
Одним із головних пріоритетних завдань для міської влади на 2020 рік є покращення умов проживання мешканців міста Глухова за рахунок 

впровадження новітніх прогресивних технологій в місцевій тепловій енергетиці, що в свою чергу дозволить більш раціонально використовувати 

енергетичні ресурси, зменшити викиди в навколишнє природне середовище та зняти соціальну напругу серед мешканців окремо взятого мікрорайону 

міста (багатоповерховий сектору «Трохимівський сад»). 

Послугами КП «Глухівський тепловий район» в даному мікрорайоні користуються більше 18% споживачів категорії «населення» від загальної 

кількості користувачів теплової енергії. 

Тепло від котельні, розташованої за адресою: вул. Ціолковського, 5 транспортується по розподільчій тепловій мережі протяжністю 856 п/м, яка 

побудована в 1965 році і на даний період відпрацювала свій термін експлуатації стовідсотково. 

Дана розподільча теплова мережа розташована поряд з багатоповерховим житловим фондом, що в результаті неодноразових аварійних ситуацій 

протягом опалювального періоду приводить до постійних підтоплень підвальних приміщень мешканців будинків. 

 

Реалізація даного проекту дозволить: 

- зменшити втрати теплової енергії в розподільчій тепловій мережі; 

- скоротити споживання енергоносіїв (природного газу, електроенергії, води та інших видів); 

- уникнути ситуацій техногенного характеру, пов`язаних з підтопленням багатоповерхових житлових будинків та інших адміністративних 

будівель, розташованих в зоні знаходження розподільчої теплової мережі; 

- підвищити якість надання послуг з теплозабезпечення споживачів. 

 

Загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 11 грудня 2019 року складає – 5072,218 тис. грн., в тому числі: 

будівельні роботи  – 4042,059 тис. грн.; інші витрати – 1030,159 тис. грн.  

 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект 

Розподільча теплова мережа Ду 133 мм, яка розташована в місті Глухові по вул. Ціолковського, побудована в 1965 році колишнім заводом 

агрегатних вузлів, має протяжність 856 п/м, і яка відпрацювала більше 52 років. На даний період зношеність даного об`єкту складає 100%. 

Проектним рішенням передбачається провести реконструкцію даної розподільчої теплової мережі, розташованої по вул. Ціолковського шляхом 

заміни існуючих зношених труб на труби попередньо ізольовані. Цільовою групою проекту є мешканці одного з найгустіше населених 

багатоповерхових районів міста Глухова з центром у багатоповерховому секторі «Трохимівський сад», загальною кількістю приблизно 5,3 тис. осіб. 

Опис діяльності у рамках проекту 

Проектом передбачено реконструкцію теплової мережі по вул. Ціолковського, 5 згідно вимог ПКД від розподільчої камери ВТ 1 до розподільчої 

камери ВТ 5 з використанням попередньо ізольованих труб Ду 133 мм. 

Серед основних заходів проекту: 

 створення робочої групи з питань реалізації проекту; 

 проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт); 

Назва проекту Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Ціолковського, 5 в м. Глухові Сумської області 

Заявник Глухівська міська рада 

Період реалізації проекту З 05.2020 по 09.2020 

Область Сумська 

Район м.Глухів 



 укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд; 

 виконання робіт з реконструкції теплової мережі; 

 введення об’єкту в експлуатацію; 

 проведення інформаційних заходів (розміщення інформації про реалізацію проекту у ЗМІ). 

Проведення робіт з реконструкції теплових мереж не спричинить негативного впливу на навколишнє природне середовище та виключить 

забруднення грунту. 

 

Очікувані результати 

Очікувальні кількісні та якісні результати від реалізації проекту: 
- зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах до розрахункових норм, згідно вимог КТМ-204 України ГОСТ 244-94 (до 8,6 %); 

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів до 15%, природний газ – 1300 м³, електроенергія – 480 кВт/год, тверде паливо – 56 т, 

вода – 410 м³; 

- усунення явищ техногенного характеру на об`єктах транспортування теплової енергії; 

- поліпшення умов проживання мешканців міста за рахунок покращення якості надання послуг з теплозабезпечення; 

- скорочення фінансових видатків  на благоустрій території в зоні розташування теплової мережі. 

 

Загальний бюджет проекту  

Найменування заходу Загальна вартість,(тис. грн.) 

Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Ціолковського, 5 в м. Глухові Сумської 

області 
5005.202 

 

Інформація про заявника 

ПІБ керівника органу Демішева Олена 

Назва посади Виконуючий обов`язки міського голови м. Глухів 

Поштова адреса 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченко,6 

Телефон та мобільний 0544422115; 0993596110 

Факс 0544432756 

E-mail glhgor@ukr.net 

Інформація про керівника проекту 

ПІБ керівника проекту Колоша Микола Олександрович 

Місце роботи Комунальне підприємство "Глухівький тепловий район" 



Назва посади Директор 

Адреса для листування з керівником проекту 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 14 

Телефон та мобільний 0544426113 

Факс 0544426113 

E-mail gluhivtr@ukr.net 

; 


