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РЕЗЮМЕ 

 

«Схема теплопостачання міста Києва на період до 2030 року» розроблена 

з метою оптимізації системи централізованого теплопостачання міста з 

врахуванням стану джерел генерації теплової енергії та теплових мереж, 

перспектив розвитку міста та потреби в забезпеченні тепловою енергією 

існуючої забудови і перспективного будівництва, потреби та можливостей 

модернізації джерел генерації теплової енергії та теплових мереж, використання 

відновлювальних видів палива та альтернативних джерел енергії. 

Перспективи розвитку міста враховані згідно «Проекту Генерального 

плану міста Києва (2019 рік), «Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» 

(2019 рік), затверджених Детальних планів територій (42 ДПТ) та виданих КП 

«Київтеплоенерго» Технічних умов. Проектом Генерального плану 

передбачаються на 2030 рік зростання населення з 2909 тис.чол до 3382 тис.чол, 

збільшення житлового фонду з 68,2 млн кв.м у до 82,5 млн кв.м. 

Система централізованого теплопостачання міста забезпечує тепловою 

енергією для опалення та гарячого водопостачання 19412 житлових будинків та 

організацій: в т.ч. 11531 житлових будинків, 3120 - бюджетних організацій, 4731 

- категорії «інші споживачі». Фактична потреба в тепловій енергії на 2019 рік 

становить всього (ГВП макс.)  5155,6 Гкал/год, в т. ч.: опалення 3612,4 Гкал/год; 

ГВП (макс.) 1391,8 Гкал/год;  вентиляція 147,9 Гкал/год і технологічні потреби 

(пара) – 3,4 Гкал/год. Перспективна потреба в тепловій енергії за виданими 

Технічними умовами КП «КТЕ» та затвердженими ДПТ становить до 2025 року 

6122,9 Гкал/год, до 2030 року 7172,9 Гкал/год та після реалізації всіх 

затверджених ДПТ –  8441,3 Гкал/год.  

Система генерації теплової енергії СЦТ включає 187 теплоджерел, в тому 

числі 3 ТЕЦ, завод з термічної переробки відходів та 183 станції теплопостачання 

і котельні загальною встановленою тепловою потужністю на відпуск теплової 

енергії 10190,7 Гкал/год, в т.ч. ТЕЦ – 4842 Гкал/год, завод з термічної переробки 

відходів – 104,0 Гкал/год та котельні – 5244,7 Гкал/год. Встановлено 727 котлів, 

з яких 132 котла знаходяться на консервації, використовуються 595 котлів, в тому 

числі 269 (з 339) котлів застарілих конструкцій з низькою енергоефективністю. 

Усереднені питомі витрати умовного палива на відпуск теплової енергії від 

теплоджерел СП «Київські теплові мережі» потужністю більше 80 Гкал/год 

становлять 154,3 кг у.п./Гкал, від теплоджерел менше 80 Гкал/год – 161,4 

кг у.п./Гкал, від ТЕЦ СП «Київські ТЕЦ» - 147,8 кг у.п./Гкал, Дарницької ТЕЦ 

ТОВ «Євро-Реконструкція» - 166,1 кг у.п./Гкал. В якості палива 

використовується природний газ, вугілля та ТПВ. Оціночне теплове 

навантаження теплоджерел на відпуск теплової енергії за фактичними даними 

складає: всього (ГВП макс.) – 6223,4 Гкал/год, в т. ч.: опалення 3833,8; ГВП 

(макс.) 2027,4;  вентиляція і пара – 362,2 Гкал/год. 

Система транспортування теплової енергії складається з 2716,4 км 

теплових мереж, в т.ч. 1020,1 км магістральних мереж, 1209,4 км розподільчих 

мереж та 486,9 км мереж ГВП, 1443 ЦТП, 1537 ІТП та 21 насосної стації, які 

знаходяться на балансі КП «Київтеплоенерго». Мережі з терміном експлуатації 
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понад 25 років становлять 71,0%, питома пошкоджуваність мереж - 5,04 

пошкоджень на 1 км мереж. Втрати теплової енергії в мережах становлять 19,54 

%, питомі витрати електроенергії на транспортування теплової енергії – 20,48 

кВт/Гкал. 

Система централізованого теплопостачання міста в повній мірі забезпечує 

потреби міста в тепловій енергії для опалення та гарячого водопостачання і має 

резерв корисної потужності 1662 Гкал/год (+21,0 %) (хоча при цьому на 10 

теплоджерелах спостерігається дефіцит теплової потужності сумарно у розмірі 

157 Гкал/год), дозволяє використовувати ТПВ та відходи зеленого господарства 

міста для цілей теплопостачання, наявність ГВП забезпечує комфортні умови 

мешканцям міста та можливість ефективної експлуатації існуючих ТЕЦ, 

особливо в літній період. Однак СЦТ міста на цей час має і важливі недоліки.  

В системі генерації теплової енергії, теплогенеруючі потужності ТЕЦ-5 та 

ТЕЦ-4 використовуються не в повній мірі внаслідок обмеження пропускної 

здатності їх гідравлічних систем (-17,4 %), потужності окремих теплоджерел 

(ТЕЦ-6, РК «ПАР», РК «Святошин», РК «Берестейська» та деяких інших) 

використовуються не в повній мірі внаслідок недостатності пропускної здатності 

теплових мереж в зоні цих котелень, для зниження викидів забруднюючих 

речовин до нормативних рівнів необхідно обмеження або переведення на 

спалювання природного газу наявних вугільних джерел генерації, в першу чергу 

ТЕЦ-4, та реконструкція пальникового обладнання практично всіх 

котлоагрегатів, а для досягнення статусу «Енергоефективної системи 

централізованого постачання» система генерації потребує збільшення частки 

генерації теплової енергії від когенерації та відновлюваних джерел. Для 

забезпечення перспективних потреб міста в тепловій енергії до 2030 року та після 

нього до реалізації всіх затверджених ДПТ необхідне будівництво додаткових 

потужностей.  

Система транспортування теплової енергії - на окремих ділянках мереж 

(ТЕЦ-5, ТЕЦ-6) наявні понаднормативні тиски, які створюють загрозу 

безпечному та надійному теплопостачанню, мережі потужних теплоджерел 

потребують будівництва перетинок (РК «Нивки» - РК «Веркон», РК 

«Лук’янівська» – РК «Молодь», СТ «Позняки» - ТЕЦ-6 - ТЕЦ-4, РК «Теремки» - 

ТЕЦ-5, РК «Біличі» - РК «Центральна», СТ «Біличі» – РК «М.Борщагівка», РК 

«Берестейська» – РК «Відрадний») для підвищення надійності теплопостачання, 

окремі мережі прокладені під об'єктами (25,2 км) та з порушенням охоронних зон 

(25,0 км) і потребують реконструкції, система транспортування теплової енергії 

потребує створення незалежної системи теплопостачання (збільшення кількості 

незалежних відрізків) з метою зниження тисків в мережі та підвищення 

надійності, транспортування теплової енергії по мережах вздовж мостів 

(Північний, ім. Патона) потребує оптимізації по об'ємах і зонах покриття. 

 

Основними концептуальними напрямками перспективного розвитку 

системи централізованого теплопостачання міста Києва є наступні: 

- Збереження та розвиток закритої системи централізованого 

теплопостачання з підвищенням частки незалежних відрізків. 
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- Збереження системи централізованого гарячого водопостачання. 

- Підвищення надійності теплопостачання споживачів міста, зокрема за 

рахунок взаємного резервування джерел та систем транспортування 

теплоенергії шляхом будівництва перетинок між теплоджерелами.  

- Поліпшення екологічної ситуації в місті шляхами створення умовних 

територіальних зон зменшеного екологічного впливу системи 

теплопостачання з відмовою (або суттєвим обмеженням) від спалювання 

палива в першу чергу в найбільш забрудненій центральній частині міста, 

та зменшення викидів забруднюючих речовин до нормативних рівнів.  

- Формування балансу виробництва та споживання теплової енергії в місті 

на основі фактичних потреб споживачів. 

- Створення «Енергоефективної системи централізованого постачання» 

відповідно до Директиви 2012/27/ЄС "Про енергоефективність".   

- Підвищення ефективності подальшого використання традиційних джерел 

енергії як основних у теплопостачанні міста.  

- Перерозподіл навантажень від низькоефективних здебільшого 

малопотужних котелень до потужніших та ефективніших.  

- Забезпечення можливості (доступності) повного використання наявних 

когенераційних потужностей ТЕЦ. 

- Заміна на сучасне та модернізація теплогенеруючого обладнання з 

урахуванням його завантаження. 

- Будівництво нових теплових джерел переважно з застосуванням 

технологій комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, з 

обмеженням будівництва автономних котелень, в першу чергу дахових. 

- Розширення впровадження технологій утилізації скидної теплоти димових 

газів. 

- Впровадження технологій гібридного теплопостачання з використанням 

профіцитної електроенергії в періоди зменшеного її споживання. 

- Оптимізація системи транспортування теплоносія з прив’язкою до джерел 

генерації теплової енергії за результатами моделювання. 

- Модернізація теплових мереж з обмеженою пропускною здатністю, 

ліквідація аварійних ділянок та ділянок з порушенням охоронних зон 

теплових мереж, мереж прокладених під об’єктами.  

- Усунення понаднормативних тисків теплоносія в теплових мережах. 

- Зменшення транспортування теплової енергії вздовж мостів через р. 

Дніпро (Північного, за можливістю ім. Є.О.Патона та Південного). 

- Використання сучасних технологій при модернізації теплових мереж.  

- Автоматизація та диспетчеризація виробничих процесів та системи  обліку 

теплової енергії (забезпечення комплексної автоматизації технологічних 

процесів виробництва, транспортування і розподілу теплової енергії, 

паспортизація теплових мереж, створення геоінформаційної системи (ГІС), 

впровадження SCADA та АСКОТЕ.  

 

Загальне перспективне теплове навантаження системи централізованого 

теплопостачання міста до 2025 року, з урахуванням проведення перерозподілу 
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навантаження та виданих технічних умов (ТУ) на приєднання на цей період, 

становитиме 7392 Гкал/год, що відповідатиме загальному резерву потужності 

відносно існуючого стану теплових джерел у 226 Гкал/год; при цьому на 27 

теплоджерелах спостерігатиметься дефіцит теплової потужності сумарно у 

розмірі 868 Гкал/год.  

Перспективне навантаження до 2030 року з урахуванням виданих ТУ та 

затверджених Детальних планів територій (ДПТ) на період 2026 – 2030 роки 

(враховані перші черги ДПТ) становитиме 8673 Гкал/год, що відповідатиме 

загальному дефіциту відносно існуючого стану теплових джерел у 1055 Гкал/год; 

при цьому на 32 теплоджерелах спостерігатиметься дефіцит теплової потужності 

сумарно у розмірі 1688 Гкал/год.  

Перспективне навантаження після 2030 року з урахуванням виданих ТУ та 

реалізації ДПТ в повному обсязі становитиме 10221 Гкал/год, та відповідний 

дефіцит – 2602 Гкал/год; при цьому на 33 теплоджерелах спостерігатиметься 

дефіцит теплової потужності сумарно у розмірі 3139 Гкал/год. 

Для забезпечення перспективних потреб міста в тепловій енергії до 2030 

року та після нього до реалізації всіх затверджених ДПТ необхідні як 

реконструкція існуючих, так і будівництво додаткових теплогенеруючих 

потужностей.  

 

Розвиток системи генерації теплової енергії передбачається за рахунок: 

- модернізації існуючих теплоджерел: встановлення нових когенераційних 

потужностей – всього 666 МВт електричної та відповідно 1003 Гкал/год теплової 

потужності, в т.ч. на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 (по 200 МВт), на заводі «Енергія» (5 МВт), 

СТ-2 (36 МВт), РК «Микільська Борщагівка» (45 МВт), РК «Виноградар» (20 

МВт), РК «Воскресенка» (12 МВт), СТ «Біличі» (50 МВт), РК «ПАР» (36 МВт), 

СТ «Позняки» (62 МВт), встановлення нових котлів на 50 теплоджерелах 

(додатково 2876,3 Гкал/год), встановлення утилізаторів теплоти димових газів на 

21 теплоджерелах (додатково 198,2 Гкал/год), встановлення сонячних колекторів 

та баків- акумуляторів теплової енергії на 18 теплоджерелах (додатково 1,03 

Гкал/год). 

- будівництва нових джерел генерації теплової енергії, в т.ч. нових 

когенераційних потужностей – 384 МВт електричної та відповідно 659 Гкал/год 

теплової потужності, та теплових потужностей – 696 Гкал/год: ТЕЦ-7 (24 МВт 

на ТПВ та 300 МВт на природному газі, теплових всього 757 Гкал/год), ТЕЦ-8 

(20 МВт на біомасі та тепловий насос з використанням стічних каналізаційних 

вод БСА (50 Гкал/год), всього 84 Гкал/год), РК «Коцюбинське» (ТЕЦ на біомасі 

20 МВт (34 Гкал/год) та котельня на природному газі 150 Гкал/год), РК 

«Відрадний-2» (100 Гкал/год на природному газі), РК «Нивки-2» (150 Гкал/год 

на природному газі) та Комплекс з переробки ТПВ (ТЕЦ 20 МВт (34 Гкал/год) та  

котельня 46 Гкал/год).  

Після впровадження запланованих заходів, теплогенерація в СЦТ 

здійснюватиметься на 73 існуючих теплоджерелах, у 5 з яких в роботі 

залишаються лише потужності для виробництва пари, та на 6 новозбудованих 

теплових джерелах, всього на 79 теплоджерелах.  
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Загальна перспективна встановлена потужність всіх теплоджерел СЦТ 

складатиме 13966 Гкал/год, доступна корисна потужність на відпуск теплової 

енергії – 13516 Гкал/год. При цьому в системі централізованого теплопостачання 

м. Києва по мірі впровадження заходів спостерігатиметься резерв теплової 

потужності до 2025 р. – 2303 Гкал/год (21,6 % від встановленої потужності), до 

2030 р. - 3071 Гкал/год (24,5 %) та після 2030 р. 3227 Гкал/год (23,1 %).  

Встановлена потужність когенераційних джерел на відпуск теплової 

енергії становитиме 3704 Гкал/год (підвищення на 81,4% від існуючої – 2042 

Гкал/год), або 26,5 % від загальної встановленої потужності, 27,4 % від доступної 

корисної потужності та 36,0 % від перспективного навантаження.  

Сумарна встановлена потужність когенераційних та альтернативних 

джерел на відпуск теплової енергії становитиме 3937 Гкал/год, або 28,2 % від 

загальної встановленої потужності, 29,1 % від доступної корисної потужності та 

38,3 % від перспективного навантаження.  

З урахуванням першочергового завантаження когенераційних та 

альтернативних джерел як в опалювальний, так і в неопалювальний періоди, та 

перспективного навантаження і його існуючого розподілу, перспективне 

виробництво теплової енергії на таких джерелах, з розрахунку забезпечення 

36  % навантаження в опалювальний період та 90 % в неопалювальний період, 

прогнозно складе не менше 51 %.  
Таким чином, після впровадження заходів, передбачених Схемою 

теплопостачання міста Києва, система централізованого теплопостачання міста 

очікувано буде відповідати вимогам до «Енергоефективної системи 

централізованого постачання» відповідно до критеріїв Директиви 2012/27/ЄС 

"Про енергоефективність" (забезпечення використання мінімум 50% 

відновлюваної енергії, або 50% відпрацьованої (скидної) теплоти, або 75% 

теплоти від когенерації, або 50% сукупності такої енергії та теплоти).  

