
Обґрунтування щодо внесення змін до Інвестиційної програми на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання ПРАТ «Черкаське

хімволокно» на 2020 рік.
Загальна вартість затвердженої постановою НКРЕКП №1285 від 09.07.2020 року 

Інвестиційної програми становить 4 958,81 тис.грн. (без ПДВ). Джерелом її фінансування є 
амортизаційні відрахування в розмірі 4 187,4 тис.грн. та залишкові кошти (додаткове джерело 
фінансування від економії коштів Інвестиційної програми на 2018 р.) в розмірі 771.4 тис.грн.

Заходи, які передбачені інвестиційною програмою на 2020 рік, а саме:
1. Реконструкція тепломагістралі №9 по вул. Симиренківська (Рябоконя) від Н4 до 

ТК918 (І черга будівництва - реконструкція тепломережі від Н4до ТК-915 та від ТК- 
914 до ТК-101 та до ТК-916). 1 етап-закупівля частини трубної продукції;

2. Розробка ГЖД на перекладання ділянок тепломережі ДуЗОО на Ду400/560;
3. Встановлення перетворювачів частоти на Припортову котельню в електроприводах 

вентиляторів та димососів повітря;
4. Придбання комп'ютерної техніки з ме тою оновлення застарілого обладнання на нове

Виконання цих заходів дозволить підвищити ефективність виробництва та 
транспортування теплової енергії на ГІРАТ "Черкаське хімволокно" при нині діючих режимах, 
шляхом зменшення обсягів та термінів ремонтів (в тому числі аварійних), зниження втрат 
теплової енергії, підвищення надійності системи теплопостачання міста Черкаси в цілому.

Згідно затвердженої інвестиційної програми захід «Реконструкція тепломагістралі №9 
по вул. Симиренківська (Рябоконя) від Н4 до ТК918 (І черга будівництва - реконструкція 
тепломережі від 114 до ТК-915 та від ТК-914 до ТК-101 та до ТК-916)» заплановано на два 
календарних роки 2020 та 2021, так як технологічно неможливо виконати реконструкцію 
частинами. Обсягу фінансування Інвестиційної програми 2020 року не вистачить для того, щоб 
виконати заміну всієї ділянки тепломережі (Н4 до ТК-915 та від ТК-914 до ТК-101 та до ТК- 
916), довжиною -  426 м. У 2020 році закуповується частина трубної продукції, а в 2021 році -  
дозакупівля фасонних елементів трубної продукції за електронною системою «PROZORRO» та 
виконання робіт по реконструкції тепломережі підрядним способом.

1 етап в 2020 році передбачав закупівлю частини трубної продукції на загальну суму 
4 217.17 тис. гри. без ПДВ.

По проведеному тендеру в системі «PROZORRO» економія коштів склала 
1 956,27 тис гри.

В зв'язку з економією коштів па закупівлі трубної продукції за результатами проведених 
процедур публічних закупівельм планується дозакупити в 2020 році залишок трубної продукції 
та комплектуючих по даному заходу інвестиційної програми згідно розробленого проекту 
ТОВ «Укреиергопром-3», на загальну суму 1 956,27 тис грн (без ПДВ), а саме:

Труба теплотідроізольована в ГІЕ оболонці 720/900 
Коліно круто загнуте тегілогідроізольоване 720/900 
Комплект ізоляції етика 720/900 
Ковпак кінцевий термоус-адковий 720/900 
Компенсатор сільфонпий «вільний» - 720/
Труба геплогідроізольована в ПЕ оболонці -  325/450 -
Коліно круто загнуте теплогідроізольоване 325/450
Комплект ізоляції етика 325/450
Ковпак кінцевий гермоусадковий
Засувка клинова
Засу вка фл аі і це ва
Гарячекатана арматурна сталь, клас А-1ІІ, діаметр 12мм

Виходячи із вищезазначеного ГІРАТ «Черкаське хімволокно» вносить зміни до 
інвестиційної програми на 2020 рік.



