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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Роздiл 1. Загальна iнформацiя,
тов <Сумитеплоенерго)), згiдно договору оренди вiд 01,09" 2005 року Jю

укм _ оо47 та додатковоi угоди вiд 30. 04. 20lзр. (рiшення сумськоi MicbKoT

Ради вiд 01 .O2.2.0L2 року JYsl lsб-N{р) з Сумською мiською радою, експлуатусться

цiлiснии майновий комплекс з виробництва, транспортування тепла та

електричноi енергiI в MicTi Суми,
Юридична адреса: 40030 м. Суми, вул,2-аЗалiзнична,10

Форма власностi: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Статут пiдприемства затверджено 05.02.20 1 5 року рег.N | 6121 05 00200 0428

код за загаJIъним класифiкатором пiдприсмств та органiзацiй (едрпоу)

- ззб 988 92.
Керiвний склад ТОВ <СумитепJIоенерго>):

- директор Васюнiн Щмитро ГеннадiЙович,
- головниЙ iнженер Смертяк СергiЙ ЮрiЙович,
- головний бухгалтер Борисова Любов Василiвна,

порядок призначеннrI керiвника пiдприемства, термiни та порядок

звiтування вiдповiдають вимогам чинного законодавства.

тов <сумитеплоенерго) являеться суб'сктом господарювання]

- З виробництва тепловоi енергiт на теплоелектроцентралях,

тепJIоеJIектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках

та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел

енергii; 
iпfiлплпт,lIJяIJтJ(, оипобниIIтва 1 ''' iT транспортування- У фaрi теплопостачання з виробництва. теплово1 енергl1,

магiстраJIъними i мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та

постачання.

,Щiяпьнiстъ пiдприсмства
лiцензiй.
У вiдповiдностi до лiцензiйноI

два пiдроздiли пiдприемства:
- Сумсъка ТЕЦ;

здiйснюетъся у вiдповiдностi до отриманих

дiялъностi на тоВ <Сумитеплоенерго> cTBopeHi

- цехтеплових мереж 1 котелень,

1.1. ЩехоМ тепловиХ мереЖ i котеЛьниХ тоВ <СумитеПЛОСНOРГО)l

забезпечУетьсЯ виробництвО тепловоТ енергii (KpiM дiяльностi з виробництва

тепловот енергiт на теплоелектроцентр€tJIях, теплоелектростанцiях, атомних

електростанцiях i когенерачiйних установках та установках з використанням

".rрй"ЧiйниХ 
абО поновJIЮваниХ джереЛ енергiТ), Ti транспортування

tr,turlarрuпьними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами, постачання

тепловоi енергiТ.

lз



що складу цеху теплових мереж i котелень входять:

1.1.1. 20 котелень, в тому числi:

- з повною автоматизацiЬю (без постiйного обслуг. персоналу) - б котелень;

- з частковою автоматизацiсю - 14 котелень,

Загальна BcTaHoBJieHa потужнiсть котелень |4lr577 Гкал/год, пiдключена

49r'l90 Гкал/год.
в котельнях встановлено:

- котлiв з автоматикою безпеки загальною кiлькiртю - 74 одпн., з них:

- водогрiйнiкотлизККЩменше 86О/о:22одпн,, вт,Ч, 
___ т.ггIJт_ 1,,,

твг-8М - 5 шт.' ТВГ-4Р - 2шт., квг- 8шт., дквР , 6,5l]13 - Зшт,; кБнГ - 1шт"

УКС З - 3шт.,
- водогрiйнi котли з КК,Щ, бiльше 86% _ 4б один" в т,ч,:

нIIсту-5 -26 шт., СА -2 шт.,АогВ -100 - З шт,, WITERMO-3W-1,5 - 2 шт,,

Богдан-5 о - 2 шт.; модулi мн - 8шт. (Дахова кот, по вул, Г,Кондратьева,25ll);