Розвиток системи транспортування теплової енергії передбачає: 

- реконструкцію мереж: з обмеженою пропускною здатністю – 256 км, 

заміну аварійних ділянок - 217 км, реконструкцію мереж прокладених з 

порушенням охоронних зон – 99,8 км, будівництво перетинок для підвищення 

надійності системи між мережами котелень – РК «Нивки» - РК «Веркон», РК 

«Лук’янівська» – РК «Молодь», СТ «Позняки» - ТЕЦ-5 - ТЕЦ-4, РК «Теремки» - 

ТЕЦ-5, РК «Біличі» - РК «Центральна», СТ «Біличі» – РК «М.Борщагівка», РК 

«Берестейська» – РК «Відрадний» – всього 22,3 км, будівництво мереж з метою 

переключення малих котелень на більш ефективні – 8,7 км,  будівництво 

насосних станцій за даними гідравлічного моделювання – 5 та для підвищення 

надійності теплопостачання 6, заміну насосного обладнання на 25 основних 

об'єктах (джерела генерації і насосні станції) з метою зменшення витрат на 

транспортування теплоносія, будівництво ЦТП та ІТП з метою створення 

незалежної системи теплопостачання: реконструкція ЦТП – 105, заміну 

обладнання - 1116; влаштування ІТП на комунальних та некомунальних об'єктах 

– 162, поступову заміну існуючих теплових мереж, які мають термін експлуатації 

понад 25 років – 1930 км (71 % від усіх мереж); 
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- будівництво та реконструкцію мереж для забезпечення нового 

будівництва: будівництво – 140,2 км, реконструкцію – 256,4 км та будівництво 

мереж для нових джерел генерації ТЕ: ТЕЦ-7 (12,9 км), ТЕЦ-8 (2,8 км), РК 

Коцюбинська (0,7 км), РК Відрадний-2 (1,35 км), РК ПАР (2,5 км), Комплекс з 

переробки ТПВ (5,9 км). 

 

Очікувані результати від впровадження рекомендованих заходів з 

модернізації системи ЦТ міста Києва: 

- підвищення надійності та якості теплопостачання споживачів міста; 

- поліпшення екологічної ситуації в місті;  

- досягнення системою централізованого постачання міста статусу 

«Енергоефективної системи централізованого постачання» відповідно до 

Директиви 2012/27/ЄС "Про енергоефективність";    

- підвищення коефіцієнта використання палива для виробництва теплової 

енергії усереднено на близько 6 %; 

- підвищення рівня інтеграції теплових мереж на 12%;  

- зменшення питомої протяжності теплових мереж на 12%; 

- зменшення втрат теплової енергії в мережах на 8,4 %;  

- зменшення витрат електроенергії на транспортування теплоносія на 9,8 %; 

- зменшення питомих витрат води на підживлення теплових мереж на 11%. 
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Вступ 

 

Розроблення «Схеми теплопостачання м. Києва на період до 2030 року» 

виконано згідно Договору № 73 від 22.10.2019 р. між Департаментом житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), та Державним підприємством 

«Київоблбудінвест» (Відокремленим підрозділом «Київський обласний 

експертний центр енергоефективності» Державного підприємства 

«Київоблбудінвест»). 

Метою роботи є оптимізація системи централізованого теплопостачання 

міста Києва на розрахунковий період до 2030 року з врахуванням існуючого 

стану джерел генерації теплової енергії та теплових мереж, перспектив розвитку 

міста та потреби в забезпеченні тепловою енергією існуючої забудови і 

перспективного будівництва, потреби та можливостей модернізації джерел 

генерації теплової енергії та теплових мереж, розвитку технологій виробництва 

теплової енергії для потреб теплопостачання міста, можливостей використання 

відновлювальних видів палива та альтернативних джерел енергії. 

Відповідно до технічного завдання за Договором № 73 від 22.10.2019 р., 

«Схема теплопостачання міста Києва на період до 2030 року» розроблена у 

відповідності до положень «Методичних рекомендацій з розроблення енерго- та 

екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України», що 

затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 26.04.2006 р. № 147, та враховує 

Енергетичну стратегію України на період до 2035 рок,у1, Концепцію реалізації 

державної політики у сфері теплопостачання2 та інші чинні нормативно-правові 

документи, а також фактичний стан забудови міста і проект Генерального плану 

м. Києва, та затверджені документи щодо перспективи розвитку територій міста. 

З огляду на прогнозні часові рамки реалізації планів розвитку територій та 

заходів цієї «Схеми теплопостачання», повне впровадження заходів планується 

досягти після 2030 року.  

 

  

                                           
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n8  
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80#n8  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80#n8
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Терміни, визначення та скорочення 

 

Терміни та визначення  

 

Джерело теплової 

енергії 

- виробничий об'єкт, призначений для 

виробництва теплової енергії; 

Когенераційна 

установка 

- комплекс обладнання, що працює у спосіб 

комбінованого виробництва електричної та 

теплової енергії або перетворює скидний 

енергетичний потенціал технологічних процесів в 

електричну та теплову енергію; 

Магістральна 

теплова мережа 

- комплекс трубопроводів і споруд, що 

забезпечують транспортування теплоносія від 

джерела теплової енергії до місцевої 

(розподільчої) теплової мережі; 

Місцева 

(розподільча) 

теплова мережа 

- сукупність енергетичних установок, обладнання 

і трубопроводів, яка забезпечує транспортування 

теплоносія від джерела теплової енергії, 

центрального теплового пункту або магістральної 

теплової мережі до теплового вводу споживача;  

Нормативний 

документ у сфері 

теплопостачання 

-  норми, правила, інструкції та стандарти, 

прийняті та зареєстровані в порядку, 

встановленому законодавством, щодо 

забезпечення належного технічного стану 

теплотехнічних установок та мереж, їх 

експлуатації, проектування та будівництва; 

Об'єкти у сфері 

теплопостачання 

- теплогенеруючі станції чи установки, теплові 

електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, 

когенераційні установки, теплові мережі, які 

призначені для виробництва і транспортування 

теплової енергії, а також об'єкти та споруди, 

основне і допоміжне обладнання, що 

використовуються для забезпечення безпечної та 

надійної експлуатації системи теплопостачання; 

Постачання теплової 

енергії 

(теплопостачання) 

- господарська діяльність, пов'язана з наданням 

теплової енергії (теплоносія) споживачам за 

допомогою технічних засобів генерації, 

транспортування та розподілу теплової енергії на 

підставі договору; 

Сфера 

теплопостачання 

- сфера діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 

споживачам; 

Теплогенеруюча 

установка 

- комплекс взаємопов'язаного обладнання, що 

виробляє теплову енергію; 
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Теплотехнічна 

установка 

- комплекс теплогенеруючого (котлоагрегати) та 

теплообмінного обладнання;  

Теплоносій - рідка або газоподібна речовина, що циркулює у 

трубах або каналах і передає теплову енергію в 

системах теплопостачання, опалення, вентиляції 

та технологічних установках; 

Прилад 

комерційного обліку 

теплової енергії 

- засіб вимірювальної техніки, що має нормовані 

метрологічні характеристики і тип якого 

занесений до державного реєстру засобів 

вимірювальної техніки, на основі показань якого 

визначається обсяг відпущеної або спожитої 

теплової енергії;  

Система 

централізованого 

теплопостачання 

- сукупність джерел теплової енергії, 

магістральних та місцевих (розподільчих) 

теплових мереж, що об'єднані між собою та 

використовуються для теплозабезпечення 

споживача, населеного пункту, яка  включає 

системи помірно-централізованого та 

децентралізованого теплопостачання; 

Система помірно-

централізованого 

теплопостачання 

- сукупність джерел теплової енергії потужністю 

від 3 до 20 гкал/год, магістральних та/або 

місцевих (розподільчих) теплових мереж; 

Система 

децентралізованого 

теплопостачання 

- сукупність джерел теплової енергії потужністю 

від 1 до 3 гкал/год, місцевих (розподільчих) 

теплових мереж; 

Система 

автономного 

теплопостачання 

- система, яка використовується для 

теплозабезпечення окремого багатоквартирного 

будинку або групи будинків; 

Система 

індивідуального 

(поквартирного) 

теплопостачання  

- система, яка розташована в окремому 

приміщенні в межах даної квартири 

(одноквартирного дома)  та призначена для 

обслуговування цієї квартири (одноквартирного 

дома).   

Теплова енергія - товарна продукція, що  виробляється на об'єктах 

сфери теплопостачання для опалення, підігріву 

питної води, інших господарських і 

технологічних потреб споживачів, призначена для 

купівлі-продажу; 

Транспортування 

теплової енергії 

- господарська діяльність, пов'язана з передачею 

теплової енергії (теплоносія) за допомогою мереж 

на підставі договору 

Енергоносії - органічне паливо, електроенергія, нетрадиційні 

види енергії; 

Споживач теплової 

енергії 

- фізична або юридична особа, яка використовує 

теплову енергію на підставі договору; 
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Теплогенеруюча 

організація 

- суб'єкт господарської діяльності, який має у 

своїй власності або користуванні теплогенеруюче 

обладнання та виробляє теплову енергію;  

Теплотранспортуюча 

організація 

- суб'єкт господарської діяльності, який здійснює 

транспортування теплової енергії; 

Теплопостачальна 

організація 

- суб'єкт господарської діяльності з постачання 

споживачам теплової енергії; 

Теплосервісна 

організація 

- суб'єкт господарської діяльності з технічного 

обслуговування засобів виробництва, 

транспортування та споживання теплової енергії; 

Встановлена 

потужність 

теплоджерела 

– сума номінальних встановлених теплових 

потужностей котлів в теплоджерелі. 

Максимальна 

потужність 

теплоджерела 

– сума максимальних за режимними картами 

теплових потужностей котлів в теплоджерелі. 

Наявна потужність 

теплоджерела 

– сума максимальних теплових потужностей 

котлів в теплоджерелі, за вирахуванням власних 

потреб, яка може бути використана для відпуску 

теплової енергії 

Корисна потужність 

теплоджерела 

– максимальна корисна теплова потужність 

теплоджерела на виводах, з урахуванням всіх 

існуючих обмежень, яка може бути використана 

для відпуску теплової енергії 

Базове 

навантаження 

теплового джерела 

- частина максимального навантаження, яка 

реалізується протягом 85 – 90 % часу 

середньостатистичного опалювального періоду. 

Пікове 

навантаження 

теплового джерела 

- частина максимального навантаження, яка 

реалізується протягом лише не більше 10 – 15% 

часу середньостатистичного опалювального 

періоду. 

Приєднане теплове 

навантаження 

споживача 

- навантаження, яке відповідає сумі 

максимальних теплових потоків на опалення, 

вентиляцію, кондиціювання, на технологічні 

потреби та середньогодинних теплових потоків 

гарячого водопостачання, визначене проектом. 

Приєднане теплове 

навантаження 

теплоджерела 

- сумарне теплове навантаження приєднаних до 

теплоджерела споживачів, визначене проектом 

або договором.   

Оціночне теплове 

навантаження 

теплоджерела 

- оцінене максимальне теплове навантаження 

теплоджерела, розраховане шляхом екстраполяції 

усереднених місячних фактичних даних щодо 

реалізованого навантаження за опалювальні 

періоди декількох останніх років, на нормативну 

розрахункову температуру для розрахунку витрат 
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теплоти на опалення житлових та громадських 

споруд для міста, з додаванням різниці між 

максимальним та середнім навантаженням на 

ГВП. 

 

 

Скорочення 

ВТП Встановлена теплова потужність; 

ГВП Гаряче водопостачання; 

ДПТ Детальний план території 

ЕЗЗ Енергозберігаючий захід; 

ЕМ Енергетичний менеджмент; 

ЖКГ Житлово-комунальне господарство; 

ІСТ індивідуальні (поквартирні) системи теплопостачання; 

ІТП Індивідуальний тепловий пункт; 

КВП Коефіцієнт використання палива  

КГУ Когенераційна установка;   

ККД Коефіцієнт корисної дії; 

ОН Оціночне теплове навантаження; 

ПДСЕР План дій сталого енергетичного розвитку; 

ПЕР Паливно-енергетичні ресурси; 

ПІТ Попередньо ізольована труба; 

ПТН Приєднане теплове навантаження; 

ПЧ Перетворювач частоти; 

СЕМ Система енергетичного менеджменту; 

СЦТ Система централізованого теплопостачання; 

ТДП Тягодуттьові пристрої; 

ТЕ Теплова енергія; 

ТЗ Технічне завдання; 

ТМ Теплова мережа; теплова магістраль;  

ТНУ Теплонасосна установка 

ТПВ Тверді побутові відходи; 

ТУ Технічні умови (на приєднання споживачів) 

ХВО Хімводоочищення; 

ЦО Централізоване опалення; 
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Нормативні документи в галузі теплопостачання 

 

Розвиток системи централізованого теплопостачання міста повинен 

здійснюватися відповідно до положень нормативних документів, які 

регламентують діяльність в сфері теплопостачання населених пунктів.  

Основним нормативним документом в галузі теплопостачання в Україні є 

Закон України «Про теплопостачання» №2633-IV.  

Окремі аспекти регламентуються законами України «Про 

енергозбереження» №74/94-ВР, «Про енергетичну ефективність будівель» 

№2118-VIII, «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії 

(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» №2509-IV, «Про 

альтернативні джерела енергії» №555-IV, «Про оцінку впливу на довкілля» 

№2059-VIII, «Про стратегічну екологічну оцінку» №2354-VIII а також низкою 

ДБН, ДСТУ та КТМ. 

При розробленні схеми теплопостачання міста необхідно керуватися 

«Методичними рекомендаціями з розроблення енерго- та екологоефективних 

схем теплопостачання населених пунктів України», затвердженими Наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України від 26.04.2006 р. №147.  

Підтримка, зокрема фінансова, заходів з реконструкції та модернізації 

системи теплопостачання міста від міжнародних фінансових інституцій, 

можлива лише за виконання низки умов, однією з яких є обов’язковість 

системи централізованого теплопостачання в результаті впровадження заходів 

відповідати чинним в ЄС критеріям віднесення до «ефективних», які викладені 

у Директиві 2012/27/ЄС "Про енергоефективність"3. Система централізованого 

теплопостачання вважається ефективною, якщо вона використовує мінімум 

50% відновлюваної енергії, або 50% відпрацьованої (скидної) теплоти, або 75% 

теплоти від когенерації, або 50% сукупності такої енергії та теплоти.  

Вимоги щодо організації енергозбереження на підприємствах 

централізованого теплопостачання регламентуються стандартом СОУ 

"Енергозбереження. Служба енергоменеджменту підприємств житлово-

комунального господарства. Загальні вимоги». Цей стандарт установлює вимоги 

до організації робіт з енергозбереження на підприємствах, в установах та 

організаціях житлово-комунального господарства (ЖКГ) України і необхідні 

передумови для створення служби енергоменеджменту, методологію створення 

служби енергоменеджменту на підприємствах ЖКГ, вимоги до кваліфікації 

енергоменеджера підприємств ЖКГ, вимоги щодо створення служби 

енергоменеджменту з одночасним проведенням самоенергоаудиту підприємств 

ЖКГ, рекомендації щодо розроблення енергоощадних заходів (ЕОЗ) та 

розрахунку витрат енергії для ЖКГ, містить типове положення по службу 

енергоменеджменту підприємств ЖКГ. Стандарт поширюється на підприємства 

та організації ЖКГ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. 

Розроблення Схеми теплопостачання міста Києва виконано з урахуванням: 

                                           
3 http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27_2012_2.doc  

http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27_2012_2.doc
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- Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р4; 

- Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року 

№ 569-р5; 

- Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 серпня 2019 року № 8276.  

  

                                           
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n8 
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80#n8 
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#n18 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#n18
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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА М. КИЄВА ТА СИСТЕМИ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

 

Місто Київ - столиця України, адміністративний, промисловий, науковий, 

фінансово-економічний та культурний центр держави, важливий транспортний 

вузол та порт на Дніпрі. Місто має спеціальний статус у системі адміністративно-

територіального устрою держави і є столицею України. 

Місто посідає провідні позиції за більшістю індикаторів соціально-

економічного розвитку, формуючи протягом останніх років майже 19 % 

валового внутрішнього продукту та 35 % надходжень до Державного бюджету 

України.  

Місто розташовано на обох берегах Дніпра в його середній течії нижче 

устя Десни. Основна частина міста міста знаходиться на високому правому 

березі, інша - на низькому лівому березі Дніпра. 

