
ПРОТОКОЛ 

відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми  

ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2020 рік у сфері теплопостачання  

 

Дата:                           Місце проведення: 
11 березня 2020 року                                       Чернігів, 

Початок обговорення: 14-00                                       вул. Шевченка, 5 (зал засідань). 

          

 

Запрошені:  

1. Представник Чернігівської міської ради – заступник міського голови – Черненко А. В. 

2. Представник Фонду комунального майна Чернігівської міської ради – голова фонду – 

Єпінін О. Ю. 

 

Присутні:  

1. Представник Чернігівської міської ради – заступник міського голови – Черненко А. В. 

2. Представник Фонду комунального майна Чернігівської міської ради – голова фонду – 

Єпінін О. Ю. 

3. Представники ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»: 

3.1. Щербина О. Ю. – генеральний директор; 

3.2. Нитченко Ю. М. – заступник директора з договірних відносин та правової допомоги; 

3.3. Синусик Д. О. – начальник відділу підготовки ремонтів і інвестицій; 

3.4. Виноградова Ю. В. – начальник планово-економічного відділу. 

 

Заявки на участь у відкритому обговоренні від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 

відповідно до оприлюдненого повідомлення не надходили. 

 

Головуючий відкритого обговорення – Щербина О. Ю.  

Секретар відкритого обговорення  – Нитченко Ю. М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення проекту Інвестиційної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2020 рік у 

сфері теплопостачання (код ЄДРПОУ 24100060, м. Київ). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Генерального директора ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», Щербину О.Ю., який повідомив 

наступне. 

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної 

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

затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, проводиться відкрите обговорення 

проекту Інвестиційної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2020 рік у сфері теплопостачання. 

 «28» лютого 2020 року ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на власному веб-сайті було розміщено 

повідомлення про проведення відкритого обговорення. В термін, визначений в повідомленні, 



зауважень та пропозицій по суті вищевказаного питання від фізичних, юридичних осіб та їх 

об’єднань не надійшло. 

Інвестиційна програма ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2020 рік у сфері теплопостачання 

розроблена згідно Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних 

програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою 

НКРЕКП № 1059 від 31.08.2017.  

 

Загальна вартість заходів, запланованих до реалізації згідно Інвестиційної програми             

ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2020 рік у сфері теплопостачання, складає  3 926,41 тис. грн без 

ПДВ. 

 

Основними заходами згідно розробленої Інвестиційної програми ТОВ ФІРМА 

«ТЕХНОВА» на 2020 рік у сфері теплопостачання є: 

 

1. Перекладка попередньо ізольованих труб в місті Чернігів по вул. Коцюбинського 

від т.А (тимчасова камера) до ТК-33 (Ду 500 - 184 м.п. в однотрубному вимірі) для 

недопущення аварійних ситуацій на теплових мережах, зупинки теплових пунктів в 

опалювальний сезон, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах та поліпшення 

гідравлічного режиму теплових мереж. Загальна сума впровадження заходу складає –                    

3 823,62 тис. грн. без ПДВ. 

Мета впровадження заходу: покращення експлуатаційних характеристик теплових мереж, 

зниження в них втрат тепла та дотриманням належного гідравлічного режиму системи 

теплопостачання, шляхом заміни застарілих трубопроводів на попередньоізольовані труби, що 

відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації та теплоізоляційними 

характеристиками. 

Існуючий стан об’єкту: магістральна теплова мережа по вул. Коцюбинського від т.А 

(тимчасова камера) до ТК-33 експлуатується більше 45 років, що в свою чергу вичерпала 

нормативний термін експлуатації. Прокладені трубопроводи в непрохідному каналі з ізоляцією у 

вигляді мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що 

призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому 

результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам.  

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела 

генерації до споживача є: 

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб; 

- втрати води на підживлення. 

Найвищу ефективність з точки зору економії паливно-енергетичних ресурсів і збільшення 

терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування сучасних теплоізоляційних 

матеріалів з покращеними характеристиками і застосування попередньоізольованих в заводських 

умовах трубопроводів та їх елементів. 

Пропонується для заміни зношених трубопроводів застосовувати попередньоізольовані 

труби як такі, що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за 

теплоізоляційними характеристиками та за простотою монтажу. Окрім цього сучасні 

попередньоізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два 

провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації, що 

спрощує контроль витоків). 

Переваги попереньоізольованих труб за трубопроводів в мінеральній ваті: 

- підвищення терміну безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази; 

- зниження експлуатаційних витрат в 9 разів; 

- зниження витрат на ремонти в 3 рази; 

- зниження капітальних затрат при монтажі в 1,3 рази; 

- зниження теплових втрат через ізоляцію в середньому в 2 рази. 

 

 



 2. Придбання оргтехніки для потреб постачання теплової енергії. 

 

 Заходом передбачено закупівля принтера – 1 од., персональних комп'ютерів – 6 од. для 

своєчасного виконання інженерно-технічних і загальновиробничих завдань. Загальна сума 

впровадження заходу складає 102,79 тис. грн. без ПДВ. 

 

Вирішили: 

1. Врахувати інформацію, повідомлену доповідачами і учасниками відкритого 

обговорення, закінчити процедуру відкритого обговорення як таку, що відбулась відповідно до 

вимог п.2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866, погодити заходи Інвестиційної програми          

ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2020 рік у сфері теплопостачання та підтримати ініціативу           

ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» про звернення до НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної програми 

ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2020 рік у сфері теплопостачання; 

2. Протокол за результатами проведення цього відкритого обговорення оприлюднити на 

офіційному веб-сайті ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» та надіслати разом з відповідним пакетом 

документів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг України з метою прийняття рішення в межах компетенції. 

 

Заперечення та доповнення: відсутні. 

 

Відкрите обговорення вважати таким, 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 енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.                  

 

 

 

Заступник Чернігівського міського голови 

                                  __________________ Черненко А. В 

                 _____  _     (підпис представника місцевих  

                             органів виконавчої влади) 

 

 

 Генеральний директор 

                                                                                                                     ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» 

                                                                                                        Щербина О. Ю. 

  
          
 

                                                                                                                      Заступник директора  

                                                                                                                      з договірних відносин та  

                                                                                                                      правової допомоги 

   Нитченко Ю.М. 

                                                                
              

 

 