КУСЗ - 1шт.,КС-Г-100 -2 шт.;
_ паровi котли: N4зк_7 _ зшт.; Е_1.0_0.9 _2 шт., нIIсту_5 _ 2 шт,;

- загальна кiлькiсть димових труб - 37 один,,

- загыIьна кiлькiстъ установок пом'якшення води - 24 один;

- загаJIьНа кiлькiсТъ HacociB водопiдГотовчогО обладнання - 3 один,;

- загыIьна кiлькiстъ HacociB - 133 один,,

з них:
мережевих - 74 один.;
пiдживлювальних - 28 один,;

живилъних - б один.;

рециркуляцiйних - 5 один,;

циркуляцiйних HacociB ГВП - 12 один,;

iнших - 8 один.
- загаJIьна кiлъкiстъ тягодуттсвих установок - 26 один.,

з них:
димососiв -14 один.;

ДУТТеВиХВенТиляТорiв(УстаНоВЛениХокреМо)-t2оДИН.
загчIJIьна кiлъкiсть теплообмiнникiв - 8 один,

котелънi на 100% забезпеченi приладами облiком тегtловоi енергii, на виходах

з котеленъ встановлено - 2l прилад облiку тепловоi енергii,

|.1.2.б1 ЦТП, в тому числi:
- з незаJIежною системою опаJlення 4 цтп (вул. Холодногiрська,1, ByjI,

Г"Кондратьсва,4, вул. Петропавлiвсь ка,|25, провулок Громадянськiй, 4а ),

В ЦТП пiдприсмства встановлено:
-ЗаГ€LJIЬнакiлькiстътеплообмiнникiв_62один.'уТоМУчисЛ1:

- для систем опаJIення - 5 один,

- для систем ГВП - 5'7 один,

- загальна кiлъкiсть HacociB - 292 один,, в т,ч,:

- змiшування системи опыIення - б один,

- мережевi опалення - 21 один,

- пiдвищуючи сироi води - |5'| один,

- циркуляцiйних HacociB ГВП - 101 один,

- циркуляцiйнi пiдвишдуючи - 2 один,

- частотних перет"орю"uчiв для роботи насосного обладнання - 25 один,



1.1.3. ПНС -2шт.,, в т.ч.:

ПНС-1 - на теплових мерех{ах ТЕЦ;
ПНС-2 - на теплових мережах КППВ;

- загальна кiлькiсть мерех{них HacociB в ПНс - 7 один,, в т,ч,:

- в ПНС -1 типу СЭ -1250,70 - 4 один,;

- вПНС -2 типу СЭ-800-55 -3один,,

що забезпечуе гiдравлiчний режим роботи теплових мереж в опалювальнии
',перiод. 
:

r.i.д. Тепловi мережi - 313,07 км у 2-х тр, вимiрi, в тому числ1:

- вiд ТЕЦ - 181 853,20 м у 2-х тр,вим, :

- магiстралънi - 63 б75,00 м;

- розподiльчi - 118 178,2 м,

.вiдкГtГВПАТкСУмськеНВо>.830б9,40мУ2-хтр.виМ.'ВТ.ч.:
- магiстральнi - 30 685о20м;

- розподiльчi - 52 384,2 м,

- вiд котельних - 48 149,80 м у 2-х тр,вим,:

- опалення - 4| 811,40 м;

- г.в.п. - 5 596,40 м;

Робота
графiкiв:

- г.в.п. вiд ЦТП котельних - 742,00 м,

теплових мереж здiйснюеться У вiдповiдностi до температурних

- вiд ТЕЦ] в опаJIюваJIьнии
- вiд КППВ: в опалювалъний

пепiод i 10-700 С, мiжопалюваJIьний 7О-450^С;

;;ЪЙ iib-Zb' i,nni*о.,аJlювальний 70-450 С;

- вiд котеJIьних: _ l лл
- по вул. Н.Сироватськ а,66а, вул. Г.Кондратьсва, |20: в оПаЛЮВ€l,тьнии

