ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ – ГАЗИФІКАТОРИ
ДЛЯ ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
з метою підготовки комерційної пропозиції по впровадженню проектів заміщення споживання газу за
рахунок будівництва когенераційних установок шляхом газифікації з біомаси для постачання теплової
енергії теплогенеруючим підприємствам
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Перелік відомостей та вимог
Назва установи/організації
Адреса об’єкту
Контактна особа контактний телефон
Дата заповнення
Правоустановчий документ на землю для
встановлення когенераційної установки на базі
газифікації деревної тріски
(кому належить, підстави, реєстраційний номер,
дата реєстрації, терміни тощо)
Встановлені максимальні теплові навантаження
(опалення, ГВП), Гкал/год
Приєднані максимальні теплові навантаження
(опалення, ГВП), Гкал/год
Встановлене обладнання
(найменування котлів, кількість, потужність,
виробництво, рік виробництва тощо)
Встановлені мережеві насоси
(тип, кВт, об/хв, шт)
Гідравлічний режим (тиск в прямому та
зворотному трубопроводі) в опалювальний період
та міжопалювальний пеірод на режим ГВП)
Споживачі тепла за категоріями (кількість та в
процентному відношенні)
Температурний графік
Техніко-економічні показники котельні за рік:
- споживання газу (щодобові звіти споживання
за опалювальний сезон)
- споживання іншого палива
- споживання електроенергії
- споживання води
- тощо
Пікові навантаження (лютий 2018), Гкал/год
Закупівельна ціна газу: _______ тис. грн. (з ПДВ) за
1 тис. куб. м.
Тариф на виробництво теплової енергії за 1 Гкал (без
ПДВ)
Загальна кількість виробленої теплової енергії за
2019 рік (Гкал)
Кількість
виробленої
теплової
енергії
в
опалювальний період 2019 рік (Гкал)
Кількість
виробленої
теплової
енергії
в
міжопалювальний період 2019 рік (Гкал)

Зміст
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Викопіювання генерального плану прилеглої
території котельні в масштабі 1:500
- наявність під’їзних шляхів автомобільного
транспорту,
- можливість будівництва,
- прибудови виробничих приміщень,
- складів твердого палива,
- відстань до найближчих житлових будівель,
навчальних закладів, лікувальних установ тощо
Технічний
план
котельні
(екіпіровка)
з
розташуванням обладнання
Наявність вільної площі на території котельні
(орієнтовно 1500 кв.м.)
Топозйомка котельні і прилеглої території з місцями
підводу всіх інженерних мереж та сполучень
• Потужність встановленого електрообладнання
котельні та
• потужність трансформаторної підстанції,
• відстань до трансформаторної підстанції,
• можливість збільшити потужність по новому
приєднанню

N.B. 1 - Заповніть будь ласка опитувальний лист і надішліть його на e-mail: prv@ce.net.ua
N.B. 2 - У разі винекнення питань просимо звертатись до Палагусинця Романа (заступника
виконавчого директора комп. Кліар Енерджі), тел. 050-281-74-25, e-mail: prv@ce.net.ua

