
Щодаток 2

до Порялку розроблення, погодження
та затвердження lнвестицlиних

програм суб'ектiв господарювання

у сферi теплопостачання, лiцензування

дi"п""осii яких здiйснюють Рада MiHicTpiB

Автономноi Республiки Крим, обласнi,

киiвськh та Севастопольська Micbki

державнi адмiнiстрачiТ
(пiдпункт З пункту 2 роздiлу Ii)

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
суб'скта господарювання до iнвестицiйноi програми на

2022piK_
ТОВ <Сум итепJоенерго>)

(наИменування суб'скта господарювання)

1. зАгАльнА IнФормАцIя шро суБ,€ктА
ГОСПОДАРЮВАННЯ

L{айменування суб'скта госrrодарювання
ГОВ <<Сум итеплоене рго>>

Z005
PiK заснування

Форма власностl
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю

м.Суми, вул.. 2-га За,тiзнична,10
мiсцезнаходження

ззб 988 92

Васюнiн Щмитро Геннадiйович

Код за еДРПОУ

ГIрiзвишде, iм'я, по батьковi посадовоi особи

эуб'екта госrrодарювання, посада

78-67 -зб
Iел., факс, e-mail

Iiцензiя на
Nч, дата видачi, строк дii)

Постанова HKPBKII Лs9JU вlд z),u l,zu I l

р. кПро переоформлення лiцензiй на

u"робrrrurво тепловоi енергii (KpiM

дiяльностi з виробниuтва тепJIовоi енергii

на теплоелектроцентралях,
теплое.]Iектростанцiях, атомних

|.п.*rро.rанцiях i когенераuiйних
|yc,'-a"ouKax 1а установках з

ib" оор".ruнням нетрадицiйних або

lпопоuпruаних джерел енергii),

|rрu".порrування тепловоТ енергii

lмагiстральними та мiсцевими
l( позподiльчими) тепловими мережами,

lrrо.ruчuп,"я тепловоi енергii, виданл;х ТС]

IuСу*"r.rлое@

ry



Iiцензiя на
Ns, дата видачi, строк дii)

[lостанова Ns930 вiд25.0],2017 р. <Про

гlереоформлеi{ня лiцензiй на виробництво
тепловоi енергii (KpiM дiяльностi з

виробництва тепловоi енергii на
теплоелектроцентраJIях,
теплоелектростанцiях, атомних
електростаццiях i когенерацiйних

установкак та установках з

використанfiям нетрадицiйних або

поновлюваних джерел енергii),
транспортування тепловоi енергii
магiстральними та мiсцевими
(розподiльчими ) тепловими мережами,

|.rосru.rurrrя тепловоТ енергii, виданих ТОВ
lксумитеплоенерго) на безстроковi,

Iiцензiя на
Nэ , дата видачi, строк дii)

Постанова N9930 вiд25.07,2017 р. кПро 
l

переоформлення лiцензiй на виробництво
тепловоi енергii (KpiM дiяльностi з

виробництва тепловоi енергii на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанцiях, атомних
електростанцiях i когенерацiйних

установках та установках з

використанням нетрадицiйних або

поновлюваних джерел енергiТ), 
...

транспортування теплово1 енергl1

|магiстра,чьними та мiсцевими

|1розподiльчими) тепловими мережами,

|r,о"ruчur"я тепловоТ енергii, виданих ТОВ

|,,Сумитеплоенерго) на безстр9цч1. _

Этатутний капiтал суб'екта господарювання,
гис. грн

666 458,00

Балансова BapTicTb активiв, тис, грн 46,7 40з,00

Амортизацiйнi вiдрахування за останнlй
звiтний перiод, тис. грн

lз 614,00

3аборгованiсть зi сплати податкiв, зборiв
lобов'язкових платежiв)

4 571,00

2. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО IНВЕСТИЦIЙНУ ПРОГРАМУ
.ходи зl зниження питомих

рат pecypciB, з них:

печення 100% облiку

витрат, а також

гарячоi води у

,

лi iнвестицiйноi програми

похtивачiв м. Суми;



трок реаJIiзацii iнвестицiЙноi програми )|,01.2022 -Зl.|2.2022 року

На якому етапi реалiзацii заходiв, зазначених
в iнвестицiйнiй програмi, знаходиться суб'скт
господарювання

Розроблений проект Iнвестицiйноi
програми ТОВ кСумитеплоенерго> на 7022
piK

Головнi етапи реаrriзачii iнвестицiйноТ
:Iрограми

1 .Виконання проектно-кошторисноl
... \

цокументац11;,
2.Виконання булiвельно-моIIтажних робiт;
З.Здача об'ектiв будiвничтва в

експлуатацiю,

З. ВIДОМОСТI IIРО IНВЕСТИЦIi ЗД IНВЕСТИЦIЙНОЮ
ПРОГРАМОЮ

3агальний обсяг iнвестицiй, тис. грн 31 510,б7

]ласнl кошти 3 1 5 10,б7

:Iозичков1 кошти 0,00

]аJIYченI кошти 0,00

бюркетнi кошти 0,00

НапрямкИ викорисТання iнвестицiй (у % вiл загаJIьного обсягу iHBe стицiй):

заходи зi зниження питомих витрат, а також втрат ресурсlв 0,00

заходи щодо забезпечення технопогiчного облiку ресурсlв l00,00

Заходи щодо зменшення понаднормативних втраI у теплових

мережах
0,00

]аходи щодо впровадження та розвитку iнформацiйних технологlй

заходи щодо модернiзацii та закупiвлi транспортних засобiв

эпецiального та спецiа-шiзованого призначення

0,00

0,00

0,00
заходи щодо пiдвищення екологiчноi безпеки та охорони

навколишнього середовиIца

[ншi заходи
0,00

6



4. оцIнкА Еконоiyltчноi вошктивностI
IнвЕстицrйноi гrрогрАми

иста приведена варпсть

утрiшня норма дохlдност1

нтований перiод окупностl

ндекс прибутковостr

.Щиректор ТОВ
<<Сумитеплоенерго)

Г.Васюнiн
(Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

{


