До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!
Оприлюднення проєкту Інвестиційної програми
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
(з виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання) на 2021 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,
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (Підприємство) розробило та оприлюднює проєкт Інвестиційної
програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (з виробництва теплової енергії, її транспортування та
постачання) на 2021 рік.
У зв’язку з цим, Підприємство 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 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2021 рік
№
заходу
ІП

Назва заходу інвестиційної програми

1

2

І
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8

1.2.2
1.2.2.1

Вартість
заходу,
тис. грн
без ПДВ
3

Виробництво теплової енергії
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Реконструкція котельні "Святошин" за адресою вул. Чорнобильська, 25
із повною заміною основного та допоміжного обладнання і збільшенням
встановленої теплової потужності до 70 Гкал/год (ТЕО)
Реконструкція системи водопостачання та каналізування котельні
"Феофанія" (ПВР)
Реконструкція котельні «вул. Андрющенка, 4-Д» із заміною
тепломеханічного обладнання з переведенням котельні в автоматичний
режим роботи (ПВР)
Реконструкція водогрійного котла ПТВМ-100 №1 СТ-2 з заміною
пальників на сучасні та малотоксичні (ПВР)
Реконструкція водогрійного котла ПТВМ-50 №3 РК "Відрадний" з
заміною пальників на сучасні та малотоксичні (ПВР)
Реконструкція водогрійного котла ПТВМ-50 №4 РК "М.Борщагівка" з
заміною пальників на сучасні та малотоксичні (ПВР)
Реконструкція водогрійного котла ПТВМ-50 №1 РК "Виноградар" з
заміною пальників на сучасні та малотоксичні (ПВР)
Реконструкція водогрійного котла КВГМ-100 №3 РК "Біличі" з
заміною пальників на сучасні та малотоксичні (ПВР)
Усього за підрозділом 1.2.1
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного
обліку ресурсів
Реконструкція вузла обліку газу котельні за адресою: вул. Максименка,
26 (ПВР)

1 099,59
302,11
1 000,00
2 399,93
1 999,91
1 999,91
1 999,91
2 399,93
13 201,30

38,00

1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.2.6
1.2.2.7
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2

ІІ
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4

2.2.1.5

2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3

2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4

Реконструкція вузла обліку газу котельні "Довженко" за адресою:
38,00
просп. Перемоги, 44 (ПВР)
Реконструкція вузла обліку газу котельні за адресою: вул. Білицька, 55
38,00
(ПВР)
Реконструкція вузла обліку газу котельні "Лук’янівська" за адресою:
38,00
вул. Нижньоюрківська, 53 (ПВР)
Реконструкція вузла обліку газу котельні "Бортничі" за адресою:
38,00
вул. Харченка, 64 (ПВР)
Реконструкція вузла обліку газу котельні за адресою:
38,00
вул. Бориспільська, 19 (ПВР)
Реконструкція вузла обліку газу ГРП СТ-2 за адресою:
45,00
пров. Електриків, 17 (ПВР)
Усього за підрозділом 1.2.2
273,00
Інші заходи
Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумний СТ-2
1 019,48
(ПВР)
Реконструкція димової труби к/к «Берестейська» за адресою:
154,75
вул. Василенка, 1 (ПВР)
Усього за підрозділом 1.2.5
1 174,23
Усього за розділом I
14 648,53
Транспортування теплової енергії
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від 1П2
54 189,00
до ТК 143 по вул. Леваневського (БМР)
Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від ТК
69 144,00
143 до ТК 143/10А по вул. Дашавській (БМР)
Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-1 РК "Відрадний" від ТК
37 500,00
133-7 до ТК 133-10 по вул. Вадима Гетьмана (БМР)
Реконструкція теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 на ділянці від ТК-516 до
ТК 123 по вул. Набережно-Луговій та вул. Набережно-Хрещатицькій
58 177,31
(ІI частина) (БМР)
Підключення споживачів теплової енергії котелень на вул. Кудрявській,
12, 13-19, 16, 27-29 та вул. Кудрявський узвіз, 2 до теплових мереж
1 899,68
ТМ- 5 СТ-1 (ПВР)
Усього за підрозділом 2.2.1
220 909,99
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Закупівля мережевого обладнання (Фаєрволи) для інформаційної мережі
3 770,01
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО
Закупівля програмного забезпечення Модулю збору та консолідації
параметрів роботи теплових мереж в рамках розвитку заявочного
1 278,00
комплексу
Впровадження програмно-технічних засобів обліку електроенергії
7 381,35
об’єктів СП «КТМ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Усього за підрозділом 2.2.3
12 429,36
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів
спеціального та спеціалізованого призначення
Закупівля автокрану МАЗ-5337 КС-45729 С-02, 1 од.
4 125,00
Закупівля спецаварійної Isuzu NPR 75 без обладнання, 3 од.
5 887,50
Закупівля спецаварійної вантажопасажирської Ford Transit Combi, 3 од.
2 859,09
Закупівля бортового вантажопасажирського тентованого Ford Transit
3 300,53
Chasis Double Cab, 3 од.
Усього за підрозділом 2.2.4
16 172,12

