
 

 

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування! 

 
Обговорення проекту Інвестиційної програми 

 СП “Завод Енергія” КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” 

 у сфері перероблення побутових відходів  

на 2018 рік 

 

У відповідності до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах 

постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 

постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», 

«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 та постанови НКРЕКП від 

27.10.2017 №1308 «Про затвердження Порядку формування та схвалення інвестиційних 

програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів» КП 

“КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” оголошує про початок з 16.07.2018 відкритого обговорення 

(відкритого слухання) проекту Інвестиційної програми у сфері перероблення побутових 

відходів на СП “Завод Енергія” КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” на 2018. 

 

Інвестиційна програма СП “Завод Енергія” КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” 

 на 2018 р. 

 

№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно) 

Кількісний 

показник 

(одиниця 

виміру) 

Фінансовий план 

використання коштів на 

виконання інвестиційної 

програми, тис. грн (без 

ПДВ)  

1 2 3 4 

2 РЕКОНСТРУКЦІЯ 

2.1 
Реконструкція крану бункеру твердих побутових 

відходів  (ТБО)(кран №2) 
БМР (1 од.) 12 125,00 

2.2 
Реконструкція крану бункеру твердих побутових 

відходів  (ТБО)(кран №1) 
БМР (1 од.) 7 346,41 

2.3 
Реконструкція електрообладнання КВП та А на котлах 

Заводу Енергія 
БМР (1 од.) 13 150,50 

2.4 
Модернізація гідравлічної системи подачі ТПВ в топку 

котла №1 
БМР (1 од.) 1 800,20 

2.5 Модернізація РП - 349 10/6 кВ БМР (1 од.) 2 000,00 

2.6 
Розробка проекту з реконструкції системи поверхневого 

водовідводу на СП "Завод "Енергія" + експертиза 
ПВР (1 од.) 120,00 

2.7 Модернізація парового теплообмінника  БМР (1 од.) 1 200,00 

Усього за розділом 2 37 742,11 

  3 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

3.1 Капітальний ремонт котла №1 БМР (1 од.) 43 500,00 

3.2 Капітальний ремонт електрофільтру котла №1 БМР (1 од.) 16 500,00 

3.3 Капітальний ремонт електрофільтру котла №2 БМР (1 од.) 8 192,63 

3.4 Капітальний ремонт котла №2 (І етап)   БМР (1 од.) 14 460,96 

Усього за розділом 3 82 653,59 

6 ІНШІ ЗАХОДИ 

6.1 

Оздоблення фасаду головного корпусу для забезпечення 

вимог охорони праці для виробничого персоналу (ІІ 

етап) 

БМР (1 од.) 917,20 



 

 

6.2 

Придбання універсального (мультифункціонального) 

автотранспорту (мийка, чистка, пилевидалення, 

снігоприбирання тощо) 

1 од. 6 737,60 

6.3 
Реконструкція мережі освітлення шлакового відділення 

з встановлення світлодіодних світильників  
БМР (1 од.) 500,00 

6.4 Модернізація пожежної сигналізації БМР (1 од.) 600,00 

6.5 Техпереоснащення відділів та цехів 
  

800,00 

  Усього за розділом 6 9 554,80 

 Усього за розділами       6 129 950,50 

 Усього за інвестиційною програмою  129 950,50 

 

Інформація розміщена на офіційному сайті компанії за посиланням: 

https://kte.kmda.gov.ua/investytsijna-programa/. 

 Пропозиції та зауваження до проекту Інвестиційної програми просимо надавати      

КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” за електронною адресою: info@kte.kmda.gov.ua, або поштою: 

01001,  м. Київ, пл. Івана Франка, 5 з позначкою в темі листа «Проект Інвестиційної 

програми СП “Завод Енергія” КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” на 2018 рік» у період з 16 липня 

по 30 липня 2018 року включно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оприлюднено на сайті www.kte.kiev.ua (https://kte.kmda.gov.ua/investytsijna-programa/) 

16.07.2018 року. 
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