
Додаток №1 

до наказу № 31 від 29.03.2021 р. 

 

Заходи з підготовки ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 

до роботи у осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

 
№ п/п 

Найменування заходів 
Відповідальний 

за виконання 

Термін 

виконання 

1.  
Провести гідравлічні випробування тепломережних 

трубопроводів та систем опалення ТЕЦ до початку 

ремонтних робіт на цьому обладнанні. 

Начальники КТЦ, 

ВХПВП, РД 
до 24.06.21 

2.  
Виконати промивку приладів опалення Головного 

корпусу та водогрійної котельної. 
Начальник КТЦ до 30.09.21 

3.  
Виконати ревізію арматури 1ПС-9, 9А, зворотнього 

клапану ТМН-2. 
Начальник КТЦ до 30.09.21 

4.  
Виконати заміну гину на лінії хімічноочищеної води 

за ДА-4. 
Начальник КТЦ до 30.09.21 

5.  Замінити сальникове ущільнення засувки 1КС-1. Начальник КТЦ до 30.09.21 

6.  
Замінити сальникове ущільнення арматури ВПС-

1,2,3,4; ВОС-1,2,3,4. 
Начальник КТЦ до 20.09.21 

7.  

Провести зміну (оптимізацію) схеми обігріву 

обладнання МЗГ-1 (ПЄ, станційної нафтоловушки та 

цехової мазутоловушки). 

Начальник ВХПВП до 30.09.21 

8.  
Провести промивку та випробування системи внут-

рішнього опалення ОДК-І. 
Начальник ВХПВП до 30.09.21 

9.  

Провести монтаж лінії ПНС (заміну надземної 

ділянки на підземну) від арматури С-42 до входу в 

головний корпус 

Начальник ВХПВП до 30.09.21 

10.  
Замінити віконні шибки (верхолазні роботи), що 

мають ушкодження, у вікнах Головного корпусу 

(загальна площа – 40м2). 

Начальник ВРБС до 12.10.21 

11.  
Виконати ремонт стиків стін ОДК-I (ремонт фасаду 

по осі 1 та ряду А). 
Начальник ВРБС до 30.09.21 

12.  
Замінити віконні шибки, що мають ушкодження у 

вікнах ОДК-I (загальна площа – 20м2). 
Начальник ВРБС до 30.09.21 

13.  
Виконати ревізію кришок кабельних коробів у КТЦ: 

котельного відділення на відм. +6м , турбінного 

відділення на відм. +9м. 

Начальник ЦТАВ до 30.09.21 

14.  
Почистити від пилу та бруду сітки ГВП-600 в 

кабельному напівповерсі ЦТЩ. 
Начальник ЦТАВ до 30.09.21 

15.  
Вилучити воду з ресиверів водню, вуглекислоти та 

вологовідокремлювача на електролізній. 
Начальник ЕЦ до 12.10.21 

16.  
Виконати прокрутку арматури системи пінного 

пожежогасіння. 
Начальник ЕЦ до 12.10.21 

17.  
Виконати технічне обслуговування піногенераторів в 

кабельних тунелях та кабельних напівповерхах 
Начальник ЕЦ до 22.10.21 

18.  
Виконати перевірку витяжних вентиляційних систем 

електроцеху 
Начальник ЕЦ до 22.10.21 

19.  
Відкачати воду з маслоприйомної ємності 

трансформаторів зв'язку Т-1, Т-2. 
Начальник ЕЦ до 12.10.21 



 

20.  
Відновити віконні шибки, що мають ушкодження у 

вікнах РД, СТД (загальна площа – 7 м2). 
Начальник РД до 30.09.21 

21.  
Виконати ревізію запірної арматури систем опалення 

об’єктів ТЕЦ. 
Начальник РД до 30.09.21 

22.  
Виконати чистку зливової каналізації ТЕЦ (зливо-

приймальників, колодязів) від намулень. 
Начальник РД до 12.07.21 

23.  
Ущільнити приміщення (вікна, двері, ворота) усіх 

цехів, дільниць, відділів. 
Нач. підрозділів до 12.10.21 

24.  
Провести наладку гідравлічного режиму систем 

опалення у підрозділах ТЕЦ з ревізією дросельних 

шайб. 

Начальники ВТВ, 

КТЦ, ВХПВП, РД 
до 12.10.21 

25.  

Перевірити схеми всіх трубопроводів і забезпечити 

дренування або протоки в тих місцях, де можливе 

перемерзання труб. Розпорядженнями в підрозділах 

довести до відома персоналу про наявність таких 

місць і виконання заходів по контролю за станом 

трубопроводів та недопущенню розморожень 

трубопроводів. 

Начальники КТЦ, 

ВХПВП, ЕЦ, 

ЦТАВ, РД 
до 01.10.21 

 

 

 

 

В. о. директора     Кокунець А.М. 


