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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2

1. Погодження та затвердження інвестиційної програми ПАТ «Черкаське хімволокно» з 
транспортування та постачання теплової енергії на 2018 рік.

Головуючий відкритих слухань повідомив, що у відповідності до положень Порядку 
проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 17.10.2017 року ПАТ 
«Черкаське хімволокно» на власному сайті було розміщено повідомлення про проведення 
відкритих слухань. В термін, визначений в повідомленні пропозицій та зауважень по суті 
запропонованих до розгляду питань не надходило.

Перше питання порядку денного:

Погодження та затвердження інвестиційної програми з транспортування та 
постачання теплової енергії на 2018 рік ПАТ «Черкаське хімволокно».

Доповідач:

Козир Є.М. Начальник відділу капітального будівництва
ВП «Черкаська ТЕЦ» ПАТ «Черкаське 
хімволокно»

Слухали :
Козир Є.М.

Інвестиційна програма ПАТ «Черкаське хімволокно» на 2018 рік розроблена згідно 
«Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері теплопостачання».
ПАТ «Черкаське хімволокно» підготувало інвестиційну програму на 2018 рік в розмірі 
4 054,99 тис.грн, (без ПДВ) в межах амортизаційних відрахувань діючих тарифів на 
транспортування та постачання теплової енергії.

Основними напрямками інвестиційної програми транспортування та постачання 
теплової енергії ПАТ «Черкаське хімволокно» на 2018 рік являється:

-  зменшення понаднормативних втрат теплової енергії в теплових мережах;

-  поліпшення гідравлічного режиму теплових мереж;

-  зменшення експлуатаційних витрат при транспортуванні теплової енергії;

-  забезпечення безперебійного, якісного та надійного теплозабезпечення споживачів м. 
Черкаси.

Ділянка теплової мережі №9 від колекторної ТЕЦ до ТК-915 по вул. Рябоконя 
побудована в 1972-1974р.р. Трубопроводи вичерпали нормативний термін експлуатації (24 
роки). Через дану тепломережу по кільцевій схемі паралельно з Котельною Припортового 
району здійснюється теплопостачання споживачів району «Д», центральної частини міста. 
При щорічному проведенні гідравлічних випробувань ділянка тепломережі від ТК-913 до Н4 
постійно зазнає пошкоджень. За останні 5 років на даній ділянці було ліквідовано 9



з
пошкоджень. В період виконання відновлювальних робіт на даній ділянці, значна частина 
міста не забезпечена гарячим водопостачанням, що призводить до обурення споживачів.

Таким чином аварійні ділянки теплової мережі від ТК 912А до ТК-913 та від ТК 913 
до Н4 потребують негайної заміни.

Інвестиційною програмою з транспортування та постачання теплової енергії на 2018 
рік ПАТ «Черкаське хімволокно» передбачено реконструкцію тепломагістралі №9 по вул. 
Рябоконя від ТК 912А до ТК 915 (II черга будівництва - реконструкція тепломережі від ТК 
913 до Н4). 1 етап - закупівля трубної продукції у 2018 році. 2 етап-виконання робіт 
підрядним способом у 2019 році. Зазначена реконструкція передбачає заміну сталевої труби 
ДубООмм на попередньоізольовану трубу Ду700мм у кількості -  551 метр (довжина ділянки 
під реконструкцію -  275,5 метрів).

Овчаренко С.А. підтримав проект інвестиційної програми, наголосив на необхідності 
збільшення обсягів реконструкцій теплових мереж у майбутньому.

Овчаренко С.М. підтримав проект інвестиційної програми, зазначив про важливість 
запланованих заходів для надійного теплопостачання м. Черкаси.

Під час проведення відкритих слухань питань, зауважень та пропозицій до проекту 
інвестиційної програми ПАТ «Черкаське хімволокно» з транспортування теплової енергії на 
2018 рік не надходило.

Головуючий відкритих слухань подякував присутнім за увагу та підвів підсумки відкритих 
слухань, а саме:

1. За результатами проведених відкритих слухань ініціювати перед НКРЕКП питання щодо 
погодження та затвердження для ПАТ «Черкаське хімволокно» на 2018 рік інвестиційної 
програми з транспортування та постачання теплової енергії.

Ухвалили:

Головуючий відкритих слухань

Секретар відкритих слухань

Король В.Л.
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адміністрації

Перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Черкаської 
міської ради

Голова правління ПАТ «Черкаське хімволокно»


