
 

СТИСЛИЙ ОПИС ЗАХОДІВ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПАТ «АЗОТ» НА 2020 РІК 

 

Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний період 
 

1. «Модернізація системи гарячого водопостачання и опалення цеху з 
встановленням електрокотлів, бойлерів в корпусах цеху ОПСВ ПАТ «АЗОТ». 

Орієнтовні витрати у 2020 році –  1511,10 тис. грн. 
2. «Технічне переоснащення очисних споруд (придбання механічної решітки 

каналізаційної грабельного типу РКЕ-1718)».  
Орієнтовні витрати у 2020 році – 388,90 тис. грн. 
 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження заходів 

 

1. У зв’язку з фізичним зносом обладнання котельної цеху і цехових 

трубопроводів гарячої води та теплофікаційної води для обігріву корпусів цеху, а 

також значних капіталовкладень для виконання ремонту і модернізації обладнання 

котельної, прийняте рішення про заміну централізованого опалення корпусів цеху 

на їх локальне (автономне) опалення з використанням електрокотлів. 

Метою заходу є відмова від споживання природного газу для виробництва 

гарячої води на опалення корпусів цеху ОПСВ, що має безпосередній вплив на 

структуру тарифу ПАТ «АЗОТ» з централізованого водовідведення (очищення 

стічних вод), та заміна централізованого опалення цих корпусів на їх автономне 

(локальне) опалення з використанням електрокотлів, а також забезпечення 

раціонального використання енерговитрат цеху та підвищення безпеки і 

безаварійної експлуатації його обладнання. 

2. У зв’язку з довготривалої експлуатацією і постійним контактом існуючої 

решітки грабельного типу зі стічними водами відбулася її корозія і фізичний знос, 

що потребує її заміни на сучасну з нержавіючої сталі, зі стрижнями краплеподібної 

форми, із зазорами 6 мм.  

Метою заходу є заміна решітки на нову більш сучасну для затримування 

крупних відходів, що містяться в стоках. Заміна обладнання дозволить попередити 

засмічення гідроелеваторів, пісколовок і первинних відстійників, забезпечуючи при 

цьому належну якість очищення стоків. Незадовільна робота існуючої механічної 

решітки негативно впливає на роботу усіх наступних стадій очищення, призводить 

до забруднення осаду пісколовок органічними домішками, або виносу органічних 

домішок з налиплими на них піском у первинні відстійники і аеротенки, ускладнює 

роботу насосів, мішалок, фільтр-пресів та іншого обладнання. 

 

Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації 
інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності. 

 
В ході реалізації Інвестиційної програми на 2020 рік ПАТ «АЗОТ» 

зобов’язується: 



 

1. Відмовитись від споживання природного газу для виробництва гарячої води на 

опалення корпусів цеху ОПСВ, що має безпосередній вплив на структуру тарифу 

ПАТ «АЗОТ» з централізованого водовідведення (очищення стічних вод), та 

забезпечити раціональне використання енерговитрат цеху та підвищення безпеки і 

безаварійної експлуатації обладнання цеху. 

2. Досягти зменшення впливу на оточуюче природнє середовище та сприяти 

підвищенню екологічної безпеки під час впровадження своєї ліцензованої 

господарської діяльності. 

Пріоритетним напрямком розвитку цеху ОПСВ ПАТ «АЗОТ» є дотримання 

вимог природоохоронного законодавства щодо якості очищення стоків та 

збереження довкілля. Слід зауважити, що підприємство сертифіковане за 

стандартом ISO 14001, що ставить особливі вимоги щодо впливу виробничої 

діяльності на оточуюче середовище.  

 

 

Начальник ТВ        О.В. Бурлака 


