
Додаток 6

;to llорялку розроблення. погоджеtlня,га затвердження iHвестицiйНИХ

гlрограм суб'с:l<,гi в l,оспOдарюtsан ня у сферi теIIлопостачан Ilя.

лiчензування дiяльностi яких здiйснюють Рада MiHicTpiB двтономноi

республiки Крим, обласнi, Китвська та Севастопольська Micbki

дерrкавнi адмiнiстрацiТ

. (rtiлпункl 4 пl,нкlу 2 роз:riл1 lll

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'сктiв у сферi теплопостачання

ТОВ "Сумитеплоенерго"
(найменування суб'скта господарювання)

станом на plK20

Jф

з/п
Найменування та характеристика об'ектiв у сферi теплопостачання

Одиниця
вимiру

Показник

загальнии
з них

аварiйнi

I. Виробпиuтво тепловоТ енергii

Цнсерапа meпJloBor eцepaii

1.1 Загмьна кiлькiсть котелень, з них: ш,г. 20 0

потужнiстю до З Гкал/год IIIT. l0 0

потужнiстю вiд 3 до 20 Гкал/год ш,г. 8 0

потужнiстю вiд 20 до l00 Гкал/год ш,t. 1 0

потужнiстю 100 I''кал/год i бiльпlе lI I,I. 0 0

цахових шт 1 0

1.2 Загальна установлена потужнiсть котелень, з них: Гкал/год 14l,58 х

потужн стю до З Гкал/год Гкал/год |2.6 х

потужн стю вiд 3 до 20 Гкал/год Гкал/год 86.8 х

потчжнiстю вiд 20 до 100 Гкал/год Гкал/год 4,1 л5 х

rотyжнiстю 100 Гкалlгод i бiльше Гкал/год 0.0 х

]ахових Гкал/год 0.70 х

1.3 еDелн€ навантаження котелень:

/ неопалювальний перiод ГкzuI/год 2^690 х
,3имовии пеDlод Гкал/год 50.1 9 1 х

1.4 Рiчний обсяг вiдпуску тепловоi енергii Гка-,t 81 124.0 х

2 Коmлu mа хвосtповi поверхнi HazpiBy

2.1 загальна кiлькiсть котлiв: u1,I ]4 5з

2.1.1 за видом теплоносiя, з них: 11]T l+ 5з

водогрiйних з КК,Щ менше 86 % шт. 22 lб

вологрiйних з ККfl бiльше 86 % шт. 46 31

парових з ККД менше 89 % IllT. 6 6

парових з КК.Щ бiльше 89 % шт. 0 0

2.1.2 ]а вилом палива. з них: i ll,г. 74

на газоподiбному паливi шт. 74 5з

на твердому пацивi шт. 0 0

ца пlлкомч паJlивl шт.

