
ОБГРУНТУВАННЯ 

щодо встановлення інвестиційної програми ПРАТ «Черкаське 

хімволокно»  на виробництво теплової енергії на котельні для потреб 

населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів на 2021 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 2021 рік. 

Загальна вартість розробленої інвестиційної програми на 2021 рік 

становить 378,7 тис.грн. (без ПДВ).  
 

Перелік заходів  для виконання інвестиційної програми ПРАТ «Черкаське 

хімволокно»  на виробництво теплової енергії для потреб населення, бюджетних 

установ, релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік: 

№
 

з/
п

 

Найменування робіт Об’єми робіт 
Коротке обґрунтування 

заходу 

2 

Розробка проектно-

кошторисної 

документації на двох 

етапну модернізацію 

(технічне 

переоснащення) 

водогрійного котла КВ-

ГМ-50/150 шляхом 

заміни існуючих 

пальникових пристроїв 

на нові 

ененергоефективні 

пальники, 100% заміною 

трубної частини котла та 

автоматизацією роботи 

котла. 

Проектно-кошторисна 

документація на 

виконання робіт по 

модернізації (технічне 

переоснащення) 

водогрійного котла 

КВ-ГМ-50/150. 

Виконання заходу забезпечить 

значної економію газу, 

економії електроенергії,  

ефективність спалювання 

палива в котельній установці, 

діапазон можливих для об'єкта 

навантажень, безпеку та 

екологічні показники роботи. 

 

             

 

Основною метою виконання інвестиційної програми є досягнення значної 

економію газу, економії електроенергії,  ефективність спалювання палива в 

котельній установці, діапазон можливих для об'єкта навантажень, безпеку 

та екологічні показники роботи, за рахунок модернізації (технічне 

переоснащення) водогрійного котла КВ-ГМ-50/150 шляхом заміни 

існуючих пальникових пристроїв на нові енергоефективні пальники, 100% 

заміною трубної частини котла та автоматизацією роботи котла. 
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Дана інвестиційна програма буде фінансуватися за рахунок 

амортизаційних відрахувань в тарифах на виробництво теплової енергії 

для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів на 2021 рік та забезпечить надійність та безперебійність 

проходження опалювального сезону на 2021 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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