 

1.1 Загальна характеритика м. Києва 

 

1.1.1. Існуючий стан  

 

Клімат 

 

Клімат на території міста помірно-континентальний. Переважними на 

протязі року є вітри північно-західного та західного напрямків. 

Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»7 кліматичні 

умови міста характеризуються наступними показниками, що наведені нижче: 

 кліматичний район       - I; 

 розрахункова температура для проектування 

    опалення (розрахункова температура зовнішнього 

    повітря найбільш холодної п’ятиденки)   - мінус 22 0С; 

 середня температура зовнішнього повітря 

    найбільш холодного місяця (січень)    - мінус 4,7 0С; 

 середня температура зовнішнього повітря 

    в опалювальний період      - 0,1 0С; 

 тривалість опалювального періоду    - 176 діб. 

Згідно зі ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010 розрахункове значення градусо-діб для 

м.Києва становить 3186. 

Згідно з КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню 

витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, 

а також на господарсько-побутові потреби в Україні»8, розрахункова 

температура зовнішнього повітря в м. Києві для розрахунків потреб опалення 

становить мінус 22 оС, а тривалість опалювальногог преріоду – 187 діб.  

 

                                           
7 https://geodez.com.ua/pdf/dstu-n-b-v.1.1-27-2010.pdf  
8 http://document.ua/ktm-204-ukrayini-244-94-26quot-normi-ta-vkazivki-po-normuvan-srrsdoc-srh2040164862.html 

https://geodez.com.ua/pdf/dstu-n-b-v.1.1-27-2010.pdf


Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року        стор. 20 

 
 

 

 

Територія 

 

Територія міста Києва складає 83,6 тис. га та розділена на Правобережну і 

Лівобережну частини. За функціональним призначенням територія міста 

поділяється на землі житлової та громадської забудови, промислові та 

комунально-складські, вулиць та доріг, транспортної інфраструктури та об’єктів 

зовнішнього транспорту, ландшафтно-рекреаційні, зелених насаджень 

загального користування, водних поверхонь, сільськогосподарського 

призначення та інші.  

 

Населення 

 

За даними Головного управління статистики м. Києва, Концепції розвитку 

м. Києва, яка затверджена рішенням Київської міської ради, та з урахуванням 

містобудівних розрахунків чисельність постійного населення міста Києва 

складає 2909,5 тис. чоловік. Щільність населення у місті складала 

3,4 тис. осіб/км2, що відповідає середньоєвропейській щільності - 3,3 

тис. осіб/км2. Середній розмір домогосподарства складає по даним 

Держкомстату 2,63 чол., що приблизно дорівнює Європейському рівню - 2,35 

чол. 

 

Житловий фонд 

 

Житловий фонд міста Києва станом на 01.01.2019 р., за даними Головного 

управління статистики м. Києва та Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури, становив близько 68,2 млн. кв. м. загальної площі квартир, у 

тому числі: 

- багатоквартирний, в т.ч. гуртожитки - 65799,0 тис.кв. м (1192,8 тис. 

квартир); 

- блокований та одноквартирний садибний - 2437,9 тис. кв. м (23 тис. 

будинків). 

Загалом нараховується 34,6 тис житлових будинків на 1234,5 тис квартир, 

в тому числі: 

-11,6 тис. багатоквартирних житлових будинків, включаючи гуртожитки, 

- 23,0 тис одноквартирних садибних та блокованих будинків. 

Середня житлова забезпеченість становить 23,5 м2 на одну людину. За 

2002-2018 рр. середня житлова забезпеченість підвищилася майже на 10 %, до 

23,5 кв. м, що водночас удвічі нижче порівняно з забезпеченістю в столицях 

країн Західної Європи. 

Середній розмір однієї квартири складає 55,3 кв. м загальної площі.  

За поверховістю житлові будинки в м. Києві розрізняють: 

- до 5 поверхів - 25,3 тис. будинків, загальною площею 4,61 млн.кв.м , 

- в тому числі 2,3 тис. багатоквартирних будинків загальною площею 2,18 

млн.кв.м; 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року        стор. 21 

 
 

 

- 5-ти поверхові - 3,2 тис. будинків, загальною площею 9,94 млн.кв.м; 

- 6-10 поверхові - 3,5 тис. будинків, загальною площею 24,46 млн.кв.м; 

- вище 10 поверхів -2,6 тис. будинків, загальною площею 29,23 млн.кв.м. 

У Правобережній частині міста розташовані 60,3 % всієї житлової 

забудови та 63,6 % населення міста, у Лівобережній відповідно 39,7% житлової 

забудови та 36,4% населення міста. По місту садибна забудова складає 3,6 % 

загального обсягу житлової забудови, багатоквартирна - 96,4 % в тому числі: до 

10 поверхів включно - 53,6 %, вище 10 поверхів - 42,8 %. 

Більшість жилих районів м. Києва мають житловий фонд в доброму і 

задовільному технічному стані (20 % відсотків зносу), що пов'язано з високим 

рівнем капітальності, поступовим збільшенням будівництва нового та, 

відповідно, зменшенням частки старого житлового фонду. Житловий фонд з 

відсотком зносу більше 60 % (старий і непридатний) розміщений в центральних 

історичних районах міста Києва і в житлових районах садибного типу, що 

пов'язано з невисоким рівнем капітальності будинків цих районів та історичним 

характером забудови. 

За результатами аналізу до застарілого житлового фонду відноситься 5,4 

тис. будинків загальною житловою площею 12,3 млн. м2, в яких проживає 567 

тис. осіб. Найбільша кількість таких будинків у Шевченківському, 

Солом’янському та Голосіївському районах міста. 

Серед застарілого житлового фонду виділяють так звані «хрущовки», які 

потребують реконструкції, це переважно 5-ти поверхова забудова 50-х -70-х 

років минулого сторіччя, яка нараховує 3181 будинок загальною площею 

квартир 8733,6 тис. кв. м, в т.ч. панельних «хрущовок» - 646 будинків, на 54074 

квартири загальною площею 2339,0 тис. кв. м. 

Щороку вводяться в експлуатацію житлові будинки на 19-20 тис. квартир. 

Останніми роками приділяється увага підвищенню комфортності та 

енергозбереженню житла. Ведеться будівництво із змішаних енергоефективних 

матеріалів та з монолітного каркасу. При влаштуванні зовнішніх стін перевага 

віддається керамоблокам, піноблокам та іншим енергозберігаючим будівельним 

матеріалам та інженерним рішенням. 

 

Соціальна сфера 

 

Крім житлової забудови в м.Києві існує розвинена система соціальної 

сфери та громадського обслуговування. Система громадського обслуговування 

розвинута із перевищенням відносно нормативних потреб з урахуванням 

чисельності постійного населення міста, однак не задовольняє потребам 

фактичного населення. Дефіцит об’єктів обслуговування існує у сфері охорони 

здоров’я (лікарні), освіти (дитячі дошкільні заклади), фізкультури та спорту, 

культури та мистецтва. Кількість та ємність підприємств торгівлі, а також побуту 

значно перевищила нормативні потреби з урахуванням мінімальних соціальних 

стандартів. 
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Промисловість 

 

Місто Київ є також одним з найбільших індустріальних центрів з 

багатогалузевою промисловістю, потужною енергетичною базою, будівельною 

індустрією, розвинутою мережею підприємств транспортного обслуговування та 

логістичних підприємств. Промисловість міста є одним з основних 

містоутворюючих чинників, що в значній мірі визначає: чисельність населення; 

розмір і загальну планувальну структуру міста; умови праці і побуту населення; 

інженерне господарство та транспортні зв’язки.  

Промисловий та комунально-складський сектор економіки м. Києва 

представлений 7926 підприємств, які розташовані в 22 промислових районах та 

в ряді невеликих промзон та підприємств, розміщених поза межами 

промрайонів. На промислових та комунально-складських територіях 

зосереджено 12,8 % робочих місць міста. Більша частина промислових і 

комунально складських територій розташована на Правобережжі. Серед них 

найбільшими територіальними промисловими утвореннями є промрайони 

«Подільсько-Куренівський», «Нивки», «Теличка», «Корчувате», «Жовтневий». 

На Лівобережжі знаходяться крупні промислово-виробничі райони 

«Дарницький», «Дніпровський», «Троєщина», промзони «Бортничі», 

«Березняки», «Позняки». 

 

Газопостачання 

 

Київська система газопостачання є комунальною власністю територіальної 

громади міста, яка передана у користування та управління ПАТ «Київгаз», та 

складається з 4927 км газопроводів високого, середнього та низького тиску, 1457 

газорегуляторних пунктів та 635 станцій катодного захисту. Споживачами 

системи газопостачання є близько 760 тис. домогосподарств та майже 1,5 тис. 

бюджетних установ, релігійних організацій, приватних, теплокомунальних та 

побутово-комунальних підприємств. Найбільшим споживачем природного газу 

є сектор енергетики – 84,1% споживання природного газу. За структурою 

споживання природного газу в 2019 року за сегментами ринку представлена в 

таблиці 1.1.1. 

Таблиця 1.1.1 Структура розподiлу природного газу в 2019 року за 

сегментами ринку 

№ Сектор споживання 
Кількість, 

тис. м³ 

Частка, 

% 

1 Енергетика 2034780,12 84,10 

2 Комунальна теплоенергетика (котельнi) 35211,10 1,46 

3 Населення 152390,82 6,30 

4 Промисловiсть 140805,18 5,82 

5 Компобут (адмінторгцентри, заклади харчування та iншi) 43815,93 1,81 

6 Бюджет  12371,77 0,51 

  Всього 2419374,92   
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Електропостачання 

 

Електропостачання м. Києва здійснюється за рахунок 3-х міських 

електростанцій, електроенергії отримуваної від відновлювальних джерел та з 

енергосистеми України. За даними «ДТЕК КЕМ» сумарне навантаження 

споживачів міста станом на 2020 рік становить 2106 МВт і забезпечується за 

рахунок електростанцій м. Києва на 51,6%, електроенергії від відновлювальних 

джерел на 0,2% та електроенергії від енергосистеми на 48,2% (таблиця 1.1.2). 

Таблиця 1.1.2 Баланс споживання та постачання електроенергії за 

2020 рік 

№ Показник 
Кількість, 

МВт 

Частка, 

% 

1 Сумарне навантаження споживачів  2106,1   

2 Електростанції м. Києва 1086 51,6 

  у тому числі:     

3 ДТЕЦ 166 7,9 

4 ТЕЦ-5 560 26,6 

5 ТЕЦ-6  360 17,1 

6 Відновлювальні джерела 4,5 0,2 

7 Одержання потужності від енергосистем 1015,6 48,2 

 

Прогнозований приріст навантажень в цілому по м. Києву на 

перспективному розрахунковому етапі до 2026 року складе 2,1 % щорічно за 

рахунок приєднання нових електроустановок споживачів та зростання 

споживання існуючих споживачів. 

Згідно нової редакції Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 

передбачається: 

- модернізація електрогенеруючих потужностей та ліквідація 

малоефективних, заборона використання вугілля в якості палива для ТЕЦ 

на території м. Києва з 2023 року, за винятком станцій, переобладнаних за 

технологією циркулярного киплячого шару (ЦКШ), обладнаних системою 

хімічної очистки димових газів; 

- ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних 

мереж (включаючи оптимізацію схеми енергопостачання міста); 

- створення сприятливих умов для розвитку та використання 

альтернативних і відновлювальних джерел енергії. 

 

Водопостачання та водовідведення 

 

Водопостачання м. Києва здійснюється з трьох незалежних джерел – річок 

Дніпра, Десни та підземних водоносних горизонтів. Екологічний стан водних 

ресурсів міста визначається компонентами природного середовища та 

господарською діяльністю. 

Загальна схема централізованого водопостачання міста Києва складається 

з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, 32 водопровідних 

насосних станцій, 364 артезіанських свердловин та понад 4 тис. км 
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водопровідних мереж. На мережах знаходяться понад 13 тис. пожежних 

гідрантів. 

Водогосподарський комплекс міста характеризується сформованим 

виробничим потенціалом і обмеженими можливостями нового будівництва. У 

зв’язку із великими об’ємами залучення у господарський обіг водних ресурсів, 

забруднення їх відходами виробництва виникає все більше протиріч між 

традиційним водокористуванням і раціональним екологічно збалансованим 

природокористуванням. Водні об’єкти міста потерпають від значного 

техногенного навантаження та потребують відповідних природоохоронних 

програмних заходів. 

Протягом останніх років йде поступове скорочення обсягів споживання 

водних ресурсів: від 1146 млн м3 у 1990 р. до 711 млн м3 у 2019 р.  

У 2019 році з природних водних об’єктів було забрано 711 млн м3 води. 

Переважна більшість (682 млн м3, або 95,9 %) води забрана з поверхневих 

джерел, 29 млн м3, або 4,1 %,  з підземних. 

Основними водокористувачами в місті було використано 678 млн м3 води. 

Зокрема, на виробничі потреби підприємств у 2019 році припало 512 млн м3 (72,0 

% всієї використаної води), на питні і санітарно-гігієнічні потреби  166 млн м3 

(23,3%). 

Потреби промисловості задовольнялися також шляхом залучення води в 

оборотні і повторно-послідовні системи. У 2019 році оборотне та повторно-

послідовне водопостачання становило 673 млн м3 (табл. 2.4). 

Загальне водовідведення у 2019 році склало 723 млн м3. Скидання 

забруднених зворотних вод і безповоротний водозабір негативно впливають на 

водні ресурси. Протягом 2019 року у водойми скинуто 287 млн м3 забруднених 

зворотних вод, або 39,7 % від загального скидання у поверхневі водні об’єкти. 

Близько 6 % забруднених зворотних вод (18 млн м3) надійшли у водойми без 

будь-якого очищення. 

Решта (94 %, або 269 млн м3) надійшла у водойми недостатньо очищеними 

на очисних спорудах.  

Очищення стічних вод здійснюється на Бортницькій станції аерації. 

Наявна потужність очисних споруд становить 658 млн м3, і з 2000 року є 

незмінною. 

Поряд з цим, у поверхневі водні об’єкти потрапило 436 млн м3 (60,3%) 

нормативно чистих вод без очищення (табл. 1.1.3). 

Таблиця 1.1.3 Основні показники водовідведення (млн м3) 

Показник  1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Загальне водовідведення,  

з нього 
1015 821 900 650 571 585 543 551 723 

у поверхневі водяні об’єкти, у т.ч. 1014 820 900 650 571 585 543 551 723 

забруднених зворотних вод, з них: 215 23 437 0 21 20 284 283 287 

недостатньо очищених 215 0 413 0 - - 265 265 269 

без очищення 0 23 24 - 21 20 19 18 18 

нормативно-очищених 297 469 0 311 259 266 0 0 0 

нормативно-чистих без очищення 502 328 462 338 291 299 258 268 436 

Потужність очисних споруд 587 659 658 658 658 658 658 658 658 
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Екологія міста 

 

Якість атмосферного повітря 

Антропогенна складова якості атмосферного повітря в м. Києві залежить 

від обсягів викидів забруднюючих речовин від двох основних типів джерел 

забруднення  стаціонарних і пересувних. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря міста 

протягом 2013-2019 років представлена в таблиці 1.1.4. 

Таблиця 1.1.4 Динаміка викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря міста Києва, тис. т/рік* 

Викиди 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього,  

у тому числі: 
247,7 214,2 171,0 167,2 181,2 171,7  

- від стаціонарних джерел 31,9 31,4 26,7 34,3 45,5 29,2 22,3 

- від автотранспорту 215,8 182,8 144,3 132,9** 135,7** 142,5**  

* За даними Головного управління статистики у м. Києві  

**За даними Інституту зеленої економіки  

 

Основними забруднювачами атмосферного повітря Києва є пересувні 

джерела, серед яких на першому місці знаходиться автотранспорт. Починаючи з 

2003 р., при визначенні загального обсягу викидів від пересувних джерел 

забруднення також включаються викиди від залізничного, авіаційного та 

водного транспорту, з 2007 р. також від виробничої техніки. Історично 

максимальні викиди спостерігались у 2008 році. Частка пересувних джерел в 

забрудненні атмосферного повітря становить понад 70% від суми забруднювачів 

повітряного середовища міста. 