2.2 Використання установлених виробничих потужностей котлЬ

у неопалювальний перiод о/ 30

у зил,tовий перiод
о/
/ll 80

2.з ]агальна кiлькiсть екоrrомайзерiв l l I1,. з

3 {ROповl , dlt-MoBi о |l Llc пl ко 0 lt.yt tl в tt.t l uз tB

l8



з.l Загыtьна кiльtсiс,гь тягодуттсвих yc,Iilнoвoк. з них: Ll]T. 26 11

димососlв ш,г, 14 8

дуттевих вентиляторiв (установлених окремо) шт. 12 J

з.2 Jагальна установлена потужнiсть тягодуттсвих установок кВт 4|6 х

]. ) 3агацьна кiлькiсть золопJлакоуловлlовачi в ,шт. 0 0

].4 Загальна кiлькiсть димових труб, з них: Iпт з7 4

ста-певих llIT. 2,| 1

цеглян их таlабо за,riзобетонних шт. l0 3

4 цопомiлкне облаdнання

4.1 }ага,чьна кiлькiсть деаераторних установок шт, 0 0

4.2 Jагальна кiлькiсть водопiдiгрiвальних установок шт. 10 0

4.з ]ага,чьна кiлькiсть бакiв збору конденсату tllT, J 0

4,4 ]агальна кiлькiсть HacociB. з них: UI,I,. 25 102

кивильних шт. 6 6

N,lережних шт.
,74

58

пlдживлювальних пIт. 28 21

конденсацlиних шт. 0 0

речиркуляцiйних шт. 5 5

HacociB гарячого водопостачання (ГВП) шт. 0 0

циркуляцiйних (ГВП) lllT. 12 |2

4.5 Загальна установлена потужнlсть HacoclB кВт 251з,0 х

5 В оdопiDео mов ка i BodHo-xilп i ч н u й реJкuлt

5.1 ]агальна кiлькiсть водопiдготовчих установок шт. l9 0

5.2 ]ага,rьна кiлькiсть HacociB у складi водопiдготовчих установок rIIT. 4 2

5.з 3агаriьна установлена потужнlсть HacoclB кВт 46 0

б Елекmро по с mач ання mа ел е кmр о mexHi ч н i пр u с m р oI

6.1 3ага,тьна кiлькiсть лiчильникiв обл iKy електрич ноi енергiТ: шт. зб 0

пDямого включення IIIT. 26 0

грансформаторного включення шт, l0 0

6.2
заrалiна кiлькiсть точок облiку електричноТ енергiТ, об'еднаних у
лузод (АскоЕ)

шт. 2 о

6.3 Jагальна кiлькiсть трансформаторних пiдстанцiй l0 (6) / 0,4 кВ: ш,г. 0

rотужнiстю до 630 кВА шт. 0

rотужнiстю понад 630 кВА ш,г. 0 0

6.4 вuкорuсmоння усmановленu-\ вuробнччuх поmу)rсносmеi, елекmр9^ехпiоноео облпо

у неопалюва!,lьний перiол % 19 х

у зимовий перiол
о/о 8l х

,1 4вmомаmшзацiя
,1.1 Загальна кiлькiсть автоматизованих котелень, у тому числ1 шт. 20

з повною автоматизацiею (без постiйного обслуr,овувального

персоналу)
шт. 6

з частковою автоматизацiсю lIIT. 14

7.2
]агальна кiлькiсть систем автоматичного регулювання параметрlв

rобочого поошесч
ш,г. 22 6

8 Прtшаdu облiку mепловоi eHepzit

8.1 3агальна кiлькiсть приладiв облiку тепловоi енергiТ, з них: llIT. 295 0

на джерелах теплопостачан ня III,|,. 21 0

комерчiй ного (у споживача) ш,г, 214 0

8,2 3абезпеченiсть приладами облiку на джерелах теllлопостачання о//о 100 0

/q



8.з Забезпеченiсть приладами комерцiйного облiку о//о 96,82 0

8.4
]агальна кiлькiсть приладiв облiку, що необхiлно встановити до 100 %

эснащеностi, у тому числi:
tj,IT. 9 0

на джерелах теплопостачан ня LlI,г 0 0

комерuiйного облiку ш,г. 9 0

9 транспорmнi засобu

9.1 шт,
0

)пецтехнlки шт. 0 0

вантажних автомобiлiв шт. 0

пегкових автомобiлiв l1.1,г. 0 0

l0 Булiвлi та споруди виробничого призначення шт. 26 |,7

Зага_lIьна кiлькiсть IlIT. 26 |,7

II. Транспортування та постачання теплово'l' енергii

l1 М аziс mр bebHi mе rut о в i м ер ecrci

l1.1 Протяжнiсть магiстральних теплових мереж, у тому числl: км 188,72 169,46

l1дземних канaulьних K]vl 1,12.з9 158.98

п iдземних безканальних км 5.05 5 0.2]

