
Обrрунryвання заходу: <<Встановлення вузлiв комерчiйного облi'.у
гарячого води у споживачiв ТОВ <Сумитеплоенерго>>.

Варmiсmь захоdу 31 510,67 muc zpH. без ПДВ.
Технiко-економiчне обrрунтування необхiдностi

ВПРОВаДЖеННЯ ЗаХОДУ. \

та доцlльностl

На виконання Закону Украiни <Про комерчiйний облiк тепловоi енергiТ Та

водопостачання)) зi змiнами, внесеними згiдно iз Законами J\b2454-VIII ВiД

07.06.2018р., Nsl060-IX вiд 0З.|2,2020р. , з метою проведення розрахункiв за

спожитi KoMyH€lJIbHi послуги виключно за показниками приладiв облiкУ, ТОВ
кСумитеплоенерго)), як оператор зовнiшнiх iнженерних мереЖ необхiДнО

оснастити споживачiв пiдприемства вузлами облiку тепловоТ енергii та гаряЧОГО

водопостачання.
Виконання заходу по встановленню вузлiв облiку забезпечитъ фаКтИЧНИй

облiк реалiзованоi тепловоТ енергii в гарячiй водi, визначення фактичних ВТРаТ

тепла в мережах гарячого водопостачання та ix зменшення.

Щля забезпечення своечасного зняття показникiв з лiчильникiв гарячоТ води,

встановЛених у споживачiв MicTa Суми, своечасного реагування на аварiйнi

ситуацii або вiдкази ts роботi лiчильникiв необхiдно також забезпечити

диспетчеризацiю встановлених вузлiв облiку.
Системи дистанцiйного контролю широко застосовуються ),

найрозвинутiших державах cBiTy. Принцип дii даних систем rрунтуеться на

передачi сигн€Lлу вiд лiчильника по окремому GSM KaHaJiy до мереЖi Internet беЗ

будь-яких з'еднуваJIьних лiнiй та кабелiв. Введення в дiю систем дисгIетчеризашiI

дозволить оперативно реагувати на буль-якi аварiйнi або нештатнi ситуацiТ,

вести контроль за пок€вниками лiчильникiв, параметрами i режимами
теплопоСтачання, скоротитИ витратИ на персонаJI, який задiяний у зборi

iнформацiт, прово дити монiторинг вiдпуску та споживання тепловот енергii на

буль-яку дату розрахункового перiоду, завдяки чому оперативно реагувати lta

змiни теплових та гiдравлiчних режимiв на об'ектах споживачiв та на джерелах
теплопостачання, виключить помилки при зборi та обробцi даних за рахунок
виключеНня людсЬкогО фактору, забезпечить контроль та виявлення крадi;кок

тепловоi енергii та iнше.

Iнвестицiйною програмою ТоВ <Сумитеплоенерго>) на 2022 ptK шередбачено

встановлення 328 вузлiв облiку гарячоТ води в житловиХ будинкаХ

споживачiв ТОВ кСумитеплоенерго)).
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Перелiк об'ектiв на яких плануеться встановити вузли облiку гарячого
водопостачання та зведений кошторис додаються.

Альтернатива заходу:
Закони Украiни е обов'язковим для виконання, тому €Lльтернатива заходу

вiдсутня. \
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Висновки:
Виконання даного заходу забезпечить виконання Закону Украiни <ПРО

комерцiйний облiк тепловоi енергii та водопостачання), 100% гарячоi воДи в

житлових будинках - споживачiв ТОВ <Сумитеплоенерго)).

Роботи плануеться виконати пiдрядним способом.
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