Основним джерелом забруднення атмосферного повітря від стаціонарних 

джерел є промисловий комплекс міста. Найбільшими забруднювачами є 

теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також підприємства будіндустрії, 

машинобудівної, хіміко-фармацевтичної та харчової промисловості. У 2018 році 

найбільшими були викиди від таких підприємств: 

 ТОВ "Євро-Реконструкція", Дарницька ТЕЦ-4 (10,2 тис. т, або 35,0% від 

загального обсягу викидів забруднюючих речовин); 

 ПАТ "Київгаз" (8,0 тис. т, або 27,0%); 

 СП "Київські ТЕЦ" КП "Київтеплоенерго", ТЕЦ-5 (3,0 тис. т, або 10,3%); 

 СП "Київські ТЕЦ" КП "Київтеплоенерго", ТЕЦ-6 (2,2 тис. т, або 7,6%); 

 СП "Завод "Енергія" КП "Київтеплоенерго" (0,6 тис. т, або 2,2%). 

За даними державних статистичних спостережень у процесі господарської 

та економічної діяльності у м. Києві протягом 2018 р. забруднюючі викиди у 

повітряний басейн здійснювалися 393 підприємствами, установами та 

організаціями міста. Від них в атмосферу надійшло 29,2 тис. т забруднюючих 

речовин. За даними Головного управління статистики у м. Києві щільність 

викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 
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розрахунку на 1 км2 м. Києва становила 34,9 т забруднюючих речовин, що 

перевищує середній показник по Україні у 8 разів. 

У 2019 р. за середньорічними концентраціями забруднюючих домішок на 

11-ти постах міста рівень забруднення оцінювався як високий (рис. 1.1.1). 

 

 
Рис. 1.1.1  Рівні забруднення атмосферного повітря на постах 

спостережень мережі моніторингу у м. Києві за 2019 рік (за ІЗА) 

 

Поводження з відходами 
У процесі функціонування та розвитку господарського комплексу  

м. Києва утворюється значна кількість відходів. Відходи виробництва та 

споживання, при їхньому накопиченні у місті, є джерелом екологічної небезпеки, 

створюють негативний імідж столиці України.  

У 2019 році в місті Києві зібрано та вивезено 7826,5 тис. м3/1449, 8 тис. т 

побутових відходів, що становить близько 350 кг відходів на одного мешканця. 

Обсяги утворення твердих побутових відходів (ТПВ) в найбільшому мегаполісі 

країни постійно зростають, і лише 10–15 % з них використовуються як вторинні 

ресурси. 

Відходи, утворені мешканцями м. Києва, вивозяться для захоронення на: 

 полігон твердих побутових відходів № 5 ПрАТ «Київспецтранс» (с. 

Підгірці Обухівського району Київської області); 

 полігон великогабаритних та будівельних відходів № 6 ПрАТ 

«Київспецтранс» (вул. Пирогівський шлях, 94-96, м. Київ); 
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 завод з теромічної переробки відходів «Енергія» КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (вул. Колекторна, 44, м. Київ); 

 сміттєзвалища Київської області (Бориспільський, Бородянський, 

Броварський, Васильківський райони). 

На потужностях СП «Завод «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у 2019 

році термічно знешкоджено 198 427,14 тонн відходів. 

Зважаючи на екологічну шкоду, яку приносить захоронення сміття, Київ 

цілеспрямовано рухається в напрямку розбудови нових шляхів для переробки 

сміття. 

Завод «Енергія» в цьому плані відіграє одну з ключових ролей, оскільки 

надає можливість більш безпечно, з екологічної точки зору, утилізувати 

орієнтовно 20 % відходів за рік. 

Динаміка утворення та поводження з відходами представлена на рис. 1.1.2. 

Кількість утворюваних відходів у період з 2012 до 2016 років зростала, але у 

2017-2019 рр. зменшилася приблизно на 40 %. 

 

 
Рис. 1.1.2  Динаміка основних показників утворення та поводження 

з відходами у м. Києві  

 

За даними державних статистичних спостережень на підприємствах міста 

Києва протягом 2019 р. від економічної діяльності підприємств та організацій та 

від домогосподарств м. Києва утворилось 999,1 тис. т відходів, у тому числі 4,6 

тис т відходів І-ІІІ класів небезпеки. 

Основними утворювачами відходів у 2019 році були підприємства з 

постачання газу, електричної та теплової енергії, пари та кондиційованого 

повітря, переробної промисловості, виробництва харчових продуктів, напоїв 

(відповідно 28,2 %, 22,6 %, 16 % та 14 % утворених відходів від економічної 

діяльності підприємств). 
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1.1.2. Планований розвиток  

 

Місія Києва як столиці України – виконання функцій подальшого розвитку 

державного центру управління, науки, культури, освіти, спорту та туризму; 

створення в м. Києві комфортного та безпечного середовища життєдіяльності з 

орієнтацією на поступове досягнення європейських стандартів якості життя, 

забезпечення гідних умов і рівних можливостей для всебічного розвитку та 

самореалізації нинішнього й майбутніх поколінь киян. 

Місія передбачає вирішення соціальних проблем Києва та його мешканців 

шляхом ефективного розвитку всіх галузей і сфер міської економіки з 

дотриманням науково обґрунтованих екологічних вимог. 

Серед низки проблем, які обмежують можливості реалізації наявного 

потенціалу міста та його збалансованого просторового розвитку виділено 

ключові: 

 невідповідність конфігурації та технічного стану інфраструктури міста 

потребам бізнесу і населення; 

 недостатні обсяги будівництва якісного та доступного житла. Існуюча 

житлова забезпеченість (23,5 м2 на мешканця) значно відстає від показників 

інших європейських столиць (30-35 м2 на мешканця).  

 

Населення 

Згідно проекту Генерального плану міста Києва (2019 рік) очікувана 

прогнозна чисельність населення на 2040 рік становитиме 3,855 млн. осіб, 

відповідно до 2030 року, при пропорційному розрахунку, прогнозна чисельність 

населення на 2030 рік становитиме 3,382 млн. осіб (зростання на 116,2%) – 

таблиця 1.1. 

 

Житловий фонд 

Згідно проекту Генерального плану міста Києва (2019 рік) очікувана 

прогнозна житлова площа становитиме 96,7 млн. м2 загальної площі, відповідно 

до 2030 року, при пропорційному розрахунку, очікувана прогнозна житлова 

площа запланованао не менш як 82,5 млн. м2 загальної площі (зростання на 

120,9%) – таблиця 1.2.1. 

Таблиця 1.1.2.1 Прогнозні показники Генплану по кількості 

населення та житловій площі 

№ Показник Од вим 
Існуючий стан, 

2020 рік 

Генплан, 

2030 рік 

Генплан, 

2040 рік 

1 Житловий фонд тис. м² 68236,9 82468,9 96700,9 

2 Населення тис. чол. 2909,5 3382,12 3854,74 

 

Збільшення житлового фонду прогнозується за рахунок нового 

будівництва, комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового 

фонду, а також завершення розпочатого будівництва житлових будинків. 

Передбачається, що біля 2,5 % обсягів житлового будівництва становитиме 

малоповерхова садибна та зблокована забудова, на долю багатоповерхової 
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житлової забудови припадає 97,5 %. На перспективу передбачається збільшення 

середньої поверховості житлового фонду з 7,5 до 9,8 поверхів. При цьому, 

середня житлова поверховість в новому житловому фонді складе 12,2 поверхи. 

На вільних територіях та територіях комплексної реконструкції застарілого 

житлового фонду переважатиме підвищена поверховість -16-23 поверхи. 

Основні території для житлового будівництва: 

- вільні від забудови території та ділянки в районах житлового масиву 

Осокорки-Північні, Осокорки-Центральні, в районі житлового масиву Теремки-

3, та інших окремих ділянках; 

- на територіях сільськогосподарських підприємств в районах житлового 

масиву обмеженого просп. Правди, вул. І.Виговського та інших; 

- території існуючого застарілого житлового фонду для комплексної 

реконструкції в районах вул. І.Виговського, вул. Щербакова, кварталу в межах 

Лісового проспекту, вул. Мілютенка, 

- вул. Шолом-Алейхема, кварталу в межах вул. Воскресенської, бульв. 

Перова, просп. Алішера Навої та інших; 

- території промислового та комунально-складського призначення, які 

змінюють функціональне призначення; 

- ділянки спеціального призначення, які змінюють функціональне 

призначення, в районах вул. М.Максимовича, біля селища Коцюбинське та інші; 

- реконструкції садибної забудови під багатоквартирну забудову; 

- території існуючої садибної забудови в районах Чапаєвки, Жулян, 

Биківні, біля с. Троєщина, по вул. Богатирській, вул. Лисогірській. 

 

Інша забудова 

Відповідно до планувальних рішень Генерального плану крім житлового 

будівництва на етапі 20 років передбачається розміщення громадської та 

соціальної нежитлової забудови, комерційної нежитлової нерухомості, розвиток 

промислових та комунально-складських об’єктів. 

 

Територіальне планування міста 

Згідно проекту Генерального плану міста Києва (2019 рік) в існуючих 

межах міста передбачається сформувати 6 планувальних зон. 

В Правобережній частині міста сформовано чотири планувальні зони: 1 - 

Центральна, 2 - Південна, 3 - Західна та 4 - Північна. Межами, що розділяють ці 

планувальні зони, є лінії залізниці, мала кільцева дорога та магістраль 

загальноміського значення вул. Щусєва - вул. Стеценко - Гостомельське шосе. 

Згідно з адміністративно-територіальним розподілом 1-ша - 4-та планувальні 

зони включають сім адміністративних райони - Голосіївський, Оболонський, 

Печерський, Подільський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський. 

В Лівобережній частині міста сформовано дві планувальні зони: 5 - 

Північна Лівобережна та 6 - Східна. Межою, що розділяє ці планувальні зони, є 

ділянка залізниці ст. «Київ-Пас» - ст. «Ніжин». Згідно з адміністративно-

територіальним розподілом 5 та 6 планувальні зони включають три 

адміністративних райони - Деснянський, Дніпровський і Дарницький. 
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Основні напрямки та завдання розвитку інженерної інфраструктури 

При забезпеченні необхідної потужності і надійності систем інженерної 

інфраструктури основними проблемами є значне відставання інженерного 

забезпечення забудови, зношеність магістральних та розподільчих теплових 

мереж, вичерпаність резерву теплопостачання існуючої забудови внаслідок 

нерівномірного розташування джерел, а також значного росту потреби в цих 

ресурсах. Для вирішення цих проблем пріоритетними напрямками та 

завданнями є забезпечення надійності функціонування інженерної 

інфраструктури міста: 

 

Розвиток інфраструктури паливно-енергетичного комплексу: 

- збільшення виробництва теплової та електричної енергії зі створенням 

резерву потужності на джерелах; 

- підвищення енергоефективності при виробництві, передачі та 

споживанні теплової енергії, впровадження когенерації; 

- стабілізація та подальше зниження впливу енергоджерел на 

навколишнє середовище; 

- підвищення ефективності використання природного газу; 

- широке застосування в паливно-енергетичній галузі міста 

нетрадиційних джерел енергії, що виробляється без спалювання вуглеводнів. 

 

Теплопостачання 

Відповідно до проекту Генерального плану, теплопотреба споживачів м. 

Києва на етап 20 років складе 15208 Гкал/год, пропорційно на етапі до 2030 року 

12752 Гкал/год що становить 123,9% від існуючої потреби в 10296 Гкал/год. 

Розвиток системи теплопостачання м. Києва передбачається здійснювати 

з урахуванням наступних напрямків: 

• будівництво нових джерел тепла та теплових мереж, основні з яких: 

- будівництво РК «Осокорки» тепловою потужністю 380 Гкал/год; 

- будівництво РК «Дорогожичі» тепловою потужністю 400 Гкал/год; 

- будівництво РК «Коцюбинське» тепловою потужністю 150 Гкал/год; 

- будівництво РК «Корчувате» тепловою потужністю 60 Гкал/год; 

- будівництво РК «Відрадний-2» потужністю до 100 Гкал/год; 

• оптимізація зон дії джерел теплопостачання; 

- максимальне використання «дармових» джерел тепла (ССЗ «Енергія»); 

- автоматизація та диспетчеризація системи теплопостачання; 

- оснащення споживачів приладами обліку та регулювання 

теплоспоживання, тощо. 

Для ліквідації існуючого дефіциту тепла та покриття нових теплових 

навантажень передбачається реалізація наступних першочергових заходів: 

- розширення ТЕЦ-5 до теплової потужності 2252 Гкал/год двома 

водогрійними котлами по 180 Гкал/год кожний; 

- закінчення будівництва III енергоблоку ТЕЦ-6 (350 Гкал/год) та 

розширення ТЕЦ-6 одним водогрійним котлом 180 Гкал/год; 
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- реконструкція та технічне переозброєння СТ-1 та СТ-2 із збільшенням 

теплової потужності кожної до 800 Гкал/год; 

- технічне переозброєння ТОВ «Євро-Реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), 

що вміщує реконструкцію існуючих водогрійних котлів та схеми видачі 

теплової потужності станції; 

- продовження будівництва РК «Позняки» до теплової потужності по 

гарячій воді 600 Гкал/год за рахунок встановлення ще чотирьох водогрійних 

котлів по 100 Гкал/год кожний; 

- реконструкція РК «Полкова, 57» із збільшенням теплової потужності до 

300 Гкал/год для запланованого нового району вздовж вул. І.Виговського; 

- реконструкція РК «Веркон» із збереженням теплової потужності на 

рівні 100 Гкал/год; 

- реконструкція та технічне переозброєння РК «Теремки» із збільшенням 

теплової потужності до 280 Гкал/год; 

- розширення РК «Центральна» з встановленням одного котла 

потужністю 50 Гкал/год; 

- реконструкція та технічне переозброєння котельної по пр-ту Науки, 47 із 

збільшенням теплової потужності до 100 Гкал/год; 

- розширення СТ «Біличі» з встановленням одного котла потужністю 

100 Гкал/год; 

- реконструкція та технічне переозброєння РК «Здолбунівська» із 

збільшенням теплової потужності до 300 Гкал/год; 

- реконструкція та технічне переозброєння РК «Феофанія-2» із 

збільшенням теплової потужності до 70 Гкал/год; 

- реконструкція та технічне переозброєння РК «Московська-1» із 

збільшенням теплової потужності до 100 Гкал/год; 

- розширення РК «Пар» одним котлом потужністю 100 Гкал/год; 

- реконструкція та технічне переозброєння РК «Дегтярівська» із 

збільшенням теплової потужності на 50 Гкал/год; 

- реконструкція та технічне переозброєння РК «Святошин» із 

збільшенням теплової потужності до 70 Гкал/год; 

- почергове оновлення основного та допоміжного устаткування 

водогрійних котлів ТЕЦ-5 і ТЕЦ -6 та цілого ряду районих, квартальних, 

автономних та промислових котелень, а також сміттєспалювального заводу 

«Енергія»; 

- технічне переозброєння та реконструкція котелень, що знаходяться у 

комунальній власності (районних, квартальних, автономних); 

- виведення з експлуатації дрібних неекономічних та вбудованих 

котельних. 

- будівництво магістральних теплових мереж діаметрами 400-1000 мм 

загальною довжиною 120 км (у 2-х трубному обчисленні); 

- реконструкція та модернізація теплових мереж діаметрами 50-1200 мм 

загальною довжиною 1200 км (у 2-х трубному обчисленні); 

- будівництво 6 підкачувальних насосних станцій; 
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- реконструкція та модернізація теплових пунктів, оснащення засобами 

обліку; 

- використання теплоакумулюючих установок для опалення та гарячого 

водопостачання в адміністративних будинках, школах, дитячих садках, тощо; 

- впровадження нових технологій при будівництві, реконструкції та 

капітальному ремонті теплових мереж, що дозволить значно підвищити строк 

служби теплових мереж, підвищити їх надійність при одночасному підвищенні 

економічності транспорту тепла. 

