
 

 

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування! 

 

Оприлюднення проєкту Інвестиційної програми  

з виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання 

КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

(СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ») на 2020 рік 
 

Згідно із Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах 

постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 

постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» та 

вимогами Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Мінрегіону 

України від 14.12.2012 № 630 та постановою НКРКП від 14.12.2012 № 381, 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» розробило та оприлюднює проєкт Інвестиційної програми з 

виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

(СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ») на 2020 рік. 

У зв’язку з цим, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» оголошує про початок прийняття 

пропозицій до зазначеної інвестиційної програми. 

Проєкт інвестиційної програми розроблено з метою забезпечення надійного та якісного 

теплопостачання споживачів, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, 

економії паливно-енергетичних ресурсів. 

 

Проєкт Інвестиційної програми  

з виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання 

КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  

(СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»)  

на 2020 рік. 

 

№ 

 
Назва проєкту 

Вартість 

об’єкта, 

тис. грн без 

ПДВ 

І Виробництво теплової енергії 14 648,53 

1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 12 307,77 

1.1.1 Реконструкція водогрійних котлів (ПВР) 9 008,83 

1.1.2 Реконструкція котелень (ПВР) 1 599,56 

1.1.3 Реконструкція котельні "Святошин" (ТЕО) 1 099,59 

1.1.4 Заміна мережних насосів РК «Виноградар» (ПВР) 599,79 

1.2 
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з 

них: 
410,00 

1.2.1 Встановлення вузлів обліку теплової енергії котелень (ПВР) 60,00 

1.2.2 Реконструкція вузлів обліку теплової енергії  котелень (ПВР) 350,00 

1.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 207,25 

1.3.1 Розробка ПКД на модернізацію АСУ ТП СТ "Позняки" (ПВР) 182,25 

1.3.2 Модернізація АСУ ТП котельного відділення та ХВО СТ "Позняки"  25,00 

1.4 Інші заходи, з них: 1 723,51 

1.4.1 
Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумний РК 

«Воскресенка», СТ-2 (ПВР)  
1 568,76 



 

 

1.4.2 Реконструкція димової труби к/к «Берестейська» (ПВР) 154,75 

ІІ Транспортування теплової енергії 266 900,10 

2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 189 019,62 

2.1.1 Реконструкція теплових мереж (ПВР) 10 619,52  

2.1.2 Реконструкція теплових мереж (БМР) 174 170,91 

2.1.3 
Підключення споживачів теплової енергії котельні просп. Перемоги, 86 до 

теплових мереж ТМ-2 РК «Нивки» (ПВР) 
729,87 

2.1.4 Будівництво перетинки від РК «Теремки» до ТМ-4 ТЕЦ-5 (ПВР) 3 499,32 

2.2 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 10 251,89 

2.2.1 Закупівля комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення 10 226,89 

2.2.2 Будівництво ВОЛЗ  на об’єктах  СП "КТМ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (БМР) 25,00 

 

2.3 
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення, з них: 
28 811, 97 

2.3.1 Закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення 28 811, 97 

2.4 Інші заходи, з них: 38 816,62 

2.4.1 Технічне переозброєння СП «АВТОТРАНСПОРТ» 444,50 

2.4.2 Реконструкція будівель та споруд СП «АВТОТРАНСПОРТ» 1 239,90 

2.4.3 Технічне переозброєння  СП "КТМ" 32 222,83 

2.4.4 Технічне переозброєння СП "ЕНЕРГОНАЛАДКА" 4 286,71 

2.4.5 

Обладнання системою автоматичної пожежної сигналізації та системою 

оповіщення про пожежу складських будівель, службових та допоміжних 

приміщень 

622,68 

ІІІ Постачання теплової енергії  7 500,31 

3.1 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 7 500,31 

3.1.1 Закупівля комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення  7 500,31 

 Всього за інвестиційною програмою 289 048,94 

 

Інформацію розміщено на офіційному вебсайті Підприємства за посиланням: 

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

Пропозиції до проєкту Інвестиційної програми з виробництва теплової енергії, її 

транспортування та постачання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ 

МЕРЕЖІ») на 2020 рік просимо надавати з 04 березня до 17 березня 2020 року включно на 

електронну адресу: info@kte.kmda.gov.ua або поштову адресу: пл. Івана Франка, буд. 5, 

м. Київ, 01001 з позначкою в темі листа «Проєкт Інвестиційної програми з виробництва 

теплової енергії, її транспортування та постачання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

(СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ») на 2020 рік». 

 

Опубліковано на сайті: 03.03.2020 
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