
ПРОЕКТ 

 
 
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

___________________ Київ № __________________ 

 
Про схвалення Інвестиційної програми  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» на 2018 рік 
 

Відповідно 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, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Схвалити 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, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» на 2018 рік у сумі 6 981,28 тис. грн (без урахування ПДВ) та 
джерела її фінансування згідно з додатком. 

 
 
 
 

 

Голова НКРЕКП                                             О. Кривенко 

 
 
 



 
Додаток 

 

до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг 

                  __________________№_______ 
  
  

Джерела фінансування Інвестиційної програми 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА                            

«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на 2018 рік 
 
 

 

Джерела фінансування Річна сума, тис. грн 

Усього, без урахування ПДВ, у тому числі: 6 981,28 

 
амортизаційні відрахування 
 

4 054,99 

 
залишкові кошти 
 

2 926,29 

 
 
 
Директор Департаменту  
із регулювання відносин у  
сфері теплопостачання С. Черних 

 
 



28.09.2018 
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування 
щодо схвалення проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
«Про схвалення Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на 2018 рік» 
 

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), звернулося ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (далі – 
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО») із заявою щодо схвалення Інвестиційної 
програми на 2018 рік. 

Надана ліцензіатом Інвестиційна програма розроблена з дотриманням вимог 
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. 

Також 27 червня 2018 року ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» було 
проведено відкрите обговорення проекту Інвестиційної програми на 2018 рік, за 
результатами якого було оформлено відповідний протокол, оприлюднений на сайті 
ліцензіата. 

Водночас, на відкритому засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі 
відкритих слухань 25 вересня 2018 року, Головою та Членами НКРЕКП було 
прийнято рішення щодо зміни обсягу фінансування Інвестиційної програми 
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на 2018 рік, а саме, додатково включити 
залишкові кошти 2017 року у сумі 2 926,29 тис. грн (без ПДВ) до джерел 
фінансування Інвестиційної програми ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на   
2018 рік, вилучивши їх з джерел фінансування Інвестиційної програми 2019 року.  

Таким чином фінансування Інвестиційної програми передбачається у обсязі 
6 981,28.тис. грн (без ПДВ), у тому числі: 

- 4 054,99 тис. грн – амортизаційні відрахування; 
- 2 926,29 тис. грн – залишкові кошти. 

Інвестиційна програма передбачає наступні заходи: 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Вартість 

заходів,  

тис. грн 

Відсоток 

вартості 

заходів, % 

1 

Реконструкція тепломагістралі від ТК 913 до Н4 

протяжністю 0,55 км п (в однотрубному 

обчисленні) із використанням труб в ППУ ізоляції 

Ø720 (І етап – закупівля трубної продукції)  

6 981,28 100 

Всього: 6 981,28 100 



Враховуючи відсутність об’єктів теплопостачання комунальної форми 
власності, Інвестиційна програма ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на 2018 рік 
не підлягає погодженню органом місцевого самоврядування. 

З уточненим проектом Інвестиційної програми ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» на 2018 рік та протоколом відкритого обговорення можна 
ознайомитися на сайті ліцензіата: 

http://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Na-sajt-YP2018-2.pdf; 

http://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/PROTOKOL.pdf. 

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у сфері 
теплопостачання пропонує: 

1) схвалити проект постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 
програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» на 2018 рік»; 

2) оприлюднити на офіційному веб-сайті НКРЕКП, з метою одержання 
зауважень та пропозицій, проект постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 
програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» на 2018 рік» та повідомлення про проведення відкритого 
обговорення за місцем провадження діяльності ліцензіата. 
 
 
 
Директор Департаменту 
із регулювання відносин 
у сфері теплопостачання                 С. Черних 

http://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Na-sajt-YP2018-2.pdf
http://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/PROTOKOL.pdf