 

Пропозиції розробленої «Схеми теплопостачання м. Києва до 2030 року» 

засновані на формуванні балансу виробництва та споживання теплової енергії в 

місті на основі фактичних потреб споживачів, та осучасненні ситуації, і тому 

дещо відрізняються від навелених вище пропозицій у вказаному проекті 

Генерального плану. 

 

1.2 Історичний розвиток системи теплопостачання м. Києва  

 

Система централізованого теплопостачання м. Києва історично складалася 

починаючи з 1937 р. Її формування відповідало прийнятій вже на той час 

концепції розвитку теплофікаційних установок на базі районних і промислових 

ТЕЦ. Система розвивалась відповідно до зростаючих потреб в тепловій енергії 

споживачів міста, і на цей час місто Київ експлуатує найбільшу в Україні і третю 

за величиною в світі систему централізованого теплопостачання. 

Протягом всього цього історичного періоду, розвиток схеми 

теплопостачання міста, збільшення її потужності носив практично стихійний 

характер, як добудову «від досягнутого». При розробленні генерального плану 

міста завжди розглядалася схема теплопостачання. На цей час необхідне 

розроблення принципово нової схеми теплопостачання міста, що здатна 

забезпечити абонентів послугами з централізованого теплопостачання 

ефективно та недорого в рамках перспективного генерального плану. 

Аналіз схем теплопостачання великих міст Європи та великих міст 

колишнього СРСР показує їх відмінності у частині обсягу незалежних гілок 

системи. Так, на пострадянському просторі поширені закриті залежні системи, 

характерним прикладом саме яких є система централізованого теплопостачання 

міста Києва. Тобто система двотрубна, теплоносій подається до користувача та 

повертається охолодженим до джерела теплопостачання, але залежна, тобто 

тепловідбір від теплоносія відбувається тільки у теплообмінному пристрої 

кінцевого споживача – радіаторі. 

В останні роки в м. Києві йде повільний перехід від залежної системи до 

частково незалежної, шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів 

(вже встановлено декілька тисяч ІТП). Цей процес, який почався з користувача, 

слід доповнити процесом поступового відділення магістральних теплопроводів 

з передачею теплової енергії в розподільчу мережу через теплообмінні апарати. 

Основним способом забезпечення споживачів міста Києва тепловою 

енергією для опалення, гарячого водопостачання та інших потреб є 
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централізоване теплопостачання. Джерелами генерації теплової енергії до СЦТ 

є об’єкти КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод з термічної 

переробки відходів "Енергія", 4-ри станції теплопостачання та 179-ть котелень), 

та від Дарницької ТЕЦ (ТЕЦ-4, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», єдиний у 

Києві крупний енергетичний об’єкт, що не входить до складу КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»). Крім того, деякий внесок дають відомчі опалювальні 

та промислово-опалювальні котельні, однак вони головним чином малопотужні 

і забезпечують тепловою енергією локальних споживачів та не транспортують її 

через міські теплові мережі, тобто не беруть участі у централізованому 

теплопостачанні міста. 

Транспортування теплової енергії здійснюється тепловими мережами КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». 

 

1.3 Програмні документи щодо розвитку системи теплопостачання 

м. Києва 

 

Протягом останнього десятиріччя було розроблено низку стратегічних і 

середньострокових документів – програм, планів, тощо, присвячених розвитку 

системи теплопостачання міста Києва.  

В 2011 році Київська міська державна адміністрація почала інтенсивну 

підготовку до системної модернізації міської інфраструктури – вперше за останні 

30 років була розроблена «Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року», 

затверджена рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 р. № 824/70609, в 

якій основною стратегічною метою розвитку міста визначене покращення якості 

життя мешканців, яке визначається економічним добробутом та рівнем 

комфорту життя в місті, і другою за пріоритетністю стала енергоефективність – 

ініціатива "Ощадлива енергетика".  

Практично одночасно були розроблені «Генеральний план розвитку м. 

Києва та його приміської зони до 2025 року», (розробник КО "Інститут 

Генерального плану міста Києва")10, в якому були визначені тенденції розвитку 

міста і прогнозовані зміни обсягів споживання ПЕР містом, що дозволило 

побудувати базову лінію споживання теплової енергії, а також паливно-

енергетичний баланс майбутніх періодів системи теплопостачання і міста в 

цілому, «Схема теплопостачання м. Києва на період до 2015 року» (розробник 

ТОВ "Укренергопром-2"), затверджена рішенням Київської міської ради від 

30.12.2010 р. N571/538311, та дві великі середньострокові програми – 

«Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики та системи 

теплопостачання м. Києва на 2011-2015 роки» (розробник ПрАТ "СТЕК"), 

затверджена рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 N 1007/724312, та 

«Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011 - 2015 роки для 

міста Києва» (розробник Інститут енергоменеджменту та енергозбереження при 

                                           
9 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_12_15/MR111604.html 
10 http://kiev4you.org/gif/genplan2025.pdf 
11 http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/4E474309719DBEB8C2257840006EF818?OpenDocument 
12 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_12_29/an/17/MR111959.html#17 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_12_15/MR111604.html
http://kiev4you.org/gif/genplan2025.pdf
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/4E474309719DBEB8C2257840006EF818?OpenDocument
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_12_29/an/17/MR111959.html#17
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НТУУ "КПІ"), затверджена рішенням Київської міської ради від 27.10.2011 

N 387/660313.  

На основі вказаних документів, в рамках проекту «Реформа міського 

теплопостачання», що фінансується АМР США (USAID), в 2011-2012 роках був 

розроблений «Міський енергетичний план Києва на 2012 - 2016 роки», 

затверджений Рішенням Київської міської ради від 01.11.2012 р. №239/852314,  в 

якому розглянуті планування розвитку і модернізації системи теплопостачання, 

житлових і бюджетних будівель Києва, фактично середньостроковий план дій в 

енергетичній сфері, спрямований на досягнення цілей, які відповідають 

стратегічним ініціативам і основними напрямками реалізації стратегії розвитку 

міста.  

Аналіз наведених документів і програм дозволяє відмітити наступні їх 

характерні особливості:  

- структурна неузгодженість основних документів і програм, що 

визначають розвиток Києва в енергетичному плані на період до 2025 року. При 

окремому розгляді - це документи високої якості, разом - це часто документи-

антагоністи, що не взаємодоповнюють один одного, а суттєво суперечать і 

конкурують між собою за використання наявної ресурсної і фінансової бази; 

- відсутність синхронізації цілей і проектних векторів пропонованої 

модернізації з загальноприйнятими в ЄС. Практично всі документи розроблені 

без урахування доктрин європейської енергетичної політики, відображених в 

затверджених Європарламентом Директивах ЄС та інших документах 

Європейської Комісії. Таке планування ставить під загрозу можливості міста 

щодо ресурсної бази зовнішніх запозичень і політичної підтримки в масштабних 

планах його енергетичної модернізації; 

- неприйняття цілей глибокої модернізації існуючої комунальної 

інфраструктури. Практично всі пропоновані рішення засновані на 

середньостроковій модернізації. Ясно поставлених стратегічних цілей, що 

визначають задану глибину модернізації, немає. 

Порівняльний аналіз перспективних наслідків реалізації Директиви ЄС 

щодо підвищення енергетичної ефективності будівель (EPBD) в країнах ЄС з 

ситуацією в Києві показує, що споживання теплової енергії будівлями Києва в 

2020 році в декілька разів перевищує середнє споживання будівель Європи, з 

відповідними наслідками щодо потреби у виробництві теплової енергії та щодо 

оплати послуг теплопостачання населенням і бюджетом міста. 

В листопаді 2011 році голова Київської міської державної адміністрації 

підписав Угоду мерів15, розпочавши шлях до входження Києва в європейське 

енергоефективне співтовариство. Зокрема, відповідно до взятих зобов'язань при 

підписанні "Угоди мерів", місто поставило за мету знизити викиди парникових 

газів на 20 % до 2020 року за рахунок підвищення на 20 % ефективності 

                                           
13 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_10_27/an/20/MR111576.html#20 
14http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/2cb81fc6e918119e422569b20056482e/37c2818a01f88ddac2257b18006df

501?OpenDocument 
15 https://web.archive.org/web/20150420201644/http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/covenantofmayors_text_ua.pdf 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_10_27/an/20/MR111576.html#20
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/2cb81fc6e918119e422569b20056482e/37c2818a01f88ddac2257b18006df501?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/2cb81fc6e918119e422569b20056482e/37c2818a01f88ddac2257b18006df501?OpenDocument
https://web.archive.org/web/20150420201644/http:/www.eumayors.eu/IMG/pdf/covenantofmayors_text_ua.pdf
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використання енергії та підвищення на 20 % частки відновлювальних джерел в 

структурі енергоносіїв. 

В 2016 році була прийнята «Комплексна цільова програма підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста 

Києва на 2016 - 2020 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 17 

березня 2016 року №232/232 (розробники програми Комунальна науково-

дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного 

розвитку міста" та ПрАТ "СТЕК"). Програма спрямована на реалізацію Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 15 грудня 2011 року №824/7060, а саме: стратегічної ініціативи 

"Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства 

та стратегічної ініціативи "Ощадлива енергетика". 

У цій «Комплексній цільовій програмі …» була відмічена наявність 

розрахункового дефіциту теплової енергії, при цьому було акцентовано, що 

«Вказаний дефіцит має місце по відношенню до розрахункового 

теплоспоживання. Фактичні і оптимальні обсяги споживання теплової енергії 

можливо оцінити за умови стовідсоткового обладнання будівель вузлами обліку 

тепла та індивідуальними тепловими пунктами (з автоматичним регулюванням 

споживання теплової енергії), що, як свідчить зарубіжний досвід, дозволить 

зменшити загальний рівень споживання тепла житловими і нежитловими 

будинками на 15 - 30 %». 

Рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042/4049 була 

затверджена «Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-

2020 роки», до якої були внесені зміни щодо розподілу асигнувань, переліку 

об’єктів капітального будівництва, тощо (Рішенням КМР 13.12.2018 року 

№415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 21.12.2017 року №1042/4049, Рішенням КМР від 12.12.2019 року 

№458/8031 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку м.Києва на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 21.12.2017 року № 1042/4049, та Розпорядженнями КМДА від 

28.12.2019 року №2290, від 26.02.2020 року №328, від 12.05.2020 року № 697. В 

цій «Програмі…» відображені зокрема заходи з підвищення ефективності 

використання комунальної інфраструктури та споживання енергоресурсів, а 

також із забезпечення екологічної безпеки в місті та зниження негативного 

впливу на довкілля, включаючи зменшення негативного впливу промисловості 

та впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та 

обмеження їх захоронення на полігонах (мета – Zero waste). В тому числі, щодо 

енергетичного господарства передбачено впровадження з 2020 року 

інтелектуальних механізмів прогнозування споживання енергоресурсів з метою 

скорочення надмірної генерації (інформаційно-аналітичні системи та програмні 

комплекси для прогнозування споживання).       

В 2019 році колективом з декількох організацій під керівництвом КО 

«Інститут Генерального плану м. Києва» розроблений проект нового 

Генерального плану міста Києва, зокрема розділ «Теплопостачання» 
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розроблений за участю ТОВ «Укренергопром-2» та ПрАТ «СТЕК».  Наявна у 

«Книзі 13.2. Теплопостачання» цього проекту Генерального плану м. Києва 

інформація, наскільки можна визначити, заснована на даних з попередньої 

«Схеми теплопостачання м. Києва на період до 2015 року», розробленої ТОВ 

"Укренергопром-2" та затвердженої рішенням Київської міської ради від 

30.12.2010 року №571/5383, з лише частковою актуалізацією інформації з огляду 

на зміни економічних умов господарювання за цей час. Тобто ця інформація, з 

огляду на дату її джерела, може бути вже суттєво застаріла.  

В 2019 році була створена нова редакція вказаної вище «Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року»16, в зв’язку з невідповідністю першої редакції, яка була 

затверджена рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15.12.2011 року, 

вимогам новоприйнятих нормативно-правових документів та сучасним 

соціально-економічним реаліям.   

Стратегія розвитку міста Києва відповідає положенням Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої 

Постановами КМУ від 06.08.2014 року №385 та від 11.11.2015 року №93117. 

На жаль, щонайменше деякими вихідними даними для цієї нової редакції 

Стратегії стали застарілі дані, зокрема, як визначено в ній самій, «прогнозні дані 

за даними ПЕСР м. Києва на 2016 р.».  

 

Схема теплопостачання м. Києва на період до 2015 року 

 

«Схема теплопостачання м. Києва на період до 2015 року», затверджена 

рішенням Київської міської ради від 30 грудня 2010 року № 571/5383, визначала 

напрямки розвитку системи централізованого теплопостачання міста на період 

до 2015 року. На даний час частково реалізовано заходи схеми стосовно 

модернізації окремих джерел та теплових мереж. Нералізованими залишилися 

заходи стосовно реалізації потенціалу когенераційних джерел теплопостачання 

міста (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6), будівництва резервних перемичок між котельними та 

модернізації магістральних і розподільчих теплових мереж. 

 

1.4 Структура системи теплопостачання міста 

 

Основним способом забезпечення споживачів міста Києва тепловою 

енергією для опалення, гарячого водопостачання та інших потреб є 

централізоване теплопостачання. Місто Київ експлуатує найбільшу в Україні і 

третю за величиною в світі систему централізованого теплопостачання.  

Крім того, деякий внесок дають відомчі опалювальні та промислово-

опалювальні котельні, а також індивідуальні системи опалювання, однак вони 

головним чином малопотужні і забезпечують тепловою енергією локальних 

споживачів та не транспортують її через міські теплові мережі, тобто не беруть 

участі у централізованому теплопостачанні міста. 

                                           
16 https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2017/7/28/Strategy2025new.pdf 
17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF 

https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2017/7/28/Strategy2025new.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF
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Система централізованого теплопостачання міста Києва складається з 

джерел генерації теплової енергії, магістральних теплових мереж та 

розподільчих теплових мереж.  

До складу джерел генерації теплової енергії входять комплекси 

теплогенеруючого (котлоагрегати, когенераційні установки), теплообмінного 

та допоміжного обладнання.  

До складу теплових мереж входять трубопроводи, центральні теплові 

пункти (ЦТП), індивідуальні теплові пункти (ІТП) та насосні станції. 

 

В системі теплопостачання міста Києва задіяні наступні підприємства:  

- КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» - виробництво та транспортування теплової 

енергії (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод з термічної переробки відходів "Енергія", 4 станції 

теплопостачання та 179 котелень, а також теплові мережі міста); 

- ТОВ «Євро-Реконструкція» - виробництво теплової енергії (ТЕЦ-4 

(Дарницька ТЕЦ), єдиний у Києві крупний енергетичний об’єкт, що не входить 

до складу КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»);  

- відомчі промислово-опалювальні котельні різних підприємств та 

організацій - виробництво та локальне транспортування теплової енергії 

(підтверджену участь у забезпеченні загального теплового навантаження 

споживачів міста беруть 151 відомча котельня). 

 

1.5 Споживачі теплової енергії системи централізованого 

теплопостачання міста 

 

Споживачами теплової енергії системи централізованого теплопостачання 

міста Київ є населення, бюджетні установи і організації та господарюючі 

суб’єкти. До споживачів житлово-комунального сектора та адміністративно-

суспільної забудови міста віднесені житловий фонд, а також суспільно-

адміністративні будівлі і будівлі соціальної сфери: об’єкти соціально-

культурного призначення (театри, кінотеатри, клуби, центри дозвілля, бібліотеки 

та ін.); адміністративні установи державного, обласного, міського та районного 

рівнів; представництва; банки; медичні та освітні заклади (лікарні, поліклініки, 

аптеки, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, фізкультурно-оздоровчі 

приміщення, басейни та ін.); підприємства комунального обслуговування 

населення (пожежні депо, відділення зв’язку, громадські вбиральні, ЖЕКи та 

ін.); торгівельна сфера (магазини продовольчих та непродовольчих товарів, 

ринкові комплекси та ін.); готелі та об’єкти туристичної сфери; тощо. 

