
ПРОТОКОЛ
Відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 

програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ
ХІМВОЛОКНО» на 2021 рік»

Дата проведення

ЗАПРОШЕНІ: начальник житлово-експлуатаційного відділу управління 
ЖКГ департаменту ЖКК Черкаської міської ради Вербівський Петро 
Павлович

1. Представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг.
Черемис Анатолій Іванович -  Завідувач сектору НКРЕКП у Черкаській 
області.
2. Представники ПРАТ «Черкаське хімволокно»:
Олексенко В.В. -  голова правління;
Біда О.В. -  директор ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно; 
Рогов І.М. - начальник відділу капітального будівництва ВП «Черкаська 
ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно»;
Гаско Г.Є. -  начальник відділу інформаційних технологій ВП «Черкаська 
ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно»;
Король В. Л. -  юрисконсульт юридичного відділу ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ 
«Черкаське хімволокно» (секретар засідання).

Інші учасники -  у відповідності до порядку реєстрації та участі у відкритому 
обговоренні не реєструвались, участі не приймали.

В умовах введення карантину через пандемію коронавірусу в Україні, 
враховуючи обмеження на зібрання людей та задля дотримання необхідних заходів 
щодо запобігання поширенню та розповсюдженню COV1D-19, відкрите обговорення 
проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 
на 2021 рік» проводиться на платформі ZOOM, шляхом проведення онлайн 
трансляції з голосуванням в чаті зареєстрованих учасників

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Відкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення 
Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на 2021 рік»

«13» квітня 2021 р. 
Початок обговорення 
15 год. 00 хв

проспект Хіміків, 76
онлайн платформа ZOOM

м. Черкаси

ПРИСУТНІ:

СЛУХАЛИ:



2

1. Головуючий відкритого обговорення - Завідувач сектору НКРЕКП 
у Черкаській області Черемис А.І. повідомив, що відповідно до п.2.3 Порядку 
проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП від ЗО червня 2017 року № 866, відкрите 
обговорення, що стосується схвалення Інвестиційної програми на 2021 рік 
проводиться за місцем надання послуг ліцензіатом.

На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, що проводилося у формі відкритого 
слухання 31 березня 2021 року, схвалено проект постанови НКРЕКП «Про 
схвалення Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на 2021 рік».

Проект постанови РІКРЕКП разом з протоколом відкритого обговорення до 
Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на 2021 рік та обґрунтовувальними матеріалами, 
необхідними для прийняття рішення, оприлюднено з метою одержання зауважень і 
пропозицій шляхом розміщення на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернег.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань, приймалися до 12 квітня 2021 року у письмовому та 
електронному вигляді, однак жодних не надійшло. Заявок для участі в відкритому 
обговорення проекту рішення НКРЕКП також не надходило.

Начальник відділу капітального будівництва ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ 
«Черкаське Хімволокно» Рогов І.М. проінформував про необхідність впровадження 
заходів щодо реконструкції теплових мереж та обладнання підприємства, виконання яких 
дозволить підвищити ефективність виробництва та транспортування теплової енергії на 
ПРАТ «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.

Інвестиційна програма ПРАТ «Черкаське хімволокно» на 2021 рік направлена на 
комплексне вирішення технічних, економічних, енергетичних та екологічних проблем як 
ліцензіата та і міста Черкаси в цілому.

Загальний обсяг фінансування розробленої інвестиційної програми з виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії на 2021 рік становить 5 716,59 тис.грн 
(без ГІДВ), в т.ч:

амортизаційні відрахування -  4 187,40 тис.грн;
виробничі інвестиції з прибутку -  1 529,19 тис.грн.
Включення виробничих інвестицій з прибутку передбачає перегляд і збільшення 

тарифу.
Заходи, які передбачені інвестиційною програмою на 2021 рік, а саме
1. Придбання дизель-генератора.
2. Реконструкція тепломагістралі №9 по вул. Симиренківська (Рябоконя) від Н4 до 

ТК916 (І черга будівництва).
3. Придбання запірної арматури великих діаметрів.
4. Придбання комп'ютерної техніки.

Головуючий повідомив щодо можливості присутнім поставити запитання, надати 
зауваження, доповнення чи пропозиції щодо проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення 
Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» на 2021 рік» на загальну суму 5 716,59 тис грн., у частині зміни заходу та 
додавання нового заходу Інвестиційної програми на 2021 рік.

Від присутніх жодних зауважень, доповнень чи пропозицій щодо проекту постанови 
НКРЕКП «Про схвалення змін до Інвестиційної програми ПРРІВАТНОГО



з
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на 2020 рік» не
надійшло, а також протягом___хвилин, які були відведені в маті для надходження
зауважень та пропозицій.

2. Начальник житлово-експлуатаційного відділу управління ЖКГ
департаменту ЖКК Черкаської міської ради Вербівський Петро 
Павлович зазначив, що Черкаська міська рада в повному обсязі підтримує 
проект постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» на 2021 рік» на плановий період з 01.01.2021 року до 
3 1.01.2021 року.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проект постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 
програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» на 2021 рік».

2. Оприлюднити протокол відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП 
«Про схвалення Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на 2021 рік» на офіційному вебсайті 
ПРАТ «Черкаське хімволокно» та направити до НКРЕКП.

Додаток №1 -  Реєстр учасників відкритого обговорення -  Іприм. на 1 арк.

Відкрите обговорення вважати такими, що відбулось на засадах гласності 
та відкритості.

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

Головуючий - Завідувач сектору НКРЕКП 
у Черкаській області Черемис А.І.

Директор ВП «Черкаська ТЕЦ»
ПРАТ «Черкаське хімволокно Біда О.В.

Юрисконсульт юридичного відділу 
ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське 
хімволокно» Король В. Л.

(секретар засідання)