надземних K]vI 1|,215 10,2l

|1,2 Jагальна кiлькiсть теплових камер шт. 821,0 б1]

l2 Мiсцевi (р оз по 0iл ьч i) мер есrci

|2.I протяжнiсть мiсцевих (розподiльчих) теплових мерея(, у тому числl: км 288,41 257,55

llдземних км 281.56 )ю 76

lадземних км б,85 5,19

\2.2 ]агальна кiлькiсть теплових камер шт. 1 034 10z

lз Mepectci ?арячоzо воdопосmочанttя (ГВП)

l з.l Протяжнiсть мереж ГВП, з них: км 149.0l I28,41

пlдземних км l48.7з l 28_1 з

надземних ltM 0,28 0,28

14 llенmпrшьнi mепловi пчнкmu Штп)
Загальна кiлькiсть ЦТП tllT. бi 0

15 l Hd uBidy ал ь Hi mепло Bi пу нкmu (IT П)

]агальна кiлькiсть IТП Ill1,. 0 0

lб Облаdнання ЦТП mа IТП

16,l Загальна кiлькiсть водопiдiгрiвмьних установок IlIT. 62 0

16.2 Загальна кiлькiсть бакiв-акумуляторiв гарячоТ води шт. 5 0

16.3 3ага.цьна кiлькiсть HacociB, з них: tllT. l0l
11дживлювальних шт. 0 0

qacociB ГВП шт. 0 0

uиркуляuiйних (ГВП) шт. l01 52

|6.4 Jагальна установлена потужнlсть HacoclB кВт 5,14,7 ,5 х

|7 Елекmропосmqчання tfla сuсmемu управлlння

|7,1 Загапьна кiлькiсть лiчильникiв об.T iку еrrектричноТ енергiТ: IlIT. 118 0

1,7.z ЗагагIьна кiлькiсть систем автоматизацii та коttтролю. 1 roMy числi: шт. 2 0

систем автоматичного погодного регулювання подачi теплоносiя ш,г. 0 0

17.з ]агальна кiлькiсть систем диспетчерського управлiння l,a те-цешtеханiки I l Il,. 2 U

18 lIршааDч облitЕ mепловоi eHepzii i лiчuльнuкu ГВП



18.1 ]агальна кiлькiсть приладiв облiку тепловоТ енергii на IJТП ш,г. 0 0

l8.2 3агальна кiлькiсть лiчильникiв Гвп, з них: шт. 50 0-

на ЦТП шт. 0

у споживачiв (у будинках) шт. 50

l8.3 Jабезпеченiсть приладами облiку тепловоТ енергiТ на I-{ТП % 0

l8.4 ]абезпеченiсть лiчильниками ['ВГI, з них: % 0

на ЦТП % U

у споживачiв (у булинках)
о//о 1з

18.5
Загальна кiлькiстЬ приладiВ облiкУ тепловоТ енергiТ на ЦТП, що

необхiдно встановити до .100 О/о оснащеностi
шт. 122

l8.6
За.-""" -i"*icTb лiчильникiв ГВП, що необхiдно встановити до l00 %

оснащеностi, у тому числi:
шт.

450 0

на I_{ТП шт. 122

r' споживачiв (у будинках) tllT. з28

19 Транспорmнi засобu

19.1 шт. 28

спецтехнlки ш,г. 12

]антажних автомобiлiв шт, |4

1егкових автомобiлiв ш,i 2

20 БyDiuti лпа споруdu вuробнuч,оzо прuзночення

]агальна кiлькiсть шт. 66

21 Опшlювальна wюupа тис. кв. м 2 864,92

22 3абезпечення ?арячою воdою тис. жителlв 8,089

2з Прuеdнане наванлпахrсення за каmеzорiямu :

населення Гкал/год 17з,28

)юлжетнl установи Гка,r/год з5,64з

lншl Гка,r/год 21.164

24 Факmччнi рiчнi вmраmu mеttлово'i енерziI

тис, Гка",1 145,28з

% 25,86

25
% 24,з8

Д.Г.ВасюнiнЩиректор

(посадова особа суб'екта господарювання)

Головний бухгалтер

начальншк ВOпр

(Власне iм'я ПРlЗВИЩЕ)

.1.В,Борисова
(Власне iм'я ПРlЗВИЩЕ)

В.М.Макiй
(посада вiдповiдальноi особи) (Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)