Загальна кількість абонентів становить 19412 абонентів, з них 11531 

житлових будинків (вводів та секцій), 3120 - бюджетних організацій та 4731 

категорії «інші споживачі». 

Проектне (договірне) теплове навантаження системи централізованого 

теплопостачання (ГВП максимальне) становить 10836,4 Гкал/год (таблиця 1.5.1, 

Додаток 5.1).  
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Таблиця 1.5.1 Теплові навантаження системи ЦТ міста 

№ 
Адіністративний 

район 

Всього 

(ГВП 

макс. 

Опалення 
ГВП 

макс. 

ГВП 

серед. 

Вентиля

ція 
Пара 

1 Голосiївський 908,222 549,861 278,980 106,771 76,946 2,436 

2 Дарницький 1457,496 847,663 568,878 276,255 40,220 0,735 

3 Деснянський 1088,546 648,904 368,960 153,337 70,644 0,038 

4 Днiпровський 1264,172 792,346 404,090 237,731 67,736 0,000 

5 Оболонський 1063,791 659,587 362,103 130,860 40,882 1,219 

6 Печерський 1051,903 651,467 259,021 101,826 141,415 0,000 

7 Подiльський 684,022 433,868 211,724 74,653 38,430 0,000 

8 Святошинський 997,491 613,076 354,557 131,004 29,230 0,628 

9 Солом'янський 1056,551 662,423 319,578 119,261 74,549 0,000 

10 Шевченківський 1264,235 816,219 339,711 120,295 108,305 0,000 

11 Лівобережна частина 3810,213 2288,913 1341,928 667,323 178,600 0,773 

12 Правобережна частина 7026,215 4386,501 2125,674 784,671 509,757 4,283 

 Всього 10836,428 6675,414 3467,602 1451,994 688,357 5,056 

 

За категоріями споживачів теплової енергії системи централізованого 

теплопостачання теплові навантаження становлять, Гкал/год (ГВП максимальне) 

– таблиця 1.5.2: 

Таблиця 1.5.2 Теплові навантаження за категоріями споживачів 

№ Категорія споживачів 
Теплові навантаження, 

Гкал/год 
Частка, % 

1 населення 7833,274 72,3 

2 бюджетні  1664,862 15,4 

3 інші споживачі  1338,292 12,3 

  Всього 10836,43 1000 

 

За видами теплопостачання теплове навантаження на опалення становить 

61,6%, на ГВП (максимальне) – 32,0 %, на вентиляцію – 6,4% та на технологічні 

потреби – 0,05% від загального теплового навантаження - таблиця 1.5.3: 

Таблиця 1.5.3 Теплові навантаження за видами теплопостачання 

№ Вид теплопостачання 
Приєднані теплові 

навантаження, Гкал/год 

Частка, 

% 

1 опалення 6675,414 61,6 

2 ГВП максимальне 3467,602 32,0 

3 вентиляцію 688,357 6,4 

4 технологічні потреби 5,056 0,05 
 Всього 10836,428   

 

Теплове навантаження споживачів теплової енергії за територіальним 

розподіленням становить по Лівобережній частини міста 3810,2 Гкал/год 

(35,2%), по Правобережній частини міста 7026,2 Гкал/год (64,8%) - таблиця 1.5.4. 

Таблиця 1.5.4 Теплові навантаження за територіальним поділом міста 
№ Частина міста Теплові навантаження, Гкал/год Частка, % 

1 Лівобережна частина 3810,213 35,2 

2 Правобережна частина 7026,215 64,8 
 Всього 10836,428 100  
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Зведена інформація щодо теплових навантажень по місту з розподілом за 

видами теплопостачання, споживачами, тепопостачальними організаціями та 

районами і частинами міста наведена в Таблиці 1.5.5. 

Таблиця 1.5.5 Зведені показники теплопостачання міста 

№ 
Постача

льник 

Адіністративний 

район 
категорія 

Всього 

(ГВП 

макс. 

Опалення 
ГВП 

макс. 

ГВП 

серед. 

Вентил

яція 
Пар 

1 ТКЕ Голосiївський Всього 908,222 549,861 278,980 106,771 76,946 2,436 

2 ТКЕ Дарницький Всього 971,848 558,011 381,880 127,371 31,222 0,735 

3 ТКЕ Деснянський Всього 1088,546 648,904 368,960 153,337 70,644 0,038 

4 ТКЕ Днiпровський Всього 663,231 418,537 219,382 90,671 25,312 0,000 

5 ТКЕ Оболонський Всього 1063,791 659,587 362,103 130,860 40,882 1,219 

6 ТКЕ Печерський Всього 1051,903 651,467 259,021 101,826 141,415 0,000 

7 ТКЕ Подiльський Всього 684,022 433,868 211,724 74,653 38,430 0,000 

8 ТКЕ Святошинський Всього 997,491 613,076 354,557 131,004 29,230 0,628 

9 ТКЕ Солом'янський Всього 1056,551 662,423 319,578 119,261 74,549 0,000 

10 ТКЕ Шевченківський Всього 1264,235 816,219 339,711 120,295 108,305 0,000 

11 ТКЕ Всього Всього 9749,840 6011,953 3095,896 1156,050 636,935 5,056 

12 ТКЕ Лівобережна частина Всього 2723,625 1625,452 970,223 371,379 127,178 0,773 

13 ТКЕ Правобережна частина Всього 7026,215 4386,501 2125,674 784,671 509,757 4,283 

14 ТЕЦ-4 Дарницький Всього 485,648 289,652 186,998 148,883 8,998 0,000 

15 ТЕЦ-4 Дніпровський Всього 600,940 373,809 184,708 147,060 42,424 0,000 

16 ТЕЦ-4 Всього ТЕЦ-4 Всього 1086,588 663,461 371,705 295,944 51,422 0,000 

17 Всього Голосiївський Всього 908,222 549,861 278,980 106,771 76,946 2,436 

18 Всього Дарницький Всього 1457,496 847,663 568,878 276,255 40,220 0,735 

19 Всього Деснянський Всього 1088,546 648,904 368,960 153,337 70,644 0,038 

20 Всього Днiпровський Всього 1264,172 792,346 404,090 237,731 67,736 0,000 

21 Всього Оболонський Всього 1063,791 659,587 362,103 130,860 40,882 1,219 

22 Всього Печерський Всього 1051,903 651,467 259,021 101,826 141,415 0,000 

23 Всього Подiльський Всього 684,022 433,868 211,724 74,653 38,430 0,000 

24 Всього Святошинський Всього 997,491 613,076 354,557 131,004 29,230 0,628 

25 Всього Солом'янський Всього 1056,551 662,423 319,578 119,261 74,549 0,000 

26 Всього Шевченківський Всього 1264,235 816,219 339,711 120,295 108,305 0,000 

27 Всього Всього Всього 10836,428 6675,414 3467,602 1451,994 688,357 5,056 

28 Всього Лівобережна частина Всього 3810,213 2288,913 1341,928 667,323 178,600 0,773 

29 Всього Правобережна частина Всього 7026,215 4386,501 2125,674 784,671 509,757 4,283 

30 Всього Всього Всього 10836,428 6675,414 3467,602 1451,994 688,357 5,056 

1 ТКЕ Голосіївський населення 616,938 401,483 215,364 71,800 0,092 0,000 

2 ТКЕ Дарницький населення 838,622 495,294 343,328 110,185 0,000 0,000 

3 ТКЕ Деснянський населення 862,742 546,533 316,109 121,762 0,100 0,000 

4 ТКЕ Дніпровський населення 530,915 342,997 187,646 71,327 0,272 0,000 

5 ТКЕ Оболонський населення 843,635 535,062 308,574 107,536 0,000 0,000 

6 ТКЕ Печерський населення 562,165 404,885 155,982 50,696 1,298 0,000 

7 ТКЕ Подільський населення 499,689 332,945 166,734 55,486 0,010 0,000 

8 ТКЕ Святошинський населення 804,483 496,235 308,136 107,329 0,112 0,000 

9 ТКЕ Солом’янський населення 732,964 478,703 253,691 89,766 0,570 0,000 

10 ТКЕ Шевченківський населення 784,957 546,029 236,493 75,446 2,434 0,000 

11 ТКЕ Всього населення 7077,111 4580,166 2492,057 861,332 4,888 0,000 

12 ТКЕ Лівобережна частина населення 2232,279 1384,825 847,083 303,274 0,372 0,000 

13 ТКЕ Правобережна частина населення 4844,831 3195,341 1644,974 558,058 4,516 0,000 

14 ТЕЦ-4 Дарницький населення 379,759 228,160 151,599 120,700 0,000 0,000 

15 ТЕЦ-4 Дніпровський населення 376,404 230,572 145,832 116,109 0,000 0,000 

16 ТЕЦ-4 Всього ТЕЦ-4 населення 756,163 458,732 297,431 236,808 0,000 0,000 

17 Всього Голосiївський населення 616,938 401,483 215,364 71,800 0,092 0,000 

18 Всього Дарницький населення 1218,381 723,455 494,926 230,885 0,000 0,000 

19 Всього Деснянський населення 862,742 546,533 316,109 121,762 0,100 0,000 

20 Всього Днiпровський населення 907,320 573,569 333,479 187,436 0,272 0,000 

21 Всього Оболонський населення 843,635 535,062 308,574 107,536 0,000 0,000 
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№ 
Постача

льник 

Адіністративний 

район 
категорія 

Всього 

(ГВП 

макс. 

Опалення 
ГВП 

макс. 

ГВП 

серед. 

Вентил
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Пар 

22 Всього Печерський населення 562,165 404,885 155,982 50,696 1,298 0,000 

23 Всього Подiльський населення 499,689 332,945 166,734 55,486 0,010 0,000 

24 Всього Святошинський населення 804,483 496,235 308,136 107,329 0,112 0,000 

25 Всього Солом'янський населення 732,964 478,703 253,691 89,766 0,570 0,000 

26 Всього Шевченківський населення 784,957 546,029 236,493 75,446 2,434 0,000 

27 Всього Всього населення 7833,274 5038,898 2789,488 1098,140 4,888 0,000 

28 Всього Лівобережна частина населення 2988,443 1843,557 1144,514 540,082 0,372 0,000 

29 Всього Правобережна частина населення 4844,831 3195,341 1644,974 558,058 4,516 0,000 

30 Всього Всього населення 7833,274 5038,898 2789,488 1098,140 4,888 0,000 

1 ТКЕ Голосіївський бюджет 174,745 88,791 39,303 24,649 46,015 0,636 

2 ТКЕ Дарницький бюджет 67,491 27,789 22,001 11,305 16,967 0,735 

3 ТКЕ Деснянський бюджет 168,365 72,966 43,352 27,151 52,047 0,000 

4 ТКЕ Дніпровський бюджет 81,219 46,653 20,818 12,441 13,748 0,000 

5 ТКЕ Оболонський бюджет 113,000 68,859 34,902 15,235 8,020 1,219 

6 ТКЕ Печерський бюджет 233,430 125,284 48,913 28,272 59,233 0,000 

7 ТКЕ Подільський бюджет 81,914 48,064 24,176 10,625 9,674 0,000 

8 ТКЕ Святошинський бюджет 120,158 75,986 31,653 17,821 11,891 0,628 

9 ТКЕ Солом’янський бюджет 234,749 129,942 50,349 23,384 54,458 0,000 

10 ТКЕ Шевченківський бюджет 266,043 152,085 64,270 29,584 49,688 0,000 

11 ТКЕ Всього бюджет 1541,114 836,419 379,736 200,468 321,741 3,218 

12 ТКЕ Лівобережна частина бюджет 317,075 147,408 86,171 50,897 82,762 0,735 

13 ТКЕ Правобережна частина бюджет 1224,039 689,011 293,566 149,571 238,979 2,483 

14 ТЕЦ-4 Дарницький бюджет 72,678 39,025 29,025 23,109 4,628 0,000 

15 ТЕЦ-4 Дніпровський бюджет 51,070 34,108 13,600 10,828 3,361 0,000 

16 ТЕЦ-4 Всього ТЕЦ-4 бюджет 123,748 73,134 42,625 33,937 7,989 0,000 

17 Всього Голосiївський бюджет 174,745 88,791 39,303 24,649 46,015 0,636 

18 Всього Дарницький бюджет 140,169 66,814 51,026 34,414 21,595 0,735 

19 Всього Деснянський бюджет 168,365 72,966 43,352 27,151 52,047 0,000 

20 Всього Днiпровський бюджет 132,289 80,762 34,418 23,269 17,109 0,000 

21 Всього Оболонський бюджет 113,000 68,859 34,902 15,235 8,020 1,219 

22 Всього Печерський бюджет 233,430 125,284 48,913 28,272 59,233 0,000 

23 Всього Подiльський бюджет 81,914 48,064 24,176 10,625 9,674 0,000 

24 Всього Святошинський бюджет 120,158 75,986 31,653 17,821 11,891 0,628 

25 Всього Солом'янський бюджет 234,749 129,942 50,349 23,384 54,458 0,000 

26 Всього Шевченківський бюджет 266,043 152,085 64,270 29,584 49,688 0,000 

27 Всього Всього бюджет 1664,862 909,553 422,361 234,405 329,730 3,218 

28 Всього Лівобережна частина бюджет 440,823 220,541 128,796 84,835 90,751 0,735 

29 Всього Правобережна частина бюджет 1224,039 689,011 293,566 149,571 238,979 2,483 

30 Всього Всього бюджет 1664,862 909,553 422,361 234,405 329,730 3,218 

1 ТКЕ Голосіївський інші 116,539 59,587 24,313 10,323 30,839 1,800 

2 ТКЕ Дарницький інші 65,735 34,928 16,552 5,881 14,255 0,000 

3 ТКЕ Деснянський інші 57,438 29,405 9,499 4,424 18,497 0,038 

4 ТКЕ Дніпровський інші 51,097 28,887 10,918 6,903 11,292 0,000 

5 ТКЕ Оболонський інші 107,156 55,667 18,627 8,089 32,862 0,000 

6 ТКЕ Печерський інші 256,308 121,298 54,126 22,858 80,884 0,000 

7 ТКЕ Подільський інші 102,419 52,859 20,814 8,542 28,746 0,000 

8 ТКЕ Святошинський інші 72,850 40,855 14,768 5,854 17,227 0,000 

9 ТКЕ Солом’янський інші 88,837 53,778 15,538 6,111 19,521 0,000 

10 ТКЕ Шевченківський інші 213,235 118,104 38,948 15,266 56,183 0,000 

11 ТКЕ Всього інші 1131,615 595,368 224,103 94,250 310,306 1,838 

12 ТКЕ Лівобережна частина інші 174,270 93,220 36,969 17,208 44,044 0,038 

13 ТКЕ Правобережна частина інші 957,344 502,148 187,134 77,042 266,262 1,800 

14 ТЕЦ-4 Дарницький інші 33,211 22,467 6,374 5,075 4,370 0,000 

15 ТЕЦ-4 Дніпровський інші 173,466 109,128 25,275 20,123 39,063 0,000 

16 ТЕЦ-4 Всього ТЕЦ-4 інші 206,677 131,595 31,649 25,198 43,433 0,000 

17 Всього Голосiївський інші 116,539 59,587 24,313 10,323 30,839 1,800 

18 Всього Дарницький інші 98,946 57,395 22,926 10,956 18,625 0,000 

19 Всього Деснянський інші 57,438 29,405 9,499 4,424 18,497 0,038 
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20 Всього Днiпровський інші 224,563 138,015 36,193 27,026 50,355 0,000 

21 Всього Оболонський інші 107,156 55,667 18,627 8,089 32,862 0,000 

22 Всього Печерський інші 256,308 121,298 54,126 22,858 80,884 0,000 

23 Всього Подiльський інші 102,419 52,859 20,814 8,542 28,746 0,000 

24 Всього Святошинський інші 72,850 40,855 14,768 5,854 17,227 0,000 

25 Всього Солом'янський інші 88,837 53,778 15,538 6,111 19,521 0,000 

26 Всього Шевченківський інші 213,235 118,104 38,948 15,266 56,183 0,000 

27 Всього Всього інші 1338,292 726,963 255,752 119,448 353,739 1,838 

28 Всього Лівобережна частина інші 380,947 224,815 68,618 42,406 87,477 0,038 

29 Всього Правобережна частина інші 957,344 502,148 187,134 77,042 266,262 1,800 

30 Всього Всього інші 1338,292 726,963 255,752 119,448 353,739 1,838 

 

Аналіз реалізованих та запланованих проєктів і програм 

термомодернізації будівель 

 

В м. Києві з 2015 року реалізуються проекти енергозбереження в будівлях 

згідно програм: 

- «Програма стимулювання енергозбереження в будинках ОСББ та ЖБК 

міста Києва «70/30» - за період 2015-2020 років реалізовано в 553 

башгатоквартирних будинках; 

- Проект "Енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях 

м. Києва» (рішення Київської міської ради від 24 лютого 2000 року № 30/751) - 

проведено заходи з підвищення енергоефективності в 1546 адміністративних та 

громадських будівлях. 