перiод 1i0-r0ilq ,i*о"алювалънуцй ]0-450 С;

- котельних по вул.Роменська, 75, вул.Щекабристiв, 96: в опаJIювальний перiод

r ОJ-ZО'С, мiжопЙювальний 70-450 С; 
_п л nn ,tcor_

- iншi котельнi: в опалювальний перiод 95-70uC, мiжопалювальний /U-4) \-,

Робiтниками цеху теплових мереж 1 котелень забезпечусться_ _ry9:,1
вищевказаних об'сктiв теплопостачання, виконуються експлуатацlинl,

будiвельНо-монтаЖнi, монтажнi, peMoHTHi, оздоблюВальнi та сантехнiчнi роботи"

роздiл 2. оцiнка технiчного стану цiлiсного майнового компJiексу з

теплопостачання MicTa Суми,
Обладнання котеленъ, цтп, пнс, iнших об'сктiв та теплових мереж, якi

входять В цiлiсний майновий комплекс з теплопостачання м, Суми, на 75%

введенi В експлуаТацiю В 19б0-1990-х роках, потребують реконструкuii та

модернlзац11.
2.1. Котельнi

Технологiчне обладнання котельних

роках. З TepMiHoM експлуатацiТ понад 20
вводилося в експлуатацiю в 1960 -1980

poKiB, морально та фiзично застарiле

котельне обладнання, в т.ч.:

Iз 74-Х котлiВ 53 котли морально та фiзично застарi л\ (1l,,620/o) , з Hltx:

- 16 котлiв з ККЩ нижче ВбО^,

- 31 котел з ККЩ бiльше 86ОА,

- б котлiв з ККД нижче 89 %,

- iнше котельне обладнання:
- EacoCiB - iЗ 133 одиН. - 110 один, (82,,7|О/о),



- тягодуттевих установок - iз 2б один, - 11 один, ,(42,,31О/о),

- теплообмiнникiв - iз 8 один. - 4 один. .(50,00%),

- димових труб - iз 37 один, - 4 один,(10,81%),

2'2' ЦТП 
^ ^R,-^пттоттuо rТТТI рр,rпIппося R в 1970 -1990 роках,TеxнoлoгiчнеoблaДнaнняцTПBBoДиЛoсяBексПЛyaTaц1ю

З TepMiHoM експлуатацii понаД 20 poKiB, морально та фiзично застарiле

обладнання, в ,..r., ,"р*уляцiйни* "u.o.iu 
_ iз 101 один, _ 52 один, ,(5|,,49о^),

\

I2.3. Тепловi Mepeтci
тов кСумитеIIлоенерго)) експлуатусться 313,07 км теплових мереж у 2-х

трубномУ вимiрi, iз яких з TepMiHoM експлуатаuii понад 25 poKiB, пiдлягають

замiнi Z77o7| км т/мереж (88,71 Уо), в т,ч,:

- магiстр-"""" - i' 94,36 км - 84,73 км (89,79 %);

- ро.подiльчих - iз 218о71 км - 192о98 км (88,24 О/о),

тов <сумитеплоенерго)) щорiчно виконуе ремонти та замlну теплових

мереж за рахунок витрат, якi'передбаченi структурою дiючого тарифу

тоВ <Сумитеплоенерго)) на транспортування тепловоТ енергiТ,

2.4,Заперiод з 2005 по2022 роки тов_ <Сумитеплоенерго>> виконанi поточнi

та капiтальнi ремонтИ тепло""* ,.р.ж, обладнання ПНС, цтП та котелъних ТоВ

<Сумитеплоенерго)),вт.ч.] л _d,_^,

- замiне но 45rЁ24 км аварiйних теплових мереж у 2-х трубному вимlр1;

- виведенi з експлуатацii 23 малоефективнi котельнi, в т,ч,:

- 20 котелъних - шляхом пiдключення споживачiв до Сумсъкот TEli та

бiльш потужних котелень ( закiльцiвка);

