
Інвестиційна програма  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2020 рік, 

погоджена Міністерством енергетики та захисту довкілля України та  

схвалена постановою НКРЕКП від 24.12.2019 №3239 

 
 

№ Назва проєкту 

Вартість, 

тис. грн без 

ПДВ 

І Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання 

1.1 Реконструкція існуючих електролізних установок ЕУ-1, ЕУ-2 на ТЕЦ-5 (БМР) 17 848,00 

1.2 
Заміна акумуляторних батарей бл. ст. № 1 та ЩПТ-1,2 з зарядними пристроями 

ТЕЦ-6 (ПВР) 
311,76 

ІІ Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання 

2.1 
Технічне переоснащення системи автоматичного  регулювання для 

турбоагрегату Т-250/300-240 бл. ст. № 3 включно з АСР котельного та 

турбінного відділення ТЕЦ-5 (ПВР) 

906,82 

2.2 
Технічне переоснащення системи контролю і керування енергоблоку ст.  № 1  

ТЕЦ-5 (БМР) 
24 701,20 

2.3 
Технічне переоснащення системи автоматичного регулювання для 

турбоагрегату Т-100 енергоблоку ст. № 2 ТЕЦ-5 (БМР) 
24 730,30 

2.4 
Технічне переоснащення системи автоматичного  регулювання для 

турбоагрегату Т-250/300-240 бл. № 1 включно з АСР котельного та турбінного 

відділення ТЕЦ-6 (ПВР) 

906,82 

2.5 
Технічне переоснащення системи автоматичного  регулювання для 

турбоагрегату Т-250/300-240 бл. № 2 включно з АСР котельного та турбінного 

відділення ТЕЦ-6 (ПВР) 

725,45 

2.6 
Технічне переоснащення системи автоматизованого температурного контролю 

металу (АТКМ) котла та турбіни енергоблоку ст. № 2 ТЕЦ-6 (ПВР) 
672,27 

2.7 
Технічне переоснащення систем контролю вібраційного стану енергоблоку ст. 

№ 2 ТЕЦ-6 (БМР) 
11 875,50 

2.8 
Реконструкція блочно-модульного управління неоперативних панелей блоку ст. 

№ 1 ТЕЦ-6 (БМР) 
5 391,70 

ІІІ Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання 

3.1 
Технічне переоснащення системи регулювання тиску природнього газу 

(заміна регуляторів на ГРП з реконструкцією будівлі)  ТЕЦ-5 (ПВР) 
435,79 

3.2 Улаштування протипожежних поясів в кабельних трасах ТЕЦ-5 (БМР) 1 507,50 

3.3 
Технічне переоснащення насосної станції пінного пожежогасіння 

мазутного господарства ТЕЦ-6 (ПВР) 
177,16 

3.4 
Технічне переоснащення  насосної станції питного водопостачання ТЕЦ-

6 (БМР) 

3 052,00 

3.5 
Улаштування протипожежних поясів в кабельних трасах ТЕЦ-6 (БМР) 1 507,50 

IV Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд 



4.1 
Технічне переоснащення огорожі з заміною 446 погонних метрів 

залізобетонних панелей, відновленням охоронної сигналізації та комунікацій 

ТЕЦ-5 (БМР) 

2 885,28 

4.2 
Технічне переоснащення системи технічного водопостачання проммайданчика 

ТЕЦ-5 (внутрішній будмайданчик) (БМР) 
729,70 

4.3 
Технічне переоснащення димової труби висотою 270 м на ТЕЦ-6 (2-й етап) 

(БМР) 
19 583,33 

V Інше 

5.1 Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 (обладнання) 1 012,75 

5.2 Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-6 (обладнання) 1 012,40 

5.3 Технічне переозброєння спецпідрозділів КТЕЦ (обладнання) 150,10 

5.4 Технічне переозброєння навчального центру (обладнання) 5,64 

5.5 
Придбання обладнання для селекторного, конференц-зв'язку (пульт настільний 

СВТ П+(V8.2)) 22,82 

 Усього 120 151,79 

 

 

 

 

 


