
До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування! 

Обговорення проєкту Інвестиційної програми  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

 (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2021 рік 

 

У відповідності до «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 

«Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з  виробництва електричної та 

теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках» від 05.10.2015 

№2585 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  оголошує про початок відкритого обговорення з 

15.09.2020 проєкту Інвестиційної програми  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2021 рік. 

 

Проєкт Інвестиційної програми  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  

(ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2021 рік 
 

№ Назва проєкту 

Вартість, 

тис. грн 

без ПДВ 

І Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання 

1.1 
Реконструкція кабельних зв’язків 35кВ між трансформаторами Т-2А, Т-2Б 

та кабельною збіркою бл.2 ТЕЦ-5 м.Київ, вул. Промислова 4 (ПВР) 
162,84 

1.2 
Реконструкція системи збудження бл.2 ТЕЦ-5 та резервної системи 

збудження бл.2 ТЕЦ-5 м.Київ, вул.Промислова 4 (ПВР) 
708,34 

1.3 

Реконструкція щитів 0,4кВ та силових збірок (комплектна 

трансформаторна підстанція  ін №ТЦ5-10400020189/000, хімводоочистки 

№1, хімводоочистки №2, мазутного господарства,  комплектна 

трансформаторна підстанція  заглибних насосів, насосної ІІ підйому, 

очисних споруд) на ТЕЦ-5 м.Київ, вул.Промислова 4 (ПВР) 

525,65 

1.4 
Реконструкція трансформатора Т-30 зі збільшенням потужності з 32000 

кВА до 40000 кВА ТЕЦ-5 м.Київ, вул.Промислова 4 (ПВР) 
108,35 

1.5 
Реконструкція щита постійного струму бл.2 ТЕЦ-5  м.Київ, 

вул.Промислова 4 (ПВР) 

               

341,66 

1.6 

Реконструкція електролізної установки СЕУ-20 ТЕЦ-5 СП «КИЇВСЬКІ 

ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», розташованої по вул. Промисловій,4 в 

м. Київ (БМР) 

12 714,02 

1.7 
Реконструкція трансформаторів напруги на відкритому розподільчому 

пристрої 110/330кВ ТЕЦ-6  м.Київ, вул.Пухівська 1а (ПВР) 
188,00 

1.8 
Технічне переоснащення системи збудження Г-1 ТВВ-320 бл.1 на ТЕЦ-6  

(БМР) 
19 675,84 

1.9 

Реконструкція щита постійного струму бл.1, бл.2 з зарядними пристроями 

та з заміною акумуляторної батареї бл. № 1 на ТЕЦ-6 СП "КИЇВСЬКІ 

ТЕЦ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (БМР) 

29 650,33 

1.10 
Реконструкція семи комірок І та ІІ СШ ВРП - 110кВ на ТЕЦ-6, м. Київ, 

вул.Пухівська, 1А  (БМР) 
9 062,20 

ІІ Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання 

2.1 
Реконструкція трубопроводів гострої пари блоків ст. №1,2 ТЕЦ-5  м.Київ, 

вул.Промислова 4 (ПВР) 
1 052,80 



2.2 

Реконструкція котлів ст. №№ 1,2,3,4 з заміною приладів по контролю за 

погасанням факелу у топці котла типу "Факел-2" (8 од.) ТЕЦ-5 м.Київ, 

вул.Промислова 4 (ПВР) 

139,22 

2.3 

Реконструкція системи автоматичного  регулювання для турбоагрегату  

Т-250/300-240 бл. ст. №3 включно з автоматичною системою регулювання 

котельного та турбінного відділення ТЕЦ-5 (БМР) 

71 473,07 

2.4 
Реконструкція системи автоматизованого температурного контролю 

металу (АТКМ) котла та турбіни енергоблоку ст. №2 ТЕЦ-6 (БМР) 
12 893,59 

2.5 
Технічне переоснащення системи  вібраційного стану енергоблоків ст.№ 1 

(2) ТЕЦ-6, м. Київ (БМР) 
4 183,30 

ІІІ 
Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного 

обладнання 

 

3.1 

Реконструкція енергоблоків ТЕЦ-5 з впровадженням загальностанційної 

системи моніторингу та участі в регулюванні частоти і потужності м.Київ, 

вул.Промислова 4 (ПВР) 