- з nor.n""i переданi до пойу"алъноi власностi в зв'язку з вiдключенням

сгtоживачiв;
_ виконана реконструкцiя 3_х котельних iз замiною котлiв;

- модерНiзацiЯ котлiв котельнi по вул. Них<нъосироватьська,66а

_ виконана модернiзацiя з9 цТП та ПНС-1 iЗ ЗаМiНОЮ 114 ОДИНИЦЬ НаСОСItОГО

обладнання на HacocHi u.p..ur" марок рЕNтдХ' Lочдм GRLгi{FоS, СМ з

двигунами меншоi потужностi та iз встановJIенням 28-ти частотних

перетворювачiв; 11 ____,_:
- викона"u,од.рнiзацiя 11 цтп iз замiною 11 швидкiсних водопlдlгрlБачlв на

сучаснi пластинчастi з регупяторами температури;

- замiнено 1,0 км аварiй""* пuб.лъних лiнiи б кВ живлення пнс-1, пнс_2,

виконання даних робiт дало економiю споживання природного

газу,еJIектричноi енергii та води, зменшення втрат тепловот енергiт в тепJIовик

мережах.
за перiол 201,5 _ 2017 poKiB за рахунок Iнвестицiйних шрограм BcTaHoBJl,eHo

239 вузлiв об.пiкУ тепловоТ енергii в житлових будинках I\{: Суми,

СтаноМ на 01.01 .2O2I рокУ У споживачiв тоВ <Сумитеплоенерго))

встановлено:
- t 462прилади облiку тепловоТ енергii,

.Щлязабе,,,..п."""100%облiкУтепловоТенергiТнеобхiДноВсТаноВиТи67
припади облiку тепловоI енергiТ у споживачiв гliдприемства' л_,.-,, 1)R гтпу

.Щля забей.ч.""" 100% облiку г.в.п. необхiдно встановити 328 гrриладtв

облiку г.в.п. . _, _r: ^ _"_

забезпечено 100 % облiк вiдпущенот тепловоi енергiт з котелень пlдприемства,

ц



Роздiл 3. Мета розробки Iнвестицiйноi програМи ТоВ <Сумитеплоенерго>) на

2022 piK.
Iнвестицiйна програма тоВ <<Сумитеплоенерго) на 2022 piK розроблена

згiдно до <порядку розроблення, погодження та затвердження iнвестицiйних

програМ суб'ектiВ господаРruu"r" У сферi теплопостачання, лiцензувення

дiяльносТi якиХ здiйснюютъ Рада MiHicTpiB Автономноi Республiки Крим, обласнi,

китвська та Севастополъська Micbki державнi адмiнiстрацii>>, затвердженого

НаказоМ MiHicTepcTBa розВитку громад та територifi _Украiни 
вiд 19,08,2020 р,

}Г9 191, на викОнаннЯ ЗаконУ V*раТ,и кПро *о"рчiЙний облiк тепловоi енергiТ та

водопостачання)) зi змiнами, внесеними згiднЪ iз законами Jф2454-VIII вiд

07.0б.2018р., N91060-IX вiд 0З ,t2,2020p,

.щжерело фiнансування IнвестицiйноI програми тов <сумитеплоенерго)) на

2022 р\к:
- виробничi iнвестицii з прибутку в cyмi 31 5ш,б7 тис, грн, без пдв,

План здiйснення заходiв та вик9 истання коштiв на 2022

3.1.1. опис заходiв Iнвестицiйноi програми тов <<Сумитеплоенерго>> на

2022рiк,переДбаченихроздiлом<<ПостачаннягарячоiВоДи>>:

3.1.4.1. ОбrрунТуваннЯ заходу: <<ВстаноВленнЯ вузлiв комерчiйного облiку

гарячогО води у споживачiв тоВ <<Сумитеплоенерго>>,

Варmiсmь" захоdу 31 510,67 muo zpH, без ПДВ,

Технiко-економiчне обгрунтУваннЯ необхiдностi та доцiльностi

впровадження заходу. 
_ _л_л__:______.х л6_i_ .. 1"