Зміни до Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРННОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на 2020 рік

№
з/
п

Заходи схваленої 
Інвестиційної 

програми

Вартість 
заходів, 
тис. гри 

(без ПДВ)

Заходи
Інвестиційної 

програми з 
урахуванням змін

Вартість 
заходів, 
тис. гри 

(без 
ГІДВ)

Примітка

І

Реконструкція 
теплової мережі 
загальною 
протяжністю 426 м 
п (в однотрубному 
обчисленні)
0  720/900 із 
використанням 
труб в ПІІУ 
ізоляції (1 етап 
-  придбання 
трубної продукції)

4217,17

Реконструкція 
теплової мережі 
загальною
протяжністю 426 м п 
(в однотрубному 
обчисленні)
0  720/900 із 
використанням труб 
в ППУ ізоляції 
(1 етап -  придбання 
трубної продукції)

4217,17

У зв’язку зі 
зменшенням вартості 
трубної продукції за 
результатами 
проведених тендерів 
на суму 1 956,27 
тис грн (без ПДВ) 
передбачається 
збільшення обсягів 
закупівлі матеріалів у 
планованому періоді.

21|
і

Розробка ГІКД на 
перекладання 
ділянок 
тепломережі 
(1 од.)

362.40

Розробка ПКД на 
перекладання 
ділянок тепломережі 
(1 од.)

362,40 Без змін

о
2)

Встановлення 
частотних 
перетворювачів для 
регулювання 
обертів
електропривода 
вентилятора та 
димососа на 
водогрійний котел 
(2 од.)

378,70

Встановлення 
частотних 
перетворювачів для 
регулювання обертів 
електропривода 
вентилятора та 
димососа на 
водогрійний котел 
(2 од.)

378,70 Без змін

4
Придбання 
комп’ютерної 
техніки (1 од.)

0,54
Придбання 
комп'ютерної 
техніки (1 од.)

0,54 Без змін

Всього: 4 958,81 4 958,81 X



ПРОТОКОЛ
відкритих слухань проекту Інвестиційної програми на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання ПРАТ «Черкаське хімволокно» на 2020 рік зі змінами

«ЗО» листопада 2020 р. м. Черкаси
проспект Хіміків, 76

ЗАПРОШЕНІ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Скорик Максим Григорович

ПРИСУТНІ:

Головуючий відкритих слухань: Олексенко Віктор Володимирович 

Секретар відкритих слухань: Король В’ячеслав Леонідович

Рогов Ігор Миколайович Начальник відділу капітального
будівництва ВП «Черкаська ТЕЦ»
ПРАТ «Черкаське хімволокно»

Інші учасники:
Біда О.В. директор ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно»
Гаско Г.Є -  начальник відділу інформаційних технологій

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обговорення проекту інвестиційної програми на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання ПРАТ «Черкаське хімволокно» на 2020 рік зі змінами.

Головуючий відкритих слухань повідомив, що у відповідності до положень 
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 20.11.2020 
року ПРАТ «Черкаське хімволокно» на власному сайті було розміщено повідомлення про 
проведення відкритих слухань.

В умовах введення карантину через пандемію коронавірусу в Україні, враховуючи 
обмеження на зібрання людей та задля дотримання необхідних заходів щодо запобігання 
поширенню та розповсюдженню COVID-19, ПРАТ "Черкаське хімволокно", керуючись ч.І 
Постанови КМ України від 22.07.2020 №641 відкрите слухання проводиться у форматі 
онлайн-трансляції на платформі Zoom.

Перше питання порядку денного:
Обговорення проекту інвестиційної програми на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання ПРАТ «Черкаське хімволокно» на 2020 рік зі 
змінами.

Доповідач: Рогов Ігор Миколайович 

Слухали :
Рогов Ігор Миколайович зазначив, що загальна вартість Інвестиційної програми на 

2020 рік, схваленої постановою НКРЕКП № 1285 від 09.07.2020, року становить
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4 958.81 тис гри. (без ПДВ). Джерелом її фінансування є амортизаційні відрахування в 
розмірі 4 187.4 тис грн. та залишкові кошти (додаткове джерело фінансування від економії 
коштів Інвестиційної програми на 2018 р.) в розмірі 771,4 тис грн.

