
ОБГРУНТУВАННЯ 

щодо коригування інвестиційної програми (встановлення додаткової 

інвестиційної програми) ПРАТ «Черкаське хімволокно»  з виробництва 

електричної та теплової енергії на 2020 рік.  
У відповідності до законів України «Про теплопостачання», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», Порядку формування інвестиційних 

програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 15.10.2015. №2585, ПРАТ 

«Черкаське хімволокно» розробила коригування інвестиційної програми 

(додаткову інвестиційну програму) з виробництва теплової енергії на 2020 

рік. 

Вартість розробленої додаткової інвестиційної програми становить 

30 622,69тис.грн. (без ПДВ). 

Загальна вартість скоригованої інвестиційної програми на 2020 рік 

становить 48 709,92тис. грн. (без ПДВ). 
 

Перелік заходів  для виконання додаткової Інвестиційної програми з виробництва 

електричної та теплової енергії ПРАТ "Черкаське хімволокно" (ВП "Черкаська ТЕЦ)  

на 2020 рік. 
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Реконструкція градирні №1 

(площею зрошення 1600м²) з 

метою відновлення її 

працездатності ( посилення та 

відновлення металоконструкцій 

каркасу башти градирні та 

влаштування монолітних 

бетонних та залізобетонних 

конструкцій) 

Посилення та відновлення 

металоконструкцій каркасу 

башти градирні та влаштування 

монолітних бетонних та 

залізобетонних конструкцій. 

Після реконструкції баштової 

градирні №1 відбудеться 

зменшення температури 

циркуляційної води, що 

призведе до збільшення 

економічності роботи турбін 

та до зменшення питомих 

витрат умовного палива на 2-

3 г/кВт·год в літній період. 

ТЕЦ  у літній час зможе нести 

максимальне навантаження, 

що дасть можливість 

маневрувати у широкому 

діапазоні.  

 

 

  

В 2017 році розпочато розробку проектної документації стадії 

«Робочий проект».  В 2018 році після усунення зауважень отримано 

позитивний експертний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» (м. 

Черкаси) щодо відповідності проектної документації діючим нормативним 

актам, виконані роботи з початку реконструкції градирні №1, а саме: 

демонтаж обшиви, демонтаж трубопроводів водорозподільчої системи, 

очищення чаші градирні від мулу, демонтаж залізобетонних лотків, 

підсилення металевих конструкцій постаменту градирні до відм.+10,0м, 

монтаж трубопроводів Ду800. Крім того у відповідності до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі» було закуплене наступне обладнання та 

матеріали: 



2 

• труби сталеві Ду150 (1585 м) для монтажу водорозподільчої 

системи градирні №1 

• затвор дисковий поворотний Ду1000 (кількість - 4 шт.). 

Закуплені але не встановлені основні фонди (обладнання, матеріали) 

залишаються не введеними в експлуатацію, не задіяні в виробничому процесі, 

не амортизують і не стають джерелом для наповнення наступних інвестиційних 

та ремонтних програм.  

Впровадження заходів, які передбачені цією додатковою інвестиційною 

програмою обумовлені зменшенням температури циркуляційної води до 2-х 

градусів, що призведе до збільшення економічності роботи турбін та до 

зменшення питомих витрат умовного палива на 2-3 г/кВт·год в літній період. 

ТЕЦ  у літній час зможе нести максимальне навантаження, що дасть 

можливість маневрувати у широкому діапазоні. Актуальність теми 

реконструкції градирні №1 обумовлена постановою Кабінету Міністрів України 

№ 409 від 05.05.1997 року «Про забезпечення надійності і безпечної 

експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», яка є чинним нормативно-

правовим актом, проте протягом тривалого терміну висотна споруда не 

обстежувалась й не ремонтувалася. Крім того, при повноцінній експлуатації 

ТЕЦ для охолодження обладнання, останньої, початковим проектом 

передбачено використання 2-х градирень. 

Дана додаткова інвестиційна програма буде фінансуватися за 

рахунок економії коштів, отриманої у 2017-2018 роках у результаті 

недофінансування статей порівняно із розрахунковими витратами у тарифі 

на виробництво теплової енергії в сумі 30 622,69 тис.грн. без ПДВ, згідно 

постанови НКРЕКП від 17.12.2019 року №2884 на 2020 рік. 

 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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