 

Поточний стан і плани нового будівництва та/або термомодернізації 

будівель 

 

При визначенні перспективної потреби у виробництві теплової енергії і 

відповідно встановленої потужності джерел генерації теплової енергії враховано 

стан реалізації заходів з енергозбереження у споживачів теплової енергії. 

Зокрема при оцінці потенціалу враховано заходи з енергозбереження проведених 

безпосередньо власниками окремих квартир (масові заміна вікон на 

металопластикові та скління і утеплення балконів, часткове утеплення зовнішніх 

стін житлових будинків, заміна дверей, в т.ч. в під’їздах, встановлення пральних 

і посудомийних машин та поквартирних лічильників теплової енергії) та 

визначено фактичні теплові навантаження відносно проектних. 
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1.6 Система генерації теплової енергії 

 

1.6.1 Джерела генерації теплової енергії 

 

Теплопостачання міста забезпечується від наступних об’єктів генерації 

теплової енергії: 

 2 ТЕЦ (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6), які експлуатуються СП «Київські ТЕЦ» КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», загальною встановленою електричною потужністю 

1200 МВт, тепловою – 3614 Гкал/год; 

 ТЕЦ-4 (Дарницька ТЕЦ), яка експлуатується ТОВ «Євро-

Реконструкція», загальною встановленою електричною потужністю 160 МВт, 

тепловою – 1228 Гкал/год; 

 Завод з термічної переробки відходів «Енергія», який експлуатується 

СП "Завод "Енергія" КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», загальною встановленою 

тепловою потужністю 104 Гкал/год;  

 183 джерела теплової енергії – станції теплопостачання (СТ) і 

районні (РК), квартальні (КК) та інші котельні, які експлуатуються СП «Київські 

теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», загальною встановленою 

тепловою потужністю на відпуск теплової енергії 5244,7 Гкал/год, згрупованих 

у 4 підрозділи, в тому числі: 

- теплоджерела потужністю > 80 Гкал/год - охоплює 4 станції 

теплопостачання (СТ) та 11 потужних районних котелень (РК); 

- район теплопостачання № 1 (РТ-1), охоплює 56 котелень; 

- район теплопостачання № 2 (РТ-2), охоплює 63 котельні; 

- район теплопостачання № 3 (РТ-3), охоплює 49 котелень; 

- 151 відомчі опалювальні та промислово-опалювальні котельні; 

- індивідуальні джерела теплопостачання (поквартирні, побутові 

опалювальні котли та топкові, газові колонки, водонагрівачі, тощо). 

Перелік джерел генерації теплової енергії, які беруть участь у 

теплопостачанні споживачів міста Києва, наведений в Додатку 3.1. 

Розподіл теплових джерел міста за кількістю у підрозділах з деталізацією 

відомчих котелень по адміністративним районам міста наведений на рис. 1.7.1.  

Відомчі опалювальні та промислово-опалювальні котельні головним 

чином малопотужні і забезпечують тепловою енергією локальних споживачів та 

не транспортують її через міські теплові мережі, тобто також і як індивідуальні 

джерела теплопостачання не беруть участі у централізованому теплопостачанні 

міста. 

Дані щодо встановленої та наявної теплової потужності теплогенеруючого 

обладнання джерел генерації системи централізованого теплопостачання міста 

(КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ «Євро-Реконструкція») та їх корисної 

потужності на відпуск теплової енергії наведені в Додатку 3.2. 
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Рис. 1.6.1 – Розподіл теплових джерел по кількості у підрозділах з 

деталізацією відомчих котелень по адміністративним районам міста 

 

Близько 80–85% загальної потреби міста Києва в тепловій енергії 

покривають теплоджерела КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».  

Сумарна встановлена теплова потужність джерел генерації КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» становить 9058,6 Гкал/год, встановлена теплова 

потужність на відпуск теплової енергії – 8962,7 Гкал/год, наявна потужність – 

7948,4 Гкал/год, фактична корисна потужність на виводах ТД – 7314,1 Гкал/год. 

Сумарна фактична корисна потужність теплових джерел СП «Київські 

теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» складає 4278,6 Гкал/год, тобто 

81,6 % від їх встановленої потужності на відпуск ТЕ (5244,7 Гкал/год), при цьому 

для теплоджерел >80 Гкал/год цей показник складає 3329,2 Гкал/год і досягає 

88,8 %, тоді як для теплоджерел <80 Гкал/год він складає 949,4 Гкал/год і не 

перевищує 63,5 % від їх встановленої потужності. 

Сумарна встановлена теплова потужність джерел генерації КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ «Євро-Реконструкція» становить 10286,6 

Гкал/год, встановлена теплова потужність на відпуск теплової енергії – 10190,7 

Гкал/год. 

Ця різниця зумовлена тим, що деякі котли (в основному парові) в ТД 

потужністю більше 80 Гкал/год працюють лише на забезпечення власних потреб 

ТД, і не використовуються для цілей відпуску теплової енергії споживачам.  

Наявна потужність на відпуск теплової енергії за вирахуванням власних 

потреб суттєво менша, оскільки частина котлів та котелень повністю знаходяться 

на консервації, і становить 8765,4 Гкал/год, фактична корисна потужність на 

виводах ТД з урахуванням внутрішніх гідравлічних обмежень на ТЕЦ, тощо, 

становить 7874,1 Гкал/год. 
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1.6.2 Види палива та енергії для виробництва теплової енергії 

 

Основним видом палива, що використовується для виробництва теплової 

енергії в СЦТ міста, є природний газ.  

Дарницька ТЕЦ і в незначній кількості деякі (7) малопотужні котельні КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» використовують вугілля. 

На ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» подекуди 

використовувався топковий мазут (також як аварійне чи резервне паливо).  

Основним енергоносієм на ССЗ «Енергія» є тверді побутові відходи (ТПВ) 

з незначним підсвічуванням природним газом. 

Частка виробництва теплової енергії з різних видів палива становить: 

- природний газ     – 98 %; 

- вугілля      – 1,9 %; 

- тверді побутові відходи (ТПВ)  – 0,02 %. 

Крім спалювання палива, для виробництва теплової енергії в невеликих 

обсягах використовуються також альтернативні джерела енергії, зокрема теплові 

насоси на ТЕЦ-6 (використання скидної теплоти охолодження турбін) та 

теплонасосна станція структурного підрозділу Бортницької станції аерації в 

правобережній частині м. Києва (використання скидної теплоти стічних вод).  

 

1.6.3 Технології виробництва теплової енергії 

 

При виробництві теплової енергії в системі централізованого 

теплопостачання міста Києва застосовуються наступні технології: 

- комбіноване виробництво теплової та електричної енергії з 

використанням парових турбін на ТЕЦ (паливо – природний газ та 

вугілля);   

- спалювання природного газу з використанням вихрових, 

струменево-нішових та подових пальникових пристроїв; 

- спалювання мазуту (як резервного палива на ТЕЦ);  

- когенераційні технології з використанням газопоршневих машин 

(паливо – природний газ); 

- спалювання твердих побутових відходів на валковій гратці;   

- спалювання відходів деревини, пелет та тріски;  

- спалювання вугілля;  

- теплонасосні технології;  

- теплоутилізаційні технології: конденсаційні та неконденсаційні.  

Частка виробництва теплової енергії з використанням технологій 

комбінованого виробництва теплової та електричної енергії становить 

усереднено близько 3,2 млн Гкал на рік (26 % загального річного 

теплоспоживання міста).  

Частка виробництва теплової енергії з використанням твердих побутових 

відходів, відходів деревини, пелет та тріски, та теплових насосів становить 

усереднено близько 10 тис. Гкал на рік (0,03 %). 

 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року        стор. 45 

 
 

 

1.7 Система транспортування теплової енергії 

 

1.7.1 Загальна характеристика системи транспортування теплової 

енергії 

 

Для передачі і розподілу теплової енергії від джерел централізованого 

теплопостачання функціонує складна, розгалужена система магістральних 

водяних теплових мереж. 

Приєднання місцевих систем опалення, в основному, залежне з 

елеваторним або насосним підмішуванням. Існують також споживачі, в яких 

системи опалення та вентиляції приєднані за незалежною схемою, що 

обумовлено гідравлічним режимом теплових мереж. 

Приєднання місцевих систем гарячого водопостачання незалежне, через 

водо-водяні підігрівачі, що ввімкнені, переважно, за двосхідчастою змішаною 

схемою. 

Парові мережі служать для забезпечення парою окремих підприємств, що 

розташовані поблизу джерел тепла. 

Схема теплових мереж двотрубна, кільцева.  

Система теплопостачання закритого типу. 

 

Склад системи транспортування теплової енергії 

Системи транспортування теплової енергії складається з:  

- теплових мереж – загальною протяжністю 2716,395 км у двотрубному 

вимірі; 

- теплових пунктів – загальною кількістю 2980 одиниць; 

- насосних станцій – 21 одиниця. 

 

1.7.2 Теплові мережі 

 

Протяжність теплових мереж та мереж гарячого водопостачання становить  

Кількість окремих ділянок теплових мереж становить близько 46 тис. 

одиниць. 

Основний тип прокладки існуючих теплопроводів – підземна, канальна, в 

непрохідних залізобетонних каналах з підвісною ізоляцією з мінеральної вати. 

Протяжність трас теплових мереж за типами прокладки становить (в 

двотрубному вимірі): 

- в непрохідних залізобетонних каналах з підвісною ізоляцією з 

мінеральної вати 2141 км або 78,98%; 

- безканальна прокладка - 524 км або 19,33%  

- повітряна прокладка - 45,5 км або 1,69% трас. 

Із застосуванням попередньо-ізольованих трубних секцій прокладено 

460,35 км (в двотрубному вимірі) теплових мереж.  

Близько 64 км (в двотрубному вимірі) теплопроводів прокладені в 

бітумоперлітній ізоляції. 
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Діаметр трубопроводів існуючих тепломереж 1200-25 мм, середній 

діаметр становить 457 мм. 

Нові теплові мережі прокладаються виключно з застосуванням 

попередньоізольованих трубних секцій заводського виготовлення. При 

проведенні реконструкції існуючих теплових мереж також застосовуються 

попередньоізольовані трубні секції заводського виготовлення. На території 

теплових джерел і підприємств існують ділянки надземної прокладки теплових 

мереж на низьких та високих опорах. 

Компенсацію теплових подовжень виконано сальниковими та 

сильфонними компенсаторами, а також П-подібними компенсаторами та за 

рахунок кутів повороту. 

Зведена довжина теплових мереж в однотрубному вимірі по РТМ наведена 

в таблиці 1.7.1. 

Таблиця 1.7.1. Зведена довжина теплових мереж в однотрубному 

вимірі по РТМ 
№ 

з/п 
Назва РТМ 

Довжина

, км 

МТМ, 

км 
% 

РТМ, 

км 
% 

ГВП, 

км 
% Ʃ% 

1 РТМ Дарниця 943,09 365,94 6,72 369,43 6,76 207,72 3,8 17,28 

2 РТМ Нивки 603,27 226,44 4,14 256,99 4,71 119,84 2,20 11,05 

3 РТМ Печерськ 999,78 418,59 7,67 487,65 8,93 93,54 1,72 18,32 

4 РТМ Поділ 675,93 227,00 4,16 312,17 5,72 136,76 2,5 12,38 

5 РТМ Святошино 663,69 283,95 5,20 240,67 4,41 139,07 2,55 12,16 

6 РТМ Троєщина 885,39 419,25 7,68 266,38 4,88 199,76 3,66 16,22 

7 РТМ Центр 687,02 85,81 1,57 520,13 9,53 81,08 1,49 12,59 

Всього 5458,17 2026,98 37,14 2453,42 44,95 977,77 17,91 100,0 

 

СП «Київські теплові мережі» за 2019 рік були прийняті новозбудовані 

ділянки від будівельних організацій міста та теплові мережі від інших 

організацій міста, загальною протяжністю 37,22 км (у т.ч. – 3,21 км мереж 

гарячого водопостачання та 28,28 км ПІТ в однотрубному вимірі). 

Теплові мережі та мережі ГВП, якими здійснювалося транспортування 

теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», протяжність яких становить 

в двохтрубному вимірі 274,961 км, а саме: теплових мереж ЦО – 206,79 км та 

мереж ГВП – 68,172 км. 

З 5458,17 км (в однотрубному обчисленні) теплових мереж та мереж ГВП, 

що перебувають на балансі СП «Київські теплові мережі» окремі мережі мають 

ускладнені умови експлуатації (загалом 473,84 км), зокрема: 

- затоплюються ґрунтовими та поверхневими водами  - 90,1 км; 

- прокладені безканально в бітумперлітній ізоляції  - 128,23 км; 

- в засипній ізоляції       - 0,64 км; 

- прокладені під будівлями та в підвалах будівель  - 60,29 км; 

- пошкодження циркуляційних трубопроводів ГВП  - 194,58 км. 

Аналіз кількості пошкоджень теплових мереж (експлуатація та 

випробування) за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком показує збільшення їх 

кількості на 5,81 % (за 2018 рік – 13468 пошкоджень, за 2019 рік – 14251 

пошкодження), при цьому присутнє збільшення на 5,75 % пошкоджень 
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виявлених в порядку поточної експлуатації (за 2018 рік – 11639 пошкоджень, за 

2019 рік – 12309 пошкоджень), та збільшення кількості пошкоджень на 6,18 % 

при випробуваннях (за 2018 рік – 1829 пошкоджень, за 2019 рік – 1942 

пошкодження). 

Основною причиною, яка обумовлює високий рівень кількості 

пошкоджень трубопроводів теплових мереж є незадовільні темпи перекладки 

ділянок теплових мереж термін експлуатації яких перевищує нормативно-

допустимий рівень 25 років. 

Загальна протяжність дільниць теплових мереж з терміном експлуатації 

понад 25 років складає на 01.01.2020 року 3877,67 км, або 71,043 % та наведена 

в таблиці 1.7.2. 

Середній термін служби теплових мереж складає на 01.01.2020 року 

становить 31,5 рік. 

Таблиця 1.7.2. Загальна протяжність дільниць теплових мереж з 

терміном експлуатації понад 25 років 
Термін 

експлуа

тації 

Протяжність трубопроводів теплових мереж (км, траси) 

Центр Дарниця Поділ Святошино Печерськ 
Троєщи

на 
Нивки Всього 

понад 

25 років 

457,67 745,05 468,80 419,30 716,31 635,16 435,38 3877,67 

66,617% 79,000% 69,356% 63,176% 71,647% 71,738% 72,170% 71,043% 

21 - 24 

років 

29,45 11,64 86,93 12,51 6,23 82,33 5,05 234,14 

4,286% 1,235% 12,860% 1,885% 0,623% 9,299% 0,837% 4,290% 

16 - 20 

років 

34,29 35,66 37,22 24,28 43,95 140,80 16,41 332,59 

4,990% 3,781% 5,506% 3,659% 4,396% 15,902% 2,719% 6,093% 

5 - 15 

років 

150,93 141,97 75,51 176,72 186,11 25,87 129,71 886,82 

21,968% 15,054% 11,172% 26,626% 18,616% 2,922% 21,501% 16,248% 

до 5 

років 

14,69 8,77 7,47 30,88 47,17 1,23 16,72 126,95 

2,138% 0,930% 1,106% 4,653% 4,718% 0,139% 2,772% 2,326% 

Всього 687,02 943,09 675,93 663,69 999,78 885,39 603,27 5458,17 

 

Частина водяних теплових мереж експлуатується у складних умовах - 

ділянки затоплюються ґрунтовими та поверхневими водами, проходять під 

будівлями, стара прокладка по центру міста виконана y засипній ізоляції. 