Заходи, які передбачені інвестиційною програмою на 2020 рік, а саме:
1. Реконструкція тепломагістралі №9 по вул. Симиренківська (Рябоконя) від Н4 до 

ТК918 (І черга будівництва - реконструкція тепломережі від Н4до ТК-915 та від 
ТК-914 до ТК-101 та до ТК-916). 1 етап-закупівля частини трубної продукції;

2. Розробка ПКД на перекладання ділянок тепломережі ДуЗОО на Ду400/560;
3. Встановлення перетворювачів частоти на Припортову котельню в 

електроприводах вентиляторів та димососів повітря;
4. Придбання комп'ютерної техніки з метою оновлення застарілого обладнання на 

нове

Виконання цих заходів дозволить підвищити ефективність виробництва та 
транспортування теплової енергії на ІЗРАТ "Черкаське хімволокно" при нині діючих 
режимах, шляхом зменшення обсягів та термінів ремонтів (в тому числі аварійних), 
зниження втрат теплової енергії, підвищення надійності системи теплопостачання міста 
Черкаси в цілому.

Згідно схваленої інвестиційної програми захід «Реконструкція тепломагістралі 
№9 по вул. Симиренківська (Рябоконя) від Н4 до ТК918 (І черга будівництва - 
реконструкція тепломережі від Н4 до ТК-915 та від ТК-914 до ТК-101 та до ТК-916)» 
заплановано на два календарних роки 2020 та 2021, так як технологічно неможливо 
виконати реконструкцію частинами. Обсягів фінансування Інвестиційної програми 2020 
року не вистачить для того, щоб виконати заміну всієї ділянки тепломережі (Н4 до ТК-915 
та від ТК-914 до ТК-101 та до ТК-916), довжиною -  426 м. У 2020 році закуповується 
частина трубної продукції, а в 2021 році -  дозакупівля фасонних елементів трубної 
продукції за електронною системою «PROZORRO» та виконання робіт по реконструкції 
тепломережі підрядним способом.

1 етап в 2020 році передбачав закупівлю частини трубної продукції на загальну суму 
4 217,17 тис. грн. без ГІДВ.

По проведеному тендеру в системі «PROZORRO» економія коштів склала 
1 956,27 тис грн.

В зв’язку з економією коштів на закупівлі трубної продукції за результатами 
проведених процедур публічних закупівельм планується дозакупити в 2020 році залишок 
трубної продукції та комплектуючих по даному заходу інвестиційної програми згідно 
розробленого проекту ТОВ «Укренергопром-3», на загальну суму 1 956,27 тис грн 
(без ПДВ), а саме:

Труба теплогідроізольована в ПЕ оболонці 720/900
Коліно круто загнуте теплогідроізольоване 720/900
Комплект ізоляції етика 720/900
Ковпак кінцевий термоусадковий 720/900
Компенсатор сільфонний «вільний» - 720
Труба теплогідроізольована в ПЕ оболонці -  325/450
Коліно круто загнуте теплогідроізольоване 325/450
Комплект ізоляції етика 325/450
Ковпак кінцевий термоусадковий
Засувка клинова
Засувка фланцева
Гарячекатана арматурна сталь, клас А-ІІІ, діаметр 12мм



з

Виходячи із вищезазначеного ПРАТ «Черкаське хімволокно» пропонує внести 
зміни до інвестиційної програми на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання ПРАТ «Черкаське хімволокно» на 2020 рік.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Скорик Максим Григорович: зазначив, що міська влада не заперечує щодо внесення 
змін до інвестиційної програми на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання ПРАТ «Черкаське хімволокно» на 2020 рік.

ВИРІШИЛИ:
1. Відкрите обговорення проекту інвестиційної програми на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання ПРАТ «Черкаське хімволокно» на 
2020 рік зі змінами відбулося на засадах гласності та відкритості, у відповідності до 
вимог Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 №866

2. Підтримати проект інвестиційної програми на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання ПРАТ «Черкаське хімволокно» на 2020 рік зі змінами.

Заперечення та доповнення: відсутні

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкрито

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, 
встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Головуючий відкритих сл

Секретар відкритих слуха Король В.Л.


