
ОБГРУНТУВАННЯ 

внесення змін до схваленої інвестиційної програми  

з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях на 2018 рік 

 

 

   Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 28.12.2017 року №1505 схвалено інвестиційну програму з виробництва 

електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях  ПРАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська 

ТЕЦ) на 2018 рік у сумі 21 861,00 тис. грн. без ПДВ, в тому числі по джерелам фінансування : 

виконання заходів за рахунок амортизації – 12 861,00 тис. грн. без ПДВ, виконання заходів за рахунок 

прибутку – 9 000,00 тис. грн. без ПДВ.  

 В 2018 році після проходження в ДП «Укрдержбудекспертиза» експертизи проектної 

документації та отримання позитивних звітів встановлена та затверджена остаточна кошторисна 

вартість заходів схваленої інвестиційної програми на 2018 рік. 

 На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» ПРАТ «Черкаське хімволокно» 

за результатами експертиз проектів визначило перелік обладнання та матеріалів, що підлягають 

закупівлі за процедурою відкритих торгів, та провело тендери, які в результаті їх проведення надали 

можливість провести закупівлю обладнання та матеріалів за найбільш економічно вигідними цінами. 

 Затвердженою Постановою НКРЕКП від 01.08.2017 №991 «Методикою формування, розгляду 

та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 

теплоелектроцентралях», визначено, що рішення щодо встановлення (зміни) тарифів, їх структури та 

окремих її складових приймається НКРЕКП на засіданнях, що проводяться у формі відкритих слухань. 

 На підставі вищевикладеного виникла потреба щодо проведення відкритих слухань щодо 

коригування структури обсягів фінансування схваленої інвестиційної програми ПРАТ «Черкаське 

хімволокно» на 2018 рік без зміни загальної суми інвестиційної складової, а саме по заходам нижче 

приведеної таблиці : 

  

№ 

з/п 
Назва заходу 

Обсяг фінансування, передбачений на 

плановий період 

 

Пропозиція ліцензіата щодо 

коригування обсягу фінансування, 

передбаченого на плановий період 

Послуги 

сторонніх 

організацій 

Вартість 

матеріалів 
придбаних 

ліцензіатом 

Всього 

Послуги 

сторонніх 

організацій 

Вартість 

матеріалів 
придбаних 

ліцензіатом 

Всього 

РАЗОМ інвестиційна програма 

2018 року, в т.ч.: 
21 861,0 

 
21 861,0 7 810,7 14 050,3 21 861,0 

Амортизаційні відрахування, 

які є джерелом фінансування 

інвестиційної програми 
   

   

1. 
Електротехнічне 

обладнання 
89,0 

 
89,0   89,0 

1.1 

Модернізація системи 

стельового освітлення 

машинних залів 1-ї та 2-ї 

черги ТЕЦ 

89,0 
 

89,0 89,0  89,0 

2. 
Теплотехнічне 

обладнання 
12 772,0 

 
12 772,0   12 772,0 

2.1 

Реконструкція градирні 

№1 для можливості 

несення електричного 

завантаження 

обладнання 1-ї черги 

ТЕЦ в умовах роботи в 

широкому діапазоні 

зміни навантаження ТЕЦ 

5 619,3 
 

5 619,3 3 198,00 2 421,3 5 619,3 



№ 

з/п 
Назва заходу 

Обсяг фінансування, передбачений на 

плановий період 

 

 

Пропозиція ліцензіата щодо 

коригування обсягу фінансування, 

передбаченого на плановий період 

Послуги 

сторонніх 

організацій 

Вартість 

матеріалів 
придбаних 

ліцензіатом 

Всього 

Послуги 

сторонніх 

організацій 

Вартість 

матеріалів 
придбаних 

ліцензіатом 

Всього 

2.2 

Модернізація 

конденсатора парової 

турбіни ПТ 60-90 ст.№5 з 

поліпшенням 

експлуатаційних 

характеристик 

обладнання  та 

впровадженням системи 

кулькового очищення 

3 855,1 
 

3 855,1 813,9 3 041,2 3 855,1 

2.3 

Впровадження 

частотного регулювання 

на пиложивильниках 

котлоагрегату БКЗ 220-

100гц ст. №8 з 

розробкою проекту 

3 297,6 
 

3 297,6 2 217,0 1 080,6 3 297,6 

  
Всього 12 861,0 

 
12 861,0 6 317,9 6 543,1 12 861,0 

 
    

   

Прибуток 
   

   

2. 
Теплотехнічне 

обладнання 
9 000,0 

 
9 000,0   9 000,0 

2.1 

Модернізація котельних 

установок ПК-19 

ст.№1,2,3,4 та 

паливоподачі 1-ї черги 

ТЕЦ для можливості 

роботи на вугільному 

паливі з метою 

підвищення маневреності 

обладнання та 

забезпечення роботи 

обладнання в широкому 

діапазоні зміни 

навантаження ТЕЦ  (2-й 

етап - розробка проекту 

стадії "РД" та 

відновлення 

паливоподачі 1-ї черги) 

9 000,0 
 

9 000,0 1 492,8 7 507,2 9 000,0 

  
Всього 9 000,0 

 
9 000,0 1 492,8 7 507,2 9 000,0 

 

 

Впровадження інвестиційних проектів також дозволить підвищити ефективність виробництва 

електричної  та теплової енергії ПРАТ "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 виробленої на 

станційних котельних установках пари.  

 

 

Голова правління ПРАТ «Черкаське хімволокно»     В.В.Олексенко 

 


