
ОБГРУНТУВАННЯ 

щодо коригування інвестиційної програми ПРАТ «Черкаське 

хімволокно»  на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання (послугу з постачання теплової 

енергії) для потреб населення, бюджетних установ, релігійних 

організацій та інших споживачів на 2019 рік. 
 

 У відповідності до законів України «Про теплопостачання», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», Порядку розроблення, погодження, 

затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 31 серпня 2017 року № 1059, 

схвалила інвестиційну програму ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва 

теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях і когенераційних установках та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), її 

транспортування магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами та постачання, ПрАТ «Черкаське хімволокно» на 2019 рік у сумі   

4 054,99 тис. грн. (без урахування ПДВ). 

            Станом на 01.10.2019 року та по прогнозу виконання заходів 

інвестиційної програми ліцензіата до кінця 2019 року виникла планова 

економія коштів в розмірі - 692,6 тис. грн. без урахування ПДВ. 

            В Інвестиційну програму 2019 року не війшли заходи по 

проходженню експертизи проекту будівництва «Реконструкція 

тепломережі по вул.. Симиренківська (Рябоконя) та Нарбутівській 

(Петровського) від Н4 до ТК-918 в м.Черкаси» (стадія проектування – 

«робочий проект») і комплектація насосної станції СНВ(д)50-180 

додатковим обладнанням згідно комерційної пропозиції, в той же час на 
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підприємстві виникла негайна потреба в реалізації наступних заходів для 

реалізації проекту на 2020 рік: 

             

- Проведення експертизи проекту будівництва «Реконструкція 

тепломережі по вул.. Симиренківська (Рябоконя) та Нарбутівській 

(Петровського) від Н4 до ТК-918 в м.Черкаси» (стадія проектування 

– «робочий проект»). Вартість експертизи проекту будівництва 

складає 47,129 тис. грн. без урахування ПДВ. 

- Комплектація насосної станції СНВ(д)50-180 додатковим обладнанням 

згідно комерційної пропозиції. Вартість обладнання складає 293,225 тис. 

грн. без урахування ПДВ. 

 

Інвестиційна програма з внесенням цих коригувань наведена в таблиці: 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Діюча 

інвести-

ційна 

програма 

Скори-

гована 

інвести-

ційна 

програма 

Відхи-

лення 

1.1 

Реконструкція тепломагістралі №9 по вул. Рябоконя від ТК 

912А до ТК 915 (IІ черга будівництва - реконструкція 

тепломережі від ТК 913 до Н4). 2-й етап  - виконання робіт 

підрядним способом. 

3 022,5 2 729,2 -293,2 

1.2 Придбання машини для гідравлічних випробувань 875,3 828,2 -47,1 

1.3 
Розробка проекту з реконструкції тепломережі по вул. 

Симиренківській (від Н4 до ТК-918) 
157,2 157,2   

1.4 

Проведення експертизи проекту будівництва «Реконструкція 

тепломережі по вул.. Симиренківська (Рябоконя) та 

Нарбутівській (Петровського) від Н4 до ТК-918 в м.Черкаси» 

(стадія проектування – «робочий проект») 

  47,1 47,1 

1.5 
Комплектація насосної станції СНВ(д)50-180 додатковим 

обладнанням згідно комерційної пропозиції 
  293,2 293,2 

Всього 4 055,0 4 055,0   

 

 

Дане коригування інвестиційної програми не потребує зміни діючих 

тарифів на теплову енергію та забезпечить надійність та безперебійність 

проходження опалювального сезону 2019-2020 років. 
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 Зауваження та пропозиції по суті питань, що пропонуються до слухання,  

від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 10 днів 

з моменту публікації на адресу_18013, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, або на 

електронну адресу  cherk_tec@meta.ua. 

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я 

та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, 

та її контактні дані для здійснення зворотнього зв’язку.   
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