
 

 

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування! 

 

Обговорення проекту Інвестиційної програми 

 з виробництва теплової енергії,  

її транспортування та постачання КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (СП «Київські теплові мережі») на 

2019 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 КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (СП «Київські теплові мережі») 
оголошує про початок відкритого обговорення з 07.12.2018 проекту Інвестиційної програми  

з виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (СП «Київські теплові мережі»)  
на 2019 рік. 

З метою забезпечення надійного, якісного теплопостачання споживачів, 

зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, економії паливно-

енергетичних ресурсів розроблено проект Інвестиційної програми з виробництва 

теплової енергії, її транспортування та постачання на 2019 рік. 
 

Проект Інвестиційної програми з виробництва теплової енергії,  

її транспортування та постачання КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (СП «Київські теплові мережі»)  

на 2019 рік. 

 

№ Назва розділів   
Вартість, тис. 

грн без ПДВ 

1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання: 

1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  

1.1.1 Реконструкція  електричної частини СТ-1 11 658,33 

2 Інші заходи 

2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  

2.1.1 Реконструкція теплових мереж 244 133,18 

2.3 Інші заходи  

2.3.1 Обладнання системою пожежної сигналізації адмінбудівель 569,42 

2.3.2 Реконструкція ремонтно-виробничої бази 16 666,67 

2.3.3 Технічне переозброєння 16 021,34 

 Всього 289 048,94 

 

 



 

 

Інформація розміщена на офіційному сайті Підприємства 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 з виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (СП «Київські теплові 

мережі») на 2019 рік» у період з 7 грудня по 16 грудня 2018 року включно. 

Відкриті обговорення проекту Інвестиційної програми з виробництва теплової енергії, 

її транспортування та постачання КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО 

ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (СП «Київські теплові мережі») на 2019 рік відбудуться 17.12.2018  

о 14.00 за адресою: м. Київ, пл. Івана Франка, 5, к. 304. 

 

Опубліковано на сайті: 07.12.2018 
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