
Пояснювальна записка, щодо

реконструкції інженерних вводів житлових будинків з встановленням лічильників

теплової енергії.

Улаштування комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках є однією  із

важливіших  складових  у  справі  підвищення  ефективності  роботи  підприємств,  які

виробляють,  транспортують та постачають тепло.

Забезпечення обліку поставленої споживачам теплової енергії є обов'язковою умовою

отримання ліцензії на постачання теплової енергії і оговорено в п. 2.1.2. «Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії»   

Обладнання  приладами  обліку  тепла  споживачів  дозволить  з  більш  високою

достовірністю скласти тепловий баланс підприємства та своєчасно реагувати на недоліки,

яки  виникають  в  процесі  виробництва,  транспортування  та  постачання   тепла.  Що,  в

кінцевому  результаті,  впливатиме  на  покращення  показників  роботи  підприємства  –

зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

У інвестиційній  програми ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”  2016 року в рамках

заходу  «Реконструкція  інженерних  вводів  житлових  будинків  з  встановленням  лічильників

теплової енергії.» планується встановити прилади обліку тепла в  181 – му житловому будинку.

Перелік  житлових будинків  на  встановлення  теплових лічильників  в  2016 році   з  адресами,

типом теплового лічильника, який буде встановлюватися , кошторисною вартістю встановлення

та вартістю матеріалів  - додається. 

   ДП “Кіровоградтепло”  ТОВ “ЦНТІ  УНГА” в  рамках інвестиційної  програми планує

встановлювати  одно  канальні теплові лічильники типу  Аква-МВТ-ULTRAHEAT 2WR7 Ду=25,

40, 50 мм з фланцевим приєднанням та модулем автономного живлення.  

  Упровадження  теплових  лічильників  в  багатоквартирних   житлових  будинках   не

заощаджує,  в  технічному  розумінні,  ресурсів,  але  вказує  на  їх  фактичне  споживання,  що,  в

кінцевому результаті, стимулює раціональне використання теплоенергії та допомагає на всіх

рівнях вести об’єктивні розрахунки між споживачами й виробниками під час купівлі-продажу

теплової енергії.

За даними Національного університету «Львівська політехніка» встановлення на вводах

тепло  вимірювачів  та  контроль  за  відпуском теплоти дозволяє  очікувати  економію паливно-

енергетичних ресурсів до п’яти відсотків від загальної кількості витрат.

  Підприємство планує виконати роботи в рамках заходу господарським способом.

ДП  “Кіровоградтепло”  ТОВ  “ЦНТІ  УНГА” має  ліцензію  (  серія  АВ  №  589696  від

27.07.2011  р.  № наказу  13-Л)   видана  Державною Архітектурно-будівельною інспекцією

України, яка дає право на монтаж приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем.  

Заступник директора з капітального

будівництва та інвестицій Таран А.В.


