
ОБГРУНТУВАННЯ 

щодо встановлення інвестиційної програми ПРАТ «Черкаське 

хімволокно»  на теплову енергію, її виробництво (послугу з 

постачання теплової енергії) для потреб населення, бюджетних 

установ, релігійних організацій та інших споживачів на 2020 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 ПРАТ 

«Черкаське хімволокно» розробила інвестиційну програму на теплову 

енергію, її виробництво (послугу з постачання теплової енергії) для потреб 

населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів на 2020 рік. 

Загальна вартість розробленої інвестиційної програми становить 

552,59 тис.грн. (без ПДВ). 

Перелік заходів  для виконання Інвестиційної програми  наведений в таблиці: 

№
 

з/
п

 

Найменування робіт Об’єми робіт 
Коротке обґрунтування 

заходу 

1 

Заміна системи 

освітлення димової 

труби Припортової 

котельні. 

Заміна системи освітлення 

димової труби Припортової 

котельні згідно проекто-

кошторисної документації. 

Згідно результатів 

обстеження технічного 

стану залізобетонної 

димової труби котельні 

припортового району від 

2016 р., необхідно 

виконати заміну системи 

освітлення. Згідно 

правил освітлення 

висотних споруд в 

нічний час – димова 

труба повинна мати 

освітлення по всьому 

контуру і по всій висоті в 

повному обсязі. 



2 

2 

 

Закупівля резервного 

насосу в сборі. 

Встановлення резервного 

насосу ЛСН-3 типу Д500-65 

з електродвигуном, з 

відповідною арматурою та 

трубопроводом. 
 

Згідно з п.10.19 

«Кількість мережних 

насосів слід приймати:-

мережних не менше 

двох, один з яких є 

резервним; резервний 

насос встановлюють 

незалежно від кількості 

робочих насосів» ДБН 

В.2.5-39:2008 «Державні 

будівельні норми 

України Інженерне 

обладнання будинків і 

споруд. Зовнішні мережі 

та споруди. Теплові 

мережі». 

 

 

 Основною метою виконання інвестиційної програми є виконання 

вимог щодо безпечної експлуатації об’єкта та забезпечення виконання 

виробничої програми.  
 

Дана інвестиційна програма буде фінансуватися за рахунок 

амортизаційних відрахувань та прибутку в тарифах на теплову енергію, її 

виробництво (послугу з постачання теплової енергії) для потреб населення, 

бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів на 2020 

рік та забезпечить надійність та безперебійність проходження 

опалювального сезону 2019-2020 років. 

 

 

       

 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.   

 

 

 

 

 

 

mailto:cherk_tec@meta.ua