на виконання Закону Украiни <про комерuiйнийл облiк тепловоi енерг11 та

водопостачання>) зi змiнами, ""...r"r" з,iдЪо iз Законами Jф2451_ш'r, u'o

07.0б.2018р., J\!1060-IX вiд 03 .|2.2О2Ор, , З метою проведення розрахункlв за

спожитi KoMyHaJIbHi гrослуги виключно за показниками приладiв облiку, тов

<СУмитепЛо9нерГо))'яко,,.рu'орзовнiшнiх.'"*"::|:::.Мере}кнеобхiДно
оснастити сгtоживачiв пiдприсмства вузлами облiку тепловоi енергii та гарячого

""^"il'JJi;# заходу по встановленню вузлiв облiку забезтtечи]:__..9,1j:lлчний

облiк реалiзованот тепловоi енергii в гарячiй водi, визначення фактичних в,грат

тепла в мережах гарячого водопостачання та Iх зменшення,

,Щля забезIIеченнЯ своечасНого знятТя показНикiв з lliчильникiв гарячоТ води,

встановЛениХ У споrкивачiВ MicTa Суtrли, своечасЕого реагування на аварiйнi

BapTicTb

робiт,
грн. без П[ВОб'сми робiтНайменування робiт

Пп."ч.rчння гарячоi води

31 510,б7вузли облiку гарячоТ

водиii - 328 шl,,

кВстановJIення вузлlв
комерчiйного облiку гарячого

води у споживачiв ТОВ
<Счмитеплоенерго))

31 510,67Всього постачання гарячоi води

31 510,б7РАЮМ по Iнвесrицiй"о, про,рамi 2022р

,Lr



ситуацii uб9 вiдкази в роботi лiчильникiв необхiдно також забезпечити

диспетчеризацlю встановлених вузлiв облiку,

Системи дистанцiйного контролю широко застоаовуються у,uйро,_::т]:,зi
державаХ cBiTy. Принцип дiТ даних систем Iрунтусться на передач1 сигналу вlд

лiчильника пО onp.rorY GSM каналУ дО мережi Internet без будь-яких

з'сднувалъних лiнiй .tu пuб.пiв. Введення в дiю систем диспетчеризацii дозволить

оIтератив"о р.u.у"-и на будъ i-iз_l|il"i 1':,,тештатнi 
ситуацiТ, вести контроль за

показниками лlчилъникlв, параметрами l режимами тёллопостачанця, скоротити

витрати на персонал, якии зuдi", "о у зборi iнформацiт, проводит" Y:i]:ринг
вiдпуску та споживання тепловоi енергii на будь_я*у да11 розрахункового перlодУ,

завдяки чому оперативно реагувати на змiни теплових та гiдравлiчних режимlв на

об'сктах споживачiв та на джерелах теплопостачання, виключитъ помилки при

зборi та обробцi даних за рахунок вик1I:т:j" людського фактору, забезпечить

контроль та виявлення крадiжок тепловот енергiт та iнше,

Iнвестицiйною [рограмою ТоВ кСумитеплоенерго)) на 2022 piK передбачено

встановЛення З28 вузлiв облiкУ гарячоi води 
" 

*""по"их будинках - споживачiв

ТОВ <Сумитеттлоенерго),
Роботи планусться виконати пiдрядним способом.

роздiл 4. дналiз впливу результатiв реалiзаuii програми на структуру

тарифу

Виконання заходiв Iнвестицiйноi

забезпечить 100% комерцiйний облiк

ТОВ <Сумитеппоенерго),

Щиректор ТОВ <<Сумитеплоенерго>) Д.Г.Васюнiн

програми ТОВ <Сумитеплоенерго))

гарячоi води у населення - споживачlв

Lg


