
ОБГРУНТУВАННЯ 

змін та доповнень до схваленої інвестиційної програми ПАТ «Черкаське хімволокно» 

з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях на 2018 рік 
 

ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ) встановленою електричною потужністю 200 МВт та 

тепловою потужністю 1458 Гкал/год, здійснює діяльність з виробництва електричної та теплової енергії.  

  

ПАТ «Черкаське хімволокно» має на своєму балансі енергетичні потужності Черкаської ТЕЦ: 

 Склад основного обладнання першої черги ТЕЦ: 

– чотири парових котлоагрегати ПК–19–2; 

– два турбоагрегати – ВПТ–25–4 та ПР–25–90/10/0,9. 

 Склад основного обладнання другої черги ТЕЦ: 

– п’ять котлоагрегатів БКЗ–220–110ГЦ; 

– три турбоагрегати ПТ–60–90. 

 Установлені п'ять турбоагрегатів з двома генераторами типу ТВС–30 і трьома типу ТВФ–60–2, 

напругою 6 кВ. 

 Теплова схема Черкаської ТЕЦ виконана з поперечними зв’язками по парі та живильній воді. 

 Потужність ТЕЦ видається споживачам по кабельних лініях ГРП–6 кВ і в енергосистему на напрузі 

110 кВ по шести ПЛ 110 кВ: двох ПЛ–110 кВ до ПС «Черкаська–330», двох до ПС «Галявина» і двох 

до ПС «Хімкомбінат». 

 Для подачі вугілля на енергетичні котли на Черкаській ТЕЦ є два тракти паливоподачі. 

 

ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ) забезпечує тепловою енергією більшу частину міста 

Черкаси, має на своєму балансі енергетичні потужності ТЕЦ, котельні Припортового району, три підкачуючі 

насосні станції (ПНС) та 50,43 км теплових мереж. 

 

«Порядком формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, 

що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках», 

запропонованим НКРЕКП, передбачено запровадження до 2024 року регульованої ціни на електричну 

енергію для можливості проведення реконструкції та/або модернізації виробничих об’єктів енергетичного 

підприємства.  

 

Метою даної інвестиційної програми є підвищення рівня надійності та економічності роботи основних 

фондів ПАТ «Черкаське хімволокно» (генеруючого та допоміжного обладнання виробників електричної та 

теплової енергії), виконання екологічних заходів, які направлені на зниження негативного впливу 

забруднюючих речовин на навколишнє середовище, сприяння ринковій інтеграції, забезпечення необхідного 

обсягу фінансування інвестиційних програм шляхом залучення власних коштів та позикових коштів. 

 

Пріоритетними напрямками реконструкції та/або модернізації виробничих об’єктів ПАТ «Черкаське 

хімволокно» (Черкаська ТЕЦ) є : 

 

 Підвищення маневреності (забезпечення роботи в широкому діапазоні зміни навантаження). 

 Переведення котельного устаткування на спалювання інших видів вугілля. 

 Зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище (наприклад, впровадження сіркоочистки, 

модернізованих електрофільтрів, сучасних технологій приготування та спалювання вугілля, інше). 

 Впровадження заходів з енергоефективності. 

 

Впровадження інвестиційних проектів також дозволить підвищити ефективність виробництва 

електричної  та теплової енергії ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ) шляхом зменшення обсягів 

та термінів ремонтів (в тому числі аварійних), зниження питомих витрат палива на виробництво електричної 

та теплової енергії, зниження обсягів використання електричної енергії на забезпечення власних потреб ТЕЦ 

та підвищення ефективності використання пари, виробленої на станційних котельних установках.  

 

З огляду на це ПАТ «Черкаське хімволокно» здійснює реалізацію інвестиційної програми на 2018 рік, яка 

схвалена постановою НКРЕКП від 28.12.2017 року №1505 у розмірі 21 861,00 тис. грн. (без ПДВ).  

 

Водночас в період проведення опалювального сезону 2017-2018 років експлуатаційний стан основного та 

допоміжного обладнання Черкаської ТЕЦ підтверджує необхідність коригування вже схваленої 

інвестиційної програми 2018 року в межах переліку організаційно-технічних заходів проекту інвестиційної 

програми на 2018 рік, який отримав позитивний висновок Міненерговугілля від 06.10.2017 року та було 

надано в 2017 році для схвалення до НКРЕКП.  

 



Запропоновані зміни та доповнення до схваленої Інвестиційної програми на 2018 рік не призведуть до 

збільшення загальної вартості заходів Інвестиційної програми 2018, а саме залишиться на рівні 21 861,00 тис. 

грн. (без ПДВ). Не зазнають змін і тарифи на електричну та теплову енергію. 

 

Перелік змін та доповнень до схваленої інвестиційної програми  

з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях 

ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ) на 2018 рік 

№
 з

/п
 

Найменування робіт Об’єми робіт Коротке обґрунтування заходу 

1 

Реконструкція градирні №1 для 

можливості несення електричного 

завантаження обладнання 1-ї черги ТЕЦ 

в умовах роботи в широкому діапазоні 

зміни навантаження ТЕЦ (2-й етап) 

Завершення 

проектних робіт, 

проходження 

експертизи 

проекту. 

Виконання робіт 

згідно проекту в 

2019 році 

Відновлення резервного обладнання 

та можливість роботи ТЕЦ повним 

складом обладнання в літній період. 

Зменшення температури 

циркуляційної води на 2 градуса 

призведе до збільшення 

економічності роботи турбін та до 

зменшення витрат палива в 

кількості 772 т. 

2 

Реконструкція обладнання 

пиловловлювачів пилосистем 

котлоагрегату БКЗ-220-100гц ст.№5 

згідно проекту   

2 пиловловлювача 

для пилосистем 

5А та 5Б 

Економія вугільного пилу - 1421,3 

тн на рік.  Покращення екології 

внаслідок зменшення шкідливих 

викидів. 

3 

Придбання основних засобів для 

досягнення затверджених нормативів 

безпеки та умов праці в структурних 

підрозділах 

Інструмент, 

обладнання та 

механізми для 

ремонтів, 

комп’ютери, 

заходи 

колективного 

договору, інше 

 

Вимоги безпеки виробництва та 

охорони праці. 

Більшість основних засобів 

відпрацювало свій робочий ресурс і 

фізично зношене. Зниження витрат 

на технічне обслуговування і ремонт 

основних засобів та на сплату 

послуг з найму. Дотримання вимог 

галузевої угоди. 

 

 

 