2.2.5

2.2.5.1

Інші заходи
Роботи з розробки проектно-кошторисної документації з обладнання
системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу
складських будівель та приміщень РТМ «Печерськ» СП «КИЇВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ,
вул. Ямська, 18/20 (ПВР)

19,05

2.2.5.2

Роботи з розробки проектно-кошторисної документації з обладнання
системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу
складських будівель та приміщень РТМ «Святошин» СП «КИЇВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ,
вул. Зодчих, 3а (ПВР)

41,78

2.2.5.3

Роботи з розробки проектно-кошторисної документації з обладнання
системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу
складських будівель та приміщень управління з забезпечення
виробництва СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 41 (ПВР)

41,78

Роботи з розробки проектно-кошторисної документації з обладнання
системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу
адмінбудівлі та складських будівель і приміщень управління
2.2.5.4
централізованого ремонту СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 14/16
(ПВР)
Реконструкція комплексу виробничих будівель і споруд за адресою:
2.2.5.5
вул. Народного Ополчення, 16А, у т.ч.:
1) Реконструкція в’їзду контрольно-технічного пункту та оглядової
2.2.5.5.1
канави (БМР)
2.2.5.5.2 2) Демонтаж очисних споруд та рекультивація земель (БМР)

24,13

2 566,00
1 705,00

2.2.5.5.3

3) Будівництво складу паливно-мастильних матеріалів
СП "АВТОТРАНСПОРТ" (БМР)

871,00

2.2.5.5.4

4) Будівництво складу відпрацьованих шин СП "АВТОТРАНСПОРТ"
(БМР)

871,00

2.2.5.6

Капітальний ремонт фасаду та покрівлі побутового корпусу за адресою:
вул. Народного Ополчення, 16А (БМР)

2.2.5.7

Реконструкція 2-го поверху будівлі за адресою: вул. Народного
Ополчення, 16А (ПВР)

212,00

2.2.5.8

Реконструкція ділянки виробничого корпусу під побутові приміщення
для персонала СП "АВТОТРАНСПОРТ" за адресою: вул. Народного
Ополчення, 16А (ПВР)

316,40

2.2.5.9

Реконструкція фасаду виробничого корпусу з виготовленням
енергетичного паспорту будівлі за адресою: вул. Народного Ополчення,
16А (ПВР)

248,86

2.2.5.10
2.2.5.11
2.2.5.12

Капітальний ремонт складу №1 за адресою: вул. Народного Ополчення,
16А (ПВР)
Реконструкція будівлі мийки для автомобілів за адресою:
вул. Народного Ополчення, 16А (ПВР)
Технічне переозброєння
Усього за підрозділом 2.2.5
Усього за розділом II

3 284,00

179,17
699,61
6 308,86
17 388,63
266 900,10

ІІІ
3.2.3
3.2.3.1
3.2.5
3.2.5.1

Постачання теплової енергії
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Будівництво магістральної первинної телекомунікаційної мережі на
об’єкти СП «КТМ» КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Усього за підрозділом 3.2.3
Інші заходи
Технічне переозброєння
Усього за підрозділом 3.2.5
Усього за розділом III
Усього

7 075,36
7 075,36
424,95
424,95
7 500,31
289 048,94

Інформацію розміщено на офіційному вебсайті Підприємства за посиланням:
https://kte.kmda.gov.ua/investytsijna-programa/.
Пропозиції
до
проєкту
Інвестиційної
програми
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
(з виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання) на 2021 рік просимо
надавати з 10 жовтня до 23 жовтня 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 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (з виробництва
теплової енергії, її транспортування та постачання) на 2021 рік.»
Опубліковано на сайті: 09.10.2020

