
ПРОЄКТ 

 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про схвалення Інвестиційної програми  

КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА)  

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  

(ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2023 рік 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                              

«Про теплопостачання», Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата з виробництва теплової енергії 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2023 рік у сумі 39 258,53 тис. грн 

(без ПДВ) та джерела її фінансування згідно з додатком.  

  

 

  

Голова НКРЕКП                 К. Ущаповський 



Додаток 

до постанови Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики

та комунальних послуг

_________________№____________

 тис. грн

25 736,11

25 736,11

13 522,42

39 258,53

І. Сідоров
Директор Департаменту енергоринку

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

ліцензіата з виробництва теплової енергії  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

(ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2023 рік

Джерела фінансування

У тарифах на виробництво теплової енергії:

амортизація

Додаткові джерела

Разом (без урахування ПДВ)



 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до схвалення проєкту постанови НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної 

програми КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

 (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2023 рік 

 

Звернення ліцензіата 

Відповідно до положень Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року № 2585, зареєстрованою в 

Міністерстві юстиції України 05 листопада 2015 року за № 1367/27812, листом 

від 27.10.2022 № 28АУ/01/3/3457 та доповненням до нього від 13.12.2022 

№ 28АУ/01/3/4124 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» була надана до НКРЕКП 

інвестиційна програма на 2023 рік та документальні підтвердження стосовно 

непридатного технічного стану об’єктів, які згідно з проєктами інвестиційних 

програм підлягають реконструкції чи повній заміні, або документи, які 

підтверджують технічну доцільність та необхідність виконання заходів 

(дефектні акти, акти обстеження, акти технічного стану, акти перевірок, 

експертні висновки тощо). 

 

Опрацювання матеріалів 

Після опрацювання обгрунтовувальних матеріалів заходів інвестиційної 

програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2023 рік пропонується схвалити 

заходи, які заплановані на прогнозний період на загальну суму 39 258,53 тис. грн 

(без ПДВ) за рахунок амортизаційних відрахувань, а також інших джерел 

відповідно до обсягів фінансування, визначених при встановленні діючих 

тарифів. 

 
№ 

п/п Перелік об’єктів 

Пропозиція 

НКРЕКП  

(тис.грн. без ПДВ) 

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

системи збудження бл.2 ТЕЦ-5 (ПВР) 
1 221,00 

2 Реконструкція мережі стельового освітлення турбінного 

відділення головного корпусу ТЕЦ-5 бл.3,4 (БМР) 
2 070,60 

3 Реконструкція газоходів водогрійного котла  КВГМ-180-

150 ст. №5 зі встановленням перетинки по димовим газам 

до конденсаційного економайзеру ВК-6 (ПВР) 

553,89 

4 Реконструкція мережних трубопроводів з встановленням 

фільтрів мережної води на вході у водогрійні котли №1-6 

ТЕЦ-6 (БМР) 

7 090,50 

5 Реконструкція установки підготовки води з застосуванням 

мембранних технологій ТЕЦ-5 (ПВР) 

 

1 650,00 

6 Реконструкція системи відеоспостереження периметру 

ТЕЦ-5 (1 черга) (БМР) 

4 637,35 

 

7 Реконструкція енергоблоків ТЕЦ-6 з впровадженням 

загальностанційної системи моніторингу та участі в 

регулюванні частоти і потужності  (БМР) 

 

11 152,08 

 



 

8 Реконструкція системи відеоспостереження периметру 

ТЕЦ-6 (1 черга)  (БМР) 

4 964,00 

 

9 
Реконструкція кислотних трубопроводів та трубопроводів 

дренажних вод хімічного цеху ТЕЦ-5 (ПВР) 

 

1 047,22 

 

10 Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 

(Обладнання) 
1 226,43 

11 Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-6 

(Обладнання) 
1 303,79 

12 Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-6 

(Верстатний парк) -Токарно-гвинторізний станок по 

металу ZMM C10T (Болгарія) 

2 341,67 

 Загальна вартість ІП на 2023 рік: 39 258,53 

 

 

Враховуючи викладене, пропонується схвалити проєкт постанови 

НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної програми                                                             

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2023 рік відповідно до пропозицій НКРЕКП, 

що наведені в таблиці. 

 
 

 

 

 

 

Директор Департаменту енергоринку                                                 І. Сідоров 
 