У технологічному ланцюгу виробництва, транспортування i розподілу та 

споживання теплової енергії найбільш вразливою ланкою є теплові мережі. 

Головні причини, які обумовлюють недостатню надійність теплових 

мереж наведені нижче: 

- низька корозійна стійкість металу труб, які застосовуються при 

будівництві та перекладанні теплових мереж; 

- недостатня надійність та довговічність антикорозійних покрить, які 

використовуються при монтажі теплових мереж; 

- недоліки будівельних огороджуючих конструкцій (каналів, камер, 

тощо), які не виключають попадання вологи на теплопроводи; 

- низька ефективність дренажних та вентиляційних систем теплових 

мереж; 

- широке вживання сальникових ущільнень компенсаторів та арматури, 

які допускають протік води; 
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- відсутність методів попереджуючої діагностики стану металу 

трубопроводів; 

- практична відсутність схем захисту трубопроводів та 

теплоспоживаючих установок від гідравлічних ударів; 

- недостатні темпи заміни теплових мереж. 

Технічні рішення, що застосовуються при проектуванні теплових мереж, 

практика будівництва, низька якість матеріалів та виробів, що 

використовуються, а також будівельних робіт призвели до того, що стан 

теплових мереж, що були побудовані в 1980-1990 роки, часто гірший, ніж 

теплових мереж, що були побудовані 40 років тому. Це, насамперед, 

пояснюється тим, що застосовуються труби з меншою товщиною стінки, 

будівельні конструкції не мають достатньої гідроізоляції. 

Збільшення діаметрів труб теплових мереж, необхідність прокладання їх 

під іншими інженерними комунікаціями при перетинанні з ними обумовлюють 

розташування теплових мереж на значній глибині в зоні періодичного 

обводнення ґрунтовими водами, що призводить до підвищених втрат теплової 

енергії через ізоляцію, а також до інтенсивної корозії трубопроводів. 

Основним типом антикорозійного покриття, що виконується в 

стаціонарних умовах, залишається покриття ізолом по ізольній мастиці, що не 

забезпечує надійного захисту труб через низьку термостійкість та високу 

сірчистість ізолу. 

Теплова ізоляція з мінеральної вати має слабкі теплоізолюючі властивості, 

особливо при  зволожені, є недовговічною, руйнується раніше нормативного 

строку роботи теплових мереж, сприяє утворенню кислого середовища при 

зволожені та корозії металу. 

Крім цього, є недоліки теплових мереж прокладених в непрохідних каналів 

з уніфікованих залізобетонних лоткових елементів марок КЛ, КЛп, КЛс, КС, 

кутів поворотів каналів марок УПК, УПМ, компенсаторних ніш марок НКК, 

НКМ та теплоізоляційних конструкцій трубопроводів теплових мереж за серією 

4.904-66 тривала експлуатація яких призводить до: 

- розгерметизації та потрапляння всередину каналів ґрунтових вод; 

- локальної електрокорозіії зовнішньої поверхні сталевих трубопроводів; 

- замулювання та затоплювання внутрішнього об’єму цілої ділянки 

теплової  мережі, прокладеної в непрохідних каналах; 

- зволоження теплоізоляційних конструкцій та прискорення корозійно-

ерозійного зношування  трубопроводів; 

- руйнування всієї конструкції теплової ізоляції; 

- значних тепловтрат через трубопроводи. 

Все це вимагає значного підвищення темпів перекладки трубопроводів 

теплових мереж з застосуванням попередньо-ізольованих трубопроводів.  
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1.7.3 Теплові пункти 

 

В складі системи транспортування теплової енергії міста станом на 

01.01.2020 наявно 2980 теплових пунктів, з яких 1443 ЦТП та 1537 ІТП.  

Кількість теплових пунктів по РТМ наведені в таблиці 1.7.3. 

Таблиця 1.7.3 Кількість теплових пунктів по РТМ 

№ 

Район 

теплових 

мереж (РТМ) 

Теплові пункти Всього 

теплових 

пунктів 

В тому числі 

Окремо 

розташований 
Вбудований Підземні ІТП ЦТП 

1 Дарниця 151 239 5 395 186 209 

2 Нивки 117 242 1 360 155 205 

3 Печерськ 107 463 2 572 402 170 

4 Поділ 132 197 0 329 153 176 

5 Святошино 132 136 0 268 96 172 

6 Троєщина 163 112 5 280 64 216 

7 Центр 139 572 0 711 464 247 

8 РТ 52 13 0 65 17 48 
 Всього: 993 1974 13 2980 1537 1443 

 

Переважна більшість обладнання теплових пунктів морально та фізично 

застаріла і потребує модернізації.  

Знаходиться в експлуатації понад 25 років - 2538 теплових пунктів (з яких 

1323 – ЦТП, 1215- ІТП). Це складає 85,2% від загальної кількості теплових 

пунктів.  

В 2019 році виявлено та усунуто 2811 пошкоджень на внутрішньому 

обладнанні теплопунктів. 

Теплові пункти (ЦТП та ІТП) за термінами експлуатації наведені в таблиці 

1.7.4. 

Таблиця 1.7.4 Теплові пункти (ЦТП, ІТП) за термінами експлуатації 

Показник Дарниця Нивки Печерськ Поділ 
Свято-

шино 

Троє-

щина 
Центр РТ Всього 

понад 25 

років 

296 332 468 288 202 256 638 58 2538 

9,9% 11,1% 15,7% 9,7% 6,8% 8,6% 21,4% 1,9% 85,2% 

21 - 24 

років 

31 6 11 3 5 5 5 0 66 

1,0% 0,2% 0,4% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 2,2% 

16 - 20 

років 

58 11 49 17 10 10 24 3 182 

1,9% 0,4% 1,6% 0,6% 0,3% 0,3% 0,8% 0,1% 6,1% 

5 - 15 

років 

7 8 41 21 39 9 39 4 168 

0,2% 0,3% 1,4% 0,7% 1,3% 0,3% 1,3% 0,1% 5,6% 

до 5 років 
3 3 3 0 12 0 5 0 26 

0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,9% 

Всього 395 360 572 329 268 280 711 65 2980 

 

У теплових пунктах встановлені водопідігрівачі різних типів та 

призначення, які наведені в таблиці 1.7.5. 
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Таблиця 1.7.5 Водопідігрівачі різних типів в теплових пунктах 
Загальна кількість ТП 2980 

З них: 

кількість ТП, де встановлені водопідігрівачі тільки  ЦО 5 

кількість ТП, де встановлені водопідігрівачі тільки ГВП 2555 

кількість ТП, де встановлені  водопідігрівачі тільки ЦО та ГВП 420 

В 

тому 

числі: 

кількість ТП, де встановлені кожухотрубні водопідігрівачі тільки ЦО 2 

кількість ТП, де встановлені пластинчаті водопідігрівачі тільки ЦО 3 

кількість ТП, де встановлені кожухотрубні водопідігрівачі тільки ГВП 2147 

кількість ТП, де встановлені пластинчаті водопідігрівачі тільки  ГВП 408 

кількість ТП, де встановлені  кожухотрубні водопідігрівачі тільки  ЦО та 

ГВП 
251 

кількість ТП, де встановлені пластинчаті водопідігрівачі тільки  ЦО та ГВП 104 

кількість ТП, де встановлені  кожухотрубні та пластинчаті водопідігрівачі 

тільки ЦО та ГВП 
65 

 

Теплові пункти з розподілом по адміністративним районам м. Києва 

станом на 01.01.2020 наведені в таблиці 1.7.6. 

Таблиця 1.7.6. Теплові пункти з розподілом по адмінрайонах 

№ 
Адміністративний 

район 

Дарн

иця 

Нив

ки 

Пече

рськ 
Поділ 

Свято 

шино 

Троє 

щина 
Центр РТ Всього 

1 Голосіївський     167       60 18 245 

2 Дарницький 163             2 165 

3 Деснянський           116     116 

4 Дніпровський 232         164   1 397 

5 Оболонський   1   164       8 173 

6 Печерський     342         1 343 

7 Подільський   26   162       3 191 

8 Святошинський   45     152     8 205 

9 Солом’янський         116   253 6 375 

10 Шевченківський   288 63 3     398 18 770 

 

1.7.4 Насосні станції на магістральних теплових мережах 

 

В системі централізованого теплопостачання наявні підкачувальні насосні 

станції в кількості 21 одиниць: 

- насосні станції, що працюють в опалювальний період - 12; 

- насосні станції, що працюють в міжопалювальний період – 2; 

- насосні станції, що знаходяться в резерві – 7. 

Інформація про насосні станції наведена в Додатку 4.16. 

 

1.7.5 Зонування теплових мереж 

 

Територія міста яка охоплена системою теплопостачання поділяється на 

сім експлуатаційних районів теплових мереж (РТМ) системи теплопостачання, а 

саме: 

1. РТМ Дарниця - охоплює Дніпровський, Дарницький, частково 

Деснянський райони міста. До складу району теплових мереж Дарниця входять 
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6796 ділянок теплових мереж загальною довжиною 488,25 км в двохтрубному 

вимірі; 

2. РТМ Нивки - частково охоплює Оболонський, Подільський, 

Шевченківський, Святошинський райони міста. До складу району теплових 

мереж Нивки входять 7086 ділянок теплових мереж загальною довжиною 334,44 

км в двохтрубному вимірі; 

3. РТМ Печерськ - частково охоплює Голосіївський, Печерський, 

Шевченківський, Солом’янський райони міста. До складу району теплових 

мереж Печерськ входять 7994 ділянок теплових мереж загальною довжиною 

513,6 км в двохтрубному вимірі; 

4. РТМ Поділ - частково охоплює Оболонський, Подільський, 

Шевченківський райони міста. До складу району теплових мереж Поділ входять 

6442 ділянок теплових мереж загальною довжиною 353,09 км в двохтрубному 

вимірі; 

5. РТМ Святошино - частково охоплює Шевченківський, Солом’янський,  

Святошинський райони міста. До складу району теплових мереж Святошино 

входять 5906 ділянок теплових мереж загальною довжиною 335,28 км в 

двохтрубному вимірі; 

6. РТМ Троєщина - частково охоплює Дніпровський, Деснянський райони 

міста. До складу району теплових мереж Троєщина входять 8270 ділянок 

теплових мереж загальною довжиною 462,68 км в двохтрубному вимірі; 

7. РТМ Центр - частково охоплює Голосіївський, Печерський, 

Шевченківський, Солом’янський райони міста. До складу району теплових 

мереж Центр входять 4796 ділянок теплових мереж загальною довжиною 342,86 

км в двохтрубному вимірі. 

 

1.7.6 Технології транспортування теплової енергії 

 

Транспортування теплової енергії від джерел теплопостачання до 

розподільчих (внутрішньоквартальних) теплових мереж здійснюється 

магістральними тепловими мережами, далі розподільчими тепловими мережами 

теплова енергія підводиться до теплового пункту або теплового вузла кожного 

будинку. Для транспортування теплової енергії застосовуються насосні станції 

та насосне обладнання на джерелах теплової енергії та теплових пунктах. 

Приготування гарячої води для потреб ГВП здійснюється на центральних 

теплових пунктах та індивідуальних теплових пунктах. Станом на 01.01.2020 на 

балансі СП «Київські теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» перебуває 

2980 теплових пунктів, з яких 1443 ЦТП та 1537 ІТП. 
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1.8 Облік та контроль виробництва та відпуску теплової енергії 

 

Обліком виробництва теплової енергії в місті охоплено 100% її 

виробництва. 

Облік споживання природного газу при виробництві теплової енергії 

становить 100%. 

Облік споживання електричної енергії при виробництві теплової енергії 

становить 100%. 

Облік споживання води для підживлення теплових мереж та при 

виробництві теплової енергії становить 100%. 

Обліком відпуску теплової енергії споживачам охоплено більше 82,1 %. 

 

 

Система енергетичного менеджменту в СЦТ м. Києва не впроваджена. 
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2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА 

 

Аналіз характеристик системи централізованого теплопостачання міста 

здійснено як в цілому по системі, так і за основними напрямками – споживачі 

теплової енергії системи централізованого теплопостачання, генерація теплової 

енергії та транспортування теплової енергії від джерел генерації до споживачів 

за існуючим станом та на перспективу до 2030 року і до впровадження всіх 

заходів Схеми теплопостачання. 

 

2.1 Споживачі теплової енергії  

 

Показники Генерального плану 

 

Відповідно до проекту Генерального плану міста Києва (2019 рік), 

розрахункові загальні максимально-годинна теплопотреба (з урахуванням 

середньогодинного ГВП) та річне теплоспоживання споживачів міста в 

існуючому стані становлять відповідно 10296 Гкал/год і 27137 тис. Гкал/рік, в 

тому числі: 

 житлово-комунальний сектор   - 7347Гкал/год(71,4 %); 

- 20601 тис. Гкал/рік; 

 з них:   

 житлова забудова    - 6098 Гкал/год (59,2 %); 

        - 17339 тис. Гкал/рік; 

 адмін.-суспільна забудова   - 1249Гкал/год (12,2 %); 

        - 3262 тис. Гкал/рік; 

 промисловий сектор     - 2949 Гкал/год (28,6 %); 

- 6538 тис. Гкал/рік; 

з них:   

 в парі      - 315Гкал/год (3,0%); 

        -707тис.Гкал/рік; 

 в гарячій воді     - 2634 Гкал/год(25,6 %); 

        - 5831 тис. Гкал/рік. 

 

Фактичні (оціночні) теплові навантаження системи ЦТ 

 

Фактичні (оціночні) теплові навантаження системи централізованого 

теплопостачання розраховані на підставі аналізу відпуску теплової енергії 

споживачам системи централізованого теплопостачання і відповідно до 

проведених розрахунків становлять, Гкал/год (таблиця 2.1.1):  

Всього (ГВП макс.) 5155,6 

Опалення   3612,4 

ГВП макс., Гкал/год 1391,8 

Вентиляція   147,9 

Пара    3,379 
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Таблиця 2.1.1 Фактичні (оціночні) теплові навантаження системи ЦТ  

№ 
Поста 

чальник 

Адіністративний 

район 

Категорі

я 

Всього 

(ГВП макс.) 

Опаленн

я 

ГВП 

макс. 

ГВП 

сер. 

Вентил

яція 
Пара 

1 ТКЕ Голосiївський Всього 409,373 282,015 106,809 38,351 20,149 0,399 

2 ТКЕ Дарницький Всього 365,948 282,527 78,339 26,020 4,872 0,210 

3 ТКЕ Деснянський Всього 524,418 345,570 167,802 65,006 10,953 0,093 

4 ТКЕ Днiпровський Всього 293,615 202,482 87,180 35,388 3,953 0,000 

5 ТКЕ Оболонський Всього 507,483 352,123 146,751 49,861 8,163 0,446 

6 ТКЕ Печерський Всього 435,094 315,207 89,053 36,149 30,170 0,665 

7 ТКЕ Подiльський Всього 334,388 229,383 93,799 32,663 10,122 1,084 

8 ТКЕ Святошинський Всього 508,140 367,661 134,655 50,005 5,345 0,479 

9 ТКЕ Солом'янський Всього 541,945 406,934 129,576 48,512 5,436 0,000 

10 ТКЕ Шевченківський Всього 635,910 461,478 153,880 53,227 20,552 0,000 

11 ТКЕ Всього Всього 4556,313 3245,379 1187,842 435,181 119,715 3,376 

12 ТКