельних.
- виконана модернiзацiя 39 ЦТП та ПНС-1 iз замiною 114 одиниць насосного
обладнання на HacocHi а|регати марок PENTAX, LOVARA GRUMOS, СМ з

двигунами меншоТ поryжностi та iз встановленням 28-ти частотних
перетворювачiв;
- виконана модернiзацiя 11 ЦТП iз замiною 11 швидкiсних водопiдiгрiвачiв на
сучаснi пластинчастi з реryляторами температури;
- замiнено 1r0 км аварiйних кабельних лiнiй б кВ живленнrI ПНС-1, ПНС-2.

Виконання даних робiт
г€lзу,електричноi енергii та води,
мережах.

За перiод 2015 - 2017 poKiB на виконання Iнвестицiйних програм
встановлено 239 вузлiв облiку тепловоТ енергii в житлових будинках м. Суми що
забезпечило близъко 100% облiк тепловоi енергii в житловому фондi та 33 вузлiв
облiку тепловоi енергii на виходi з котелень, що забезпечило I00 % облiк
вiдпущеноi тецловоi енергii з котелень пiдприемства.

Роздiл 3. Мета розробки Iнвестицiйноi програми ТОВ <<Сумитеплоенерго>)
на 2021 piK

Iнвестицiйна програма ТОВ <Сумитеплоенерго) на 2021 piK розроблена
згiдно <<Порядку розроблення, погодження, затвердженнrI та виконання
iнвестицiйних програм суб'ектiв господарювання у сферi теплопостачаннrI>>
затвердженого Постановою НКРЕКП вiд 31.08.2017року j\Ъ 1059 (зi змiнами
внесеними Постановою НКРЕКП вiд 09.07.2020року jФ \297) з урахуванням
схеми теплопостачання м. Суми.

Щжерела фiнансування Iнвестицiйноi програми ТОВ <<Сумитеплоенерго>) на
2021 piK:
- амортизацiйнi вiдрахування: 4 727 435182 грн. без ШВ;
- виробничi iнвестицii з прибутку в cyмi 20 000 000о00 грн. без ПДВ.

У вiдповiдностi до <Правил технiчноi експлуатацii теплових установок l
мереж)>, ДБН В.2.5-З9-2008 <Тепловi мережi>>, TepMiH експлуатацiТ теплових мереж
складае 25 poKiB, Станом на 29.07.2020р. в м. Суми з понаднормативним
TepMiHoM експлуатацii - 285,57км т/мереж, в т.ч.: магiстральних - 851975 км,

розподiльчих - 199159б км.

дало економlю споживання природного
зменшення втрат тепловоi енергii в теплових

OpieHToBHa BapTicTb робiт по замlн1 теплових мереж ТОВ <Сумиеплоенерго> з
понаднормативним TepMiHoM експлуатацii складае 4r7l8 млд
магiстральних - 3r229 млд грн.; розподiльчих - 1, 489 млд грн.

ТОВ <Сумитеплоенерго>> щорiчно виконус ремонти та замiну
рахунок витрат, якi передбаченi структурою

на транспортування тепловоiТОВ кСумитеплоенерго)
11 251,48 тис. грн.



За перiод з 2005- 2020 poKiB ТОВ <Сумитеплоенерго>> замiнено 42,б15 км
теплових мереж у 2-х тр.вим. Разом з тим коштiв передбачених дiючим тарифом
не достатньо для замiни ycix аварiйних теплових мереж.

З огляду на piK введення в експлуатацiю, технiчний стан обладнання котелъних,
ПНС, ЦТП та теплових мереж, для забезпечення безаварiйноi роботи теплового
комплексу, згiдноПорядку Iнвестицiйною програмоюТОВ<Сумитеплоенерго)
на 2021 piK першочергово передбачена модернiзацiя i реконструкцiя теплових
мереж.

Також згiдно Порядку розроблений план розвитку ТОВ <<Сумитеплоенерго) на
202| - 2025 роки, який передбачас в першу чергу модернiзацiю та реконструкцiю
теплових мереж.
3.1. План здiйснення заходiв та використання коштiв на планований перiод
202| оiк:

J\Ъ з/п Найменування робiт
об'сми
робiт IHB. М

BapTicTb робiт,
грн.

без ПДВ

виробництво т/е

1.1
Реконструкцiя котелъного
обладнання в котельнi по
вул.Нахiмова,30

замlна
котла
нIIсту-5 -

1 шт.

Kl4194
584 бб9,07

ТпанспоDтyвання т/е

1.1

Модернiзацiя дiлянки
магiстральноТ тепловоi мережi
по вул. Привокзальнiй,
вiд ТК-113 до ТК-115, 2d53OMM

замiна т/м
2d530MM -

160 м,
поновленIUI
а/б покриття
548м2

}/f.l10024 4 118 019,52

1.2

(Модернiзацiя розподiльчих
теплових мереж вiд ЦТП Jф 9
ЗарiчноТ тепловоI дiльницi в м.
Суми>

замiна т/м
d4OMM -

d2l9MM -

2 432, б пм

Lчз020, Lv5060,
115061,I!5062,
II/3006, I!з02,7,
Lv3019, Lv5063,
Lv5064, ц3025
Lvs065, Lv5066,

Iv3008

ll 467 830,00

1.3

((Модернiзацiя розподiльчих
теплових мереж вiд ЦТП Ns4
Ковпакiвськоi тепловоi дiльницi
в м. Суми)

замiна т/м:
d57MM -

d159MM
протяжн.
1130,0 пм

Lу2,165,II/2,76з,
I\2,761,цl2,764,
IJ/2,762, \\/8244,
[ч8235,II/82з 1,

I!82з2,1J/8246,
тп/789, ц18245

4 343 689,34

|.4.

Придбання землерийноI
автомобiльнот технiки та
механiзмiв для виконання
ремонтних робiт

екскаватор -
1шт.
зварювальнi
агрегати - З
шт.

4 188 480,бб

постачання т/е

3.1
Модернiзацii програмного
комплексу <БАС>

Ноугбук-1
шт.
Принтер -l
шт. А

всьоп
.,

в т.ч. амортвlдрахуванIl

WцrIмglýý
"4'Щ,,465s

виробничi iнвестицii з прибуткt цtr/ра6ýИ



3.1.1. Опис заходiв Iнвестицiйноi програми ТОВ <<Сумитеплоенерго> на 202l
piK, передбачених роздiлом <<Виробництво тепловоi енергiii>:

3.1.1.1. Обгрунryвання заходу: <<Реконструкцiя котельного обладнання в
котельнi по вул. HaxiMoBa,30>>.

Варmiсmь захоdу 584 669,07 zpH.
Технiко-економiчне обrрунтування необхiдностi та доцiльностi впровадження
заходу.

Котельня по вул. HaxiMoBa, 30 на протязi року забезпечуе послугами З

централiзованого оп€lJIення та гарячого водопостачання споживачiв вулицЬ
HaxiMoBa, I. Кавалерiдзе (р-н Хлiбокомбiнату), провул. Гетьманський, а саме 10

багатоповерхових житлових будинкiв, дитячий садок та iнших споживачiв.
Котельня по вул. HaxiMoBa, 30 побудована в серединi 70-х poKiB 20-го столiття,

на сьогоднi обладнання котелънi не вiдповiдас сrIасним вимогам З

енергозбереження, оснащена малоефективними, застарiлоi модифiкацiТ котлаМи
типу НIIСТУ-5 -5 шт та котлом КБНГ-2,5 - 1 шт.(в неробочому cTaHi).

Загальна поryжнiсть котельнi складае:
- встановлена 5,390 Гкал/годину (додаток 3 звiту 10-НКРЕКП),
- пiдключеЕа - 1,9885 Гкал/годину (лолаток 1 звiту 10-НКРЕКП),,

в т.ч. опаJIення -1162lб Гкал/годину, г.в.п. -0,3бб9 Гкал/годину.
Нормативна витрата умовного паJIива в середньому по котельнi складае:

-170,0 кг у.п./ГкаJI на виробництво тепловоТ енергii;
-17З,83кг у.п.Лкал на вiдпуск тепловоi енергii .

Фактична витрата умовного п€Lпива по котельнi складас:
- 167 14 кг у.п./Гк€L[ на виробництво тепловоТ енергii(додаток 3 звiту 10-НКРЕКП) ;

- |71,12 кг у.п.Лк€ш на вiдпуск тепловоТ енергiТ (додаток 1 звiту 10-НКРЕКП)
В котельнi встановлений водопiдiгрiвач ОСТ-16 (4 секцiТ; тепловий потiк

секцii - бЗ2,4кВт; витрата - 83,5тlч; площа нагрiву секцii - 28м2; дiаметр секцii -

325мм; протяжнiсть секцii - 4м), введений в експлуатацiю в 1986 роцi.
ТОВ <<Сумитеплоенерго> для ефективноi роботи котельноi щорiчно виконуе

заходи щодо пiдтримання оптимЕLпьних режимiв роботи котлiв та котельного
обладнання, а саме:

- виконуе режимно-налагоджувальнi роботи котлiв згiдно графiку;
- проводить очищення вiд накипу внутрiшнiх поверхонь екранних труб котлiв;
- здiйснюе постiйний контроль за режимами роботи котлiв та процесiв горiння

(спiввiдношення <<газ/повiтрD) за допомогою приладу (TESTO).
Для бiлъш ефективноi експлуатацii котельного обладнання в котельнi по

вул.Нахiмова, 30 та зменшення споживання природного газу необхiдно здiйснити
замiну малоефективних, застарiлоi модифiкацii котлiв типу НIIСТУ-5 з високою
фактичною питомою витратою палива на вiдпуск тепловоТ енергiТ на сучаснi,
енергоефективнi котли.

Першочергово замiнi пiдлягае котел типу НIIСТУ-5 J\Ъl Jф к/4194,
рег.5519) з фактичною питомою витратою п€LIIива на вiдпу
169,9З кг.у.п./Гкал танизьким ККЩ -8З,99Уо.

Щаний котел оснащений подовими п€uIъниками з1 сп
спiввiдношення газlповiтря застарiлоТ конструкцii, якi не Bi
вимогам експлуатацiТ котельного обладнання та ене
експлуатацiю в 1988 роцi, вiдпрацював свiй TepMiH
експлуатацii згiдно паспорту котла -10 poKiB).

ергii

ням
им
ив

рмlн



Для недопущення аварiйного стану котла та пiдвищення ефективностt
використання енергетичних pecypciB пропону€ться реконструкцiя котельного
обладнання в котельнi по вул. HaxiMoBar 30, яка передбачае:
- демонтаж котла НIIСТУ-5 J\bl( iHB. J\b К/4194) з фактичною питомою витратою
п€uIива на вiдпуск тепловоi енергiТ - 169,9З - кг.у.п./Гкал та низким ККД -
8З,99О/о;

- встановленнrI сучасного енергоефективного котла типу NАVI-Ш 2000 з
питомою витратою паJIива на вiдгryск тепловоТ енергii - 151,9- кг.у.п./Гкал та
високим ККД -94% - 1шт з пzшьниками типу МДГГ-200БА-50Р-ВОД-02М, якi
вiдповiдають сучасним вимогам експлуатацii котельного обладнання та
енергозбереження - 2 шт.
- консервування та вивiд в резерв котлiв НIIСТУ-5 J\bJ\b 2,3.

ВиконаншI заходу дасть
а саме зменшити витрати

можливiсть ефективно використовувати енергоресурси,
паJIива, покращити ефективнiсть роботи котелъного

обладнання в заг€Llrом по котельнi, знизити середньозважений показник питомоt
витрати п€uIива на вiдпуск тепловоi енергii з 167,4 кг.у.п./Гкал до 155,38
кг.у.п./Гкал.
Економiчний ефект вiд впровадження:
- пiдвищення к.к.д. котла до 94О/о;

- економiя природного газу 10217б т.у.п.;
- загzllrьна економiя складае 8б1,98 тис. грн.

TepMiH oкyrтHocTi заходу 8114 мiсяцiв.
Альтернатива заходу: Альтернативою котла NАVI-Ш 200 з пЕtJIьниками
пропонуеться встановлення котла КВ-2,5 Енергетик.

У вiдповiдностi до розрахункiв економiчноi ефективностi запропонованих
котлiв з показниками енергоефективностi:
- котел КВ-2,5 Енергетик - економiя вiд впровадження IП у порiвняннi з

фактичними умовами роботи складае 79159 т.у.п. на piK,
- котел NAVI-III 200 економiя 102176 т.у.п. TepMiH окупностi при встановленнi
котла КВ-2,5 Енергетик складае l7 r57 мiсяцiв, при встановленнi котла T\TAVI-III
2000 - 8,14 мiсяцi.

Тому замiна котлiв НIIСТУ-5 на суласний високоефективний котел з
к.к.д.94О/о типу NAVI-III 2000 являеться оптим€tгIьним технiчним та економiчним
рiшенням.
Висновки: Щля ефективного використаннrI енергоресурсiв, а саме зменшення
витрат природного гшу, покращення ефективностi роботи котельного
обладнання загzшом по котельнi, зниження середньозваженого пок€вника
фактичноТ питомоТ витрати пЕuIива на вiдпуск тепловоi енергii з 167,4
кг.у.п./Гкал до 155,38 кг.у.п./Гкал необхiдно встановити в KoTeпbHi сучасний
енергоефективний котел типу NAVI-Ш 2000 - 1шт. з подовими пальниками типу
МДГГ-200БА-50Р-ВОД-02М - 2 шт.

Щаний котел вiтчизняного виробництва, мае: <Сертифiкат
<Сертифiкат перевiрки типу (модуль В)о, uДозвiл Щержпрацi
к,Щекларацiю про вiдповiднiсть>, кС ертифiкат ресстрацii вiдпо
Для його встановлення демонтувати котел НIIСТУ-5
п€шьниками та вивести в резерв котли НIIСТУ-5 NsJ\Ъ2,3.

Роботи плаIIусться виконанi господарським способом.



3.1.2. Опис заходiв rнвестицiйноi програми ТОВ <<Сумитеплоенерго>) на 202l
piK, передбачених роздiлом <<Транспортування тепловоi енергii>>.

3.|.2.|. Обгрунryвання заходу: <<Модернiзацiя дiлянки магiстральноi
тепловоi мережi по вул. Привокзальнiй,вiд ТК-113 до ТК-115, 2d530MM>>

Варmiсmь захоdу: 4 118 019,52 zpH. без IrДВ
Технiко-економiчне обrрунryвання необхiдностi та доцiльностi
впровадження заходу.

Магiстральна теплова мережа по вул. Привокзальнiй, вiд ТК-113 до ТК-115,
2d530MM, протяжнiстю 160 пм у 2-х тр.вим., являеться частиною магiстралi J\Гч1,

однiею iз основних магiстралей вiд TE[{, дiлянка знаходитъся практично на виходi
з ТЕЩ. Тепломагiстраль М1 забезпечуе теплопостачанням ЦТП до яких
пiдключенi 40 багатоповерхових житлових будинкtв, 2t бюджетнi установи та 37
iнших споживачiв.

Магiстральна теплова мережа вiд ТК113 до ТК115 введена в експлуатацiю в
1,962р., вiдпрацюв€LIIа свiй TepMiH експлуатацii, потребуе замiни.

В 2011 роцi за рахунок ремонтноi програми замiнено З9,4 м даноТ дiлянки
тепломережi в сталевiй трубi, в iнших мiсцях даноi тепловоТ мережi в 2017 роцi
усувався 1 порив пiсля проведення щорiчних гiдравлiчних випробувань, в 2020

роцi -2 пориви, в т.ч. 1 порив пiсля гiдравлiчних випробувань, 1 порив в
опалюв€tпьний перiод. При ycyHeHHi поривiв виявлено, що технiчний стан
трубопроводiв та iзоляцii незадовiльний: трубопроводи та в'язальна проволока
покрита значною корозiею. Такий стан тепловоi мережi зв'язаний з
пошкодженням дорожньоi системи для вiдводу атмосферних осадкiв, якi ранiше
потрапляли в теплову мережу.

Модернiзацiя дiлянки магiстральноi тепловоТ мережi по вул.
Привокзальнiй,вiд ТК-l1З до ТК-115, 2d530MM 1б0 пм у 2-х тр. вимiрi,
передбачае замiну трубопроводiв iз застосуванням ППУ- iзоляцii та поновлення з
модернiзацiТ дiлянки тепловоi мережi - 1б0,0 пм у 2-х тр. вимiрi( в т.ч. поновлення
548 м2, товщиною 11см (у 2 шари бсм та 5см) асфальтобетонного покриття на
проiЪний частинi дороги над тепловою мережею та поновлення 9210 м2 товщиною
5 см ( у 1 шар) асфальтобетонного покриття на другоряднiй дорозi) в мiсцi
проведення робiт.
Вкономiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення втрат тепловоi енергii в теплових мережах на23r7l т.у.п.;
- загrLпъна економiя витрат складае 298r2t тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складае |65172 мiсяцiв.
Альтернатива заходу: В зв'язку з тим, що iснуюча схема теплових мереж MicTa
Суми не дае можливостi застосувати буд" яке альтернативне технiчне рiшення зi
змiни типу або траси прокладання тепловоi мережi, змiни джерела тепла,
альтернатива заходу вiдсутня. Застосування стальноi труби в iзоляцiТ з

утеплювача та склотканини, як €LгIьтернативу, для зменшення капiталовкладень,
не дае можливiсть зменшити втрати тепла, а тiльки наближуе ix до
TepMiH експлуатацii труб у звичаинlи 1золяц11 складае 25 poKiB,
50 poKiB.
Висновки: Для зменшення втрат тепловоi енергii в
забезпечення безаварiйноi роботи теплових мереж,
господарчим способом:
- модернiзацiю дiлянки магiстральноi тепловоТ
Привокзальнiй,вiд ТК-113 до ТК-115, 2d530MM - 160пм

ул.
мlр1, 1зу 2-х

л



застосуванням сучасних технологiй з iзоляцiйними матерiаlrами в ППУ- iзоляцiТ з
( в т.ч. поновлення 548 м2, товщиною 11см ( у 2 шари б см та 5 см)
асфальтобетонного покриття на проiЪний частинi дороги над тепловою мережею
та поновлення 9210 м2 товщиною 5 см ( у 1 шар) асфальтобетонного покриття на

другоряднiй дорозi) в мiсцi проведення робiт.
Роботи плануеться виконанi господарським способом.

3.1.2.2. Обгрунryвання заходу: <<Модернiзацiя розподiльчих теплових мереЖ
вiд IdТП NЪ9 Зарiчноi тепловоi дiльницi в м. Суми>>

Варmiсmь захоdу 11 467 830,00 zpH.
Технiко-економiчне обгрунтування необхiдностi та доцiльностi впровадження
заходу.

ЦТП J\Гэ9 Зарiчноi тепловоТ дiльницi (ЗТД) введений в експлуатацiю в 1978 роцi,
до ЦТП пiдключенi споживачi: 7-м багатоквартирних житлових будинкiв, дитячий
центр та iншi споживачi.

Розподiльчi тепловi мережi вiд ЦТП ]ф9 ЗТД, загuulьною протяжнiстю
3 104об пм в 2-*rр. вим., являються тепловими мережами вiд СумськоI ТЕЩ.

Температурний графiк роботи ТЕЩ: 110 - 70ОС, робочий тиск на виходi з ЩТП
Nч9 ЗТЩ: Р 1 : 6,2кг cl см2, Р2 : 5,0 кгс/см2, РЗ: б,5 кгс/см2, Р2 : 5,2 кгсlсм2.

Спосiб прокладання - пiдземний, в непрохiдних канаJIах.
Тепловi мережi вiд ЦТП Jtlч 9 ЗТ! введенi в експлуатацiю за перiод з 1978 по

1,992 роки, вiдпрацюв€lJIи нормативний TepMiH експлуатацiТ понад 25 poKiB.
Аналiз виявлених поривiв на магiстральних та розподiльчих теплових мережах

пок€вуе, що найбiльша кiлькiсть поривiв усуваеться на розподiльчих теплових
мережах пiсля ЦТП.

Пориви на розподiльчих теплових мережах ЦТП М9 ЗТД усуваються щорiчно,
пiсля обов'язкових гiдравлiчних випробувань теплових мереж.

За ocTaHHi три роки на даних теплових
ycyHeHi поривiв в 2019 роцi виявлено, що

мережах усувалося 1б поривiв. При
iзоляцiйний покров на трубопроводах

порушений, утеплювач та руберойд мiсцями розiрванi або вiдсутнi, лотки та
плити напiвзруйнованi, трубопроводи та в'язальний дрiт зруйнованi корозiсю.

Такий стан теплових мереж приводить до збiльшення поривiв та втрат
тепловоi енергii в теплових мережах, до скарг споживачiв на якiсть надання
послуг та порушення благоустрою у дворах житлових будинкiв.

те

€tльтернатива заходу вiдсутня. Застосування стальноi

тепловоТ дiльницi в м. Суми>>

Заходом <<Модернiзацiя розподiльчих)дlльчих теплових мереж вlд
передбачена замiна дiлянок

ЦТП Nч 9 Зарiчноi
теплових мереж

вlд

d4OMM - d2l9MM загальною протяжнiстю 2 43216 пм у 2-х тр.вим., iз
застосуванням сучасних енергоефективних технологiй та матерiалiв.

Економiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення втрат тепловоi енергii в т/мережах на 148190 т.у.п.,
- загапьна економiя витрат склада€ | 290167 тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складае 1,0бrб8 мiсяцiв.
Альтернатива заходу: В зв'язку з тим, що iснуюча схема
Суми не дас можливостi застосувати буд" яке €шьтернативне зi

а)

з
ь,

змiни типу або траси прокладання тепловоi мережi, зм

утеплювача та склотканини, як €tльтернативу, для зменшен
не дае можливiсть зменшити втрати тепла, а тiльки наближуе

1ста
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TepMiH експлуатацii труб у звичайнiй iзоляцii складае 25 poKiB, в ППУ- iзоляцiТ -
50 poKiB.
Висновки: .Щля забезпечення безаварiйноi роботи теплових мереж, зменшення
втрат тепловоi енергii в теплових мережах, збiльшення ix TepMiHy експлуатацiТ
необхiдно виконати модернiзацiю теплових мереж пiсля ЦТП J\Ъ9 ЗТД
загалъною протяжнiстю 2 43216 пм у 2-х тр.вим., iз застосуванням сучасних
енергоефективних технологiй iз застосуванням сучасних енергоефектиВниХ
технологiй та матерiалiв.
Роботи плануеться виконати господарським способом

3.1.2.3. Обгрунryвання заходу: <<Модернiзацiя розподiльчих теплових мереж
вiд ЦТП NЪ 4 Ковпакiвськоi тепловоi дiльницi в м. Суми>>

Вuрmiсmь захоdу 4 343 689,34 zpH.
Технiко-економiчне обгрунryвання необхiдностi та доцiльностi

впровадження заходу.
ЦТП J\Ф4 Ковпакiвськоi тепловоi дiльницi (КТД) введений в експлуатацiю в

1977 роцi, до ЦТП пiдключенi споживачi: 8 багатоквартирних житлових будинкiв,
ЗоШ J\Ъ22 та iншi споживачi.

Розподiльчi тепловi мережi вiд ЦТП N94 КТД, загальною протяжнiстю
1 13010 пм в 2-х тр. вим., являються тепловими мережами вiд котельнi
Пiвнiчного промислового вузла ПАТ <Сумське НВО> (д-i КППВ).

Температурний графiк роботи КППВ: 110 - 70ОС, робочий тиск на виходi з t{ТП
J\b4 КТД: Р1: 6,0 кгс/см2,Р2: 4,0 кгс/см2, РЗ: 6,5 кгс/см2, Р2:5,0 кгс/см2.

Спосiб прокJIаданн;I - пiдземний, в непрохiдних Kaнzulax.
Тепловi мережi пiсля ЦТП N94 КТД введенi в експлуатацiю за перiод з 1,977

по 1979 роки, вiдпрацюваJIи нормативний TepMiH експлуатацii понад 25 poKiB.
Пориви на розподiльчих теплових мережах ЦТП J\Ъ4 КТД усуваютъся

щорiчно, пiсля обов'язкових гiдравлiчних випробувань теплових мереж.
За ocTaHHi три роки на даних теплових мережах усувсLпося 14 поривiв.
В 20|9 роцi практично на ycix дiлянках теплових мереж при ycyHeHHi

утеплювача та руберойду, лоткiв та плит перекриття.
Подальша експлуатацiя теплових мереж

призводить до збiльшення втрат тепловоI енергii
наслiдок погiршення якостi теплопостачання.

Заходом <<Модернiзацiя розподiльчих теплових мереж вiд ЦТП J\Ъ4

Ковпакiвськоi тепловоТ дiльницi в м. Суми>> передбачена замiна дiлянок
теплових мереж d57MM - d159MM заг€шьною протяжнiстю 113010 пм у 2-х тр.
Вимiрi, iз застосуванням сучасних енергоефективних технологiй та матерiалiв.

Економiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення втрат тепловоI енергiТ в т/мережах на |7 r23
- загапъна економiя витрат складас 255146 тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складае 204100 мiсяцiв.
Альтернатива заходу: В зв'язку з тим, що iснуюча

MicTa Суми не дас можливостi застосувати буд" яке аJIь

1золяц11 з

у такому технiчному cTaHi
в теплових мережах, поривiв i як

Т'У,П,,

схе
е

ларiшення зi змiни типу або траси прокJIадання тепловоI мережIЩ
тепла, альтернатива заходу вiдсутня. Застосування стальноi труби

!з



утеплювача та склотканини, як альтернативу для зменшенIuI капiталовкладень,
не дас можливiсть зменшити втрати тепла, а тiльки наближуе ik до нормативних.
TepMiH експлуатацiТ труб у звичайнiй iзоляцii складае 25 poKiB, в ППУ- iзоляцiТ -
50 poKiB.
Висновки: Щля забезпечення безаварiйноТ роботи теплових мереж, зменшення
втрат тепловоТ енергii в теплових мережах, збiльшення ik TepMiHy експлуатацii
необхiдно замiнити тепловi мережi пiсля ЦТП NЪ4 КТД загальною
протяжнiстю 1 130,0 пм у 2- тр.вим., iз застосуванням сучасних енергоефективних
технологiй iз застосуванням сучасних енергоефективних технологiй та матерiалiв.

Роботи плануеться виконати господарським способом.

3.1.2.4. Обгрунryвання заходу: <<Придбання землерийноi автомобiльноi
технiки та механiзмiв для виконання ремонтних робiu>

Варmiсmь зажоdу 4 188 480,66 zрн.
Технiко-економiчне обrрунryвання необхiдностi та доцiльностi

впровадження заходу.
PeMoHTHi роботи спецiалiстами цеху теплових мереж i котелень ТОВ

<<Сумитепло енерго) виконуються господарчим спо собом.
По ремонтнiй програмi: проводяться гiдравлiчнi випробування 313о07 кМ
магiстральних та розподiльчих теплових мереж у 2-х трубному вимiрi, усуваЮться
пориви пiсля проведення гiдравлiчних випробувань, виконуються ремонТи
технологiчного обладнання 20- ти котельних, 61- го I_{ТП i 2-х ПНС, замiна
аварiйних дiлянок теплових мереж ("iд d32MM до d920MM), замiна запiрноТ
арматури, с€Lпьникових компенсаторiв, нерухомих опор в теплових камерах,
вiдновлюетъся благоустрiй в мiсцях проведення ремонтних робiт на т/мережах,
виконуеться ремонт 83-х будiвель ЦТП, котельних, ПНС та виробничих
примiщень, теплових камер.
По iцвестицiйнiй програмi: модернiзацiя i реконструкцiя теплових мереж (вiд
d32MM до d920MM), модернiзацiя i реконструкцiя обладнання I_{ТП, ПНС та
котельних.

ВиконаннrI вищевказаних ремонтних робiт господарчим способом не можJIиво
без автомобiльноi технiки i механiзмiв. В роботi задiянi 30 один. автомобiльноТ
технiки: автокрани, екскаватори - 4 один., самоскиди, автомобiлi КРАЗ, ГАЗ i iншi
та25 один. механiзмiв: зварювальнi агрегати, мотопомпи, генератори та iншi.

!ана автомобiльна TexHiKa i механiзми ТОВ <<Сумитеплоенерго) з 1977 рокУ
по 2010 piK випуску. В зв'язку з тим, що автомобiльна TexHiKa i механiзми, в т.ч.
екскаватори, вiдпрацюв€ulи свiй ресурс, для забезпечення технiчно сгIравного
стану щорiчно проводилися ik поточнi та капiтальнi ремонти. З роками
автомобiльна TexHiKa потребуе все бiльше peMoHTiB або повноi замiни.

Несправний стан автомобiльноi технiки та механiзмiвпесправнии стан автомооlльно1 технlки та механlзмlв загрожуе
ДТП на дорогах, травм та нещасних випадкiв на виробництвi, мож9

виникненню

збiльшення TepMiHy виконання робiт, вiдключення опсtJI

до
ого

водопостачання у споживачlв на триваJIии термlн в о
зменшуеться якiсть надання послуг.

Фактично на ремонт автотранспортноТ технiки i м
витрачено 353153 тис. грн. без П,ЩВ, в т.ч.: господарчим способ
без П,.ЩВ, , пiдрядним способом 130,24 тис. грн. без ПДВ.

В зв'язку з критичним станом теплових мереж - 91 яких з
понаднормативним TepMiHoM експлуатацiТ, частими ремонтами автомобiльноi

)
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технiки, в т.ч. eKcKaBaTopiB та зварювальних агрегатiв, зважаючи на те, шо TepMiH

ремонтного перiоду тривае шiсть мiсяцiв на piK, для своечасного виконання

ремонтних робiт на теплових мережах, необхiдно додатково придбати один
екскаватор та три зварюв€tльних агрегати.

I_{e дасть можливiсть розподiлити навантаження мiж технiкою i механiзмами,
що призведе до зменшення витрат на ремонт, часу вимушеного простою, дасть
можливiсть своечасно виконувати запланованi ремонти, усувати аварiйнi ситуацii
на теплових мережах.

Пiсля проведення в 2020 роцi тендерних закупiвель для виконання
IнвестицiйноТ програми ТОВ <Сумитеплоенерго) на 2020 piK вивiльнилося
I44З,68 тис. грн. без ПЩВ. Згiдно Порядку необхiдно було схв€Lпити постановоЮ
НКРЕКП <<Iнвестицiйну програму ТОВ <Сумитеплоецерго)) на 2020 piK зi
змiнами>>.

Iз за браку коштiв було прийнято рiшення <<lHBe<

<<Сумитеплоенерго) на 2020 piK зi змiнами>> придбати:
<<Iнвестицiйною програмою ТОВIз за браку коштiв було рlшення

- малий екскаватора для ремонту та замiни розподiльчих мереж, якi знаходяться
на глибинi до |,5 - 2,5 м;
- 3-х зварюв€Lльних агрегатiв для ремонту та замiни магiстральних мереж.

Тому Iнвестицiйною програмою ТОВ <Сумитеплоенерго> на 202I piK
передбачаеться придбання :

- великого екскаватора для ремонту для замiнi магiстралъних мереж, якi
знаходяться на глибинi до З,5 - 6,0 м;
- 3-х зварювальних агрегатiв для ремонту та замiни розподiльчих мереж та
виконання заходiв IнвестицiйноТ програми ТОВ <Сумитеплоенерго> на 2021 piK:
<<Модернiзацiя розподiльчих теплових мереж вiд ЦТП Jф 9 ЗарiчноТ тепловоi
дiльницi в м. Суми>
- <Модернiзацiя розподiльчих теплових мереж вiд ЦТП J\Ъ4 КовпакiвськоТ
тепловоi дiльницi в м. Суми>.

Планом розвитку ТОВ <Сумитеплоенерго>) в роздiлi <Транспортування
тепловоi енергii>> щорiчно передбаченi заходи з модернiзацiТ магiстральних
теплових мереж на суму амортизацiйних вiдрахувань та розподiльчих теплових
мереж на 20 000 0000,0 грн. без ПШ.

,,Щля виконання даних заходiв господарчим способом необхiдна автомобiльна
TexHiKa та механiзми у технiчно справному cTaHi та в необхiднiй кiлькостi.
Економiчний ефект вiд впровадження:

- загаJIьна економiя l |34r2l тис. грн. на piK;
TepMiH окупностi заходу 39,84 мiсяцiв.

Альтернатива заходу: колiсний екскаватор CML JCB пропонуеться як
€Lпьтернативний. ,,Щаний екскаватор мае подiбнi до запропонованого HIDROMEK,
технiчнi характеристики.

При розглядi технiчних характеристик eKcKaBaTopiB,
HIDROMEK являеться:
- менша цiна екскаватора - З 765 980,бб грн. без ПДВ, С
грн. без ПДВ;
- гарантiйний TepMiH експлуатацii HIDROMEK- 2 роки, CML
- HIDROMEK бiльший моторесурс, нiж у CML JC;
- можливiсть встановлювати на екскаватор додаткове обладнання (фреза,
гiдромолот та iнше);
- максимальний радiус копання HIDROMEK - 9 390 мм, CML JCB - 8 974мм.



Заходом пропонуеться придбати для ремонту та замiни розподiльчих
теплових мереж зварювальний генератор \MAGT 300 DC HSBE виробництва
PyMyHii, який мае слiдуючи переваги:

модель двигуна HONDA (Японiя) GХ-б90;
гарантiйний TepMiH експлуатацii - 12 мiсяцiв;

- можливiстъ пiдключати додаткове обладнання ,(насос, перфоратор, кутову
машину та iнше);
- час безперервноi роботи - б годин;
- зручний в експлуатацii при роботi на теплових розподiлъчих теплових мережах
мережах, якi мае габарити 70,5х57,5х88 см, вага 139 кг, можна перевозити
вантажiвкою, piBeHb шуму б8 дБ. Розподiльчi мережi. в загалом прокладенi в
житлових районах MicTa.

Вибiр був зроблений по цiнi зварювЕuIьного генератора WAGT 300 DC
HSBE, найменша цiна 140 833,33 грн. без ПЩВ, аJIьтернативна - 155 750,00 грн.
без ПЩВ;

Висновки: !ля забезпечення безперебiйноi роботи теплових мереж i обладнання
ЦТП, котельних та ПНС, недопущення ДТП на дорогах, нещасних випадкiв на
виробництвi оптимальним рiшенням на сьогоднi являеться придбання для
виконання ремонтних робiт господарчим способом на магiстральних теплових
Мережах - 1-го екскаватора та для виконання ремонтних робiт на розподiлъчих
Теплових мережах - 3-х зварювалъних агрегатiв, також виконання заходiв
Iнвестицiйноi програми ТОВ <Сумитеплоенерго)) на 2021 piK, плану розвитку
ТОВ <Сумитеплоенерго>) на 2021 -2025 роки.

I-{e дасть можливiсть розподiлити навантаження мiж технiкою i механiзмами, що
призведе до зменшення витрат на ремонт, часу вимушеного простою, дасть
мОжливiсть своечасно виконувати запланованi ремонти, усувати аварiйнi ситуацiТ
на теплових мережах.

3.1.3. Опис заходiв Iнвестицiйноi програми ТОВ <<Сумитеплоенерго>> на
202l piK, передбачених роздiлом <<Постачання тепловоi енергiii>:
3. 1.3. 1. Модернiза цii програмного комплексу <<БАС>>

Варmiсmь захоdу 24 747,23 zpH.
Технiко-економiчне обгрунтування необхiдностi та доцiльностi

впровадження заходу.
Для веденнrI статистичноi бази споживачiв, забезпечення вiдповiдностi

КОмп'Ютерноi технiки сучасним вимогам податкового законодавства, з метою
ЗМеншення витрат на обслуговування комп'ютерноi технiки необхiдно
модернiзувати програмному комплексi ((БАС), якiй на сьогоднi застосову€ться на
пlдприсмств1.

Заходом передбачена закупiвля комп'ютерноi технlки
про|рамний комплекс <<БАС>>, передачi даних та прийняття Bi
Ефект вiд впровадження;
- зменшеннrI витрат на обслуговування комп'ютерноi технiки;
- полiпшення якостi обслуговування споживачiв;
- забезпечення фактичного облiку вузлiв облiку, встановлених
спожитоi тепловоi енергiТ.



Висновки: ,,Щля забезпечення необхiдною кiлькiстю комп'ютерноТ технiки для
збору та аналiзу даних, облiку реалiзованоТ тепловоi енергiТ, необхiдно закупити
ноутбук - 1шт., принтер -1шт.

Роздiл 4. Аналiз впливу результатiв реалiзацii програми на структуру тарифу
Пiсля реалiзацii заходiв <<IнвестицiйноТ програми ТОВ <Сумитеплоенерго)) на

2021 piк> пiдприемство отримае зменшення економiчно обrрунтованих витрат.
Загальна економiя вiд впровадження заходiв IнвестицiйноТ програми складае
3 840,54 тис. грн. без ПЩВ.

Е,нергозберiгаючi заходи вплинуть на зменшення витрат в тарифi всього на
DrDlОh, з них паJIива на lr0|o/o, тепловоi енергii в теплових мережах на 11387о.

Щиректор ТОВ <<Сумитеплоенерго)> .Васюнiн

ý,7


