
Обгрунтування 

щодо необхідності внесення змін до Інвестиційної програми з  

виробництва електричної та теплової енергії 

   ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2019 рік 

Для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Постановою НКРЕКП від 11.12.2018 року

№ 1817 схвалена інвестиційна програма з виробництва електричної та теплової енергії  на 

2019 рік у сумі 36 280,97 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі за джерелами фінансування: 

- за рахунок амортизації – 12 669,90 тис. грн. (без ПДВ);

- за рахунок прибутку у тарифах на відпуск електричної та теплової енергії  - 23

611,07 тис. грн.

Метою даної інвестиційної програми є підвищення рівня надійності та економічності 

роботи основних фондів ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (генеруючого та допоміжного 

обладнання виробника електричної та теплової енергії), виконання екологічних заходів, які 

направлені на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє 

середовище, сприяння ринковій інтеграції. 

Пріоритетними напрямками реконструкції та/або модернізації виробничих об’єктів 

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» є : 

 Підвищення маневреності (забезпечення роботи в широкому діапазоні зміни

навантаження).

 Впровадження заходів направлених на зменшення скидання до існуючого

золовідвалу золошлакових відходів та зменшення шкідливих викидів у навколишнє

середовище (реконструкція систем газоочищення ТЕЦ з переходом на сухе

золовидалення та переведення ТЕЦ на сухе транспортування шлаку).

 Впровадження заходів з енергоефективності.

На виконання НПСВ та в зв’язку з тим, що ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» взяло 

на себе зобов’язання зупинити скидання до існуючого золовідвалу золошлакових відходів 

до 2021 року  була запланована поетапна реконструкція систем газоочищення ТЕЦ з 

переходом на сухе золовидалення.  

 Тому, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» ініціює внесення змін до Інвестиційної 

програми на 2019 рік щодо обсягу фінансування по заходу: 

«2.1. Будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату ст.№7 від 

пилу», що наведено в таблиці 1:  

Таблиця1 
Найменування 

заходу 

Річний план 

Інвестиційної 

програми на 2019 

рік (постанова 

НКРЕКП від 

11.12.18р. №1817) 

Проект змін до річного плану Інвестиційної програми на 

2019 рік (постанова НКРЕКП від 11.12.18р. №1817 

Виробничі 

інвестиції з 

прибутку 

Виробничі інвестиції 

з прибутку, 

відповідно до 

постанови НКРЕКП 

від 11.12.18 р. №1817 

Обсяг 

додаткового 

фінансування 

виробничих 

інвестиції з 

прибутку 

Загальна сума 

2.1. Будівництво 

установки 

очищення 

димових газів 

котлоагрегату 

ст.№7 від пилу 

23 611,07 23 611,07 74 325,7 97 936,77 

За умови виконання заходу буде дотримано виконання затвердженого плану 

реконструкції газоочищення ТЕЦ,  закриття золовідвалу та поліпшено екологічну безпеку 

в м. Києві. Буде збільшено об’єм отриманої сухої золи для подальшої її реалізації, зменшено 



використання технічної води та електроенергії на власні потреби за рахунок зменшення 

навантаження насосів технічної води. 

Зауваження та пропозиції по суті питань, що пропонуються до слухання,  від 

фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 10 календарних днів з 

дня оприлюднення на адресу: 02660 МСП, Київ, вул. Гната Хоткевича, 20 або 

електронною поштою : http://darntec4@gmail.com        

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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