998,33 

3.2 
Реконструкція газоповітряного тракту енергетичного котла енергоблоку  

ст.№1 ТЕЦ-5 м.Київ, вул.Промислова 4 (ПВР) 
450,00 

3.3 
Реконструкція обладнання хімічного цеху ТЕЦ-5 м.Київ, вул.Промислова 

4 (ПВР) 
437,50 

3.4 
Реконструкція блочного щита керування №1 на ТЕЦ-5 м.Київ, 

вул.Промислова 4 (ПВР) 
2 332,71  

3.5 
Реконструкція парових супутників мазутного господарства ТЕЦ-5 м.Київ, 

вул.Промислова 4 (ПВР) 
64,85  

3.6 
Реконструкція внутрішнього водопроводу з заміною пожежних кран 

комплектів ТЕЦ-5 м.Київ, вул.Промислова 4 (ПВР) 
144,47 

 

3.7 
Реконструкція контрольно-вимірювальних приладів і апаратури мазутного 

господарства ТЕЦ-5 м.Київ, вул.Промислова 4 (ПВР) 
83,06 

3.8 
Реконструкція системи відеоспостереження периметру ТЕЦ-5 м.Київ, 

вул.Промислова 4 (ПВР) 
245,83 

3.9 

Реконструкція системи регулювання тиску природнього газу (заміна 

регуляторів на газорозподільчому пункті  з реконструкцією будівлі) ТЕЦ-5 

(БМР) 

17 232,72 

3.10 Реконструкція схеми подачі газу на ТЕЦ-6 м.Київ, вул.Пухівська 1а (ПВР) 693,18 

3.11 

Реконструкція енергоблоків ТЕЦ-6 з впровадженням загальностанційної 

системи моніторингу та участі в регулюванні частоти і потужності м.Київ, 

вул.Пухівська 1а (ПВР) 

1 197,50 

3.12 
Реконструкція залізобетонних газоходів енергоблоків № 1, 2 

 (з проведенням обстеження) ТЕЦ-6 м.Київ, вул.Пухівська 1а (ПВР) 
400,00 

3.13 
Реконструкція системи відеоспостереження периметру ТЕЦ-6 м.Київ, 

вул.Пухівська 1а (ПВР) 
287,50 

IV Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд 
 

4.1 
Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації та оповіщення 

про пожежу будівлі гуртожитку СП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" (БМР) 
1 143,96 

4.2 Реконструкція градирні № 1 ТЕЦ-6 м.Київ, вул.Пухівська 1а (ПВР) 769,87 

4.3 
Реконструкція будівлі головного корпусу ТЕЦ-6 м.Київ, вул.Пухівська 1а 

(ПВР) 
487,00 

4.4 
Реконструкція системи пожежної сигналізації та керування евакуацією в 

спорткомплексі на ТЕЦ-6 м.Київ, вул.Пухівська 1а (ПВР) 
73,98 

4.5 Реконструкція баштової градирні № 2  ТЕЦ-6  (БМР) 4 541,67 



V Інше 
 

5.1 Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 м.Київ,вул.Промислова 4 1 960,37 

5.2 Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-6 м.Київ, вул.Пухівська 1а 2 474,61 

5.3 Технічне переозброєння верстатного парку СП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" 1 989,34 

5.4 
Технічне переозброєння спецпідрозділів для проходження атестацій 

лабораторій 4 589,51 

5.5 Автогідпропідйомник  робочою висотою 28 м, 1 од. 3 512,59 

5.6 Бортовий вантажопасажирський тентований Ford Transit,  2 од. 2 200,35 

5.7 Автокран вантажопідйомністю 25 тон, 1 од. 4 125,00 

5.8 Вакуумна прибирально-підмітальна машина, 1 од. 3 385,42 

5.9 
Комплекс розширення комутаційного обладнання АТС Samsung OS-7400 

для СП «КТЕЦ» м.Київ, вул.Промислова 4 643,30 

5.10 
Комплекс розширення комутаційного обладнання Si3000 м.Київ, 

вул.Промислова 4, вул. Пухівська 1а 1 379,45 

5.11 
Закупівля обладнання «Комплекс аудіореєстрації» ТЕЦ-6 м.Київ,  

вул. Пухівська 1а 35,71 

5.12 
Технічне переоснащення АСОЕ ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 м.Київ, вул.Промислова 4,  

вул. Пухівська 1а 3 862,99 

 Усього 224 621,98 

 

Пропозиції та зауваження до проєкту Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2021 рік та 

інформацію про участь у відкритих обговореннях просимо надавати 

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

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

програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 

та ТЕЦ-6) на 2021 рік» у період з 15 вересня по 25 вересня 2020 року включно. 

Після прийняття та обробки усіх зауважень та пропозицій 28 вересня 2020 року 

о 16.00 буде проведено відкриті обговорення з цього питання за адресою: пл. І. Франка, 5, 

к. 304. 

 

Опубліковано 15.09.2020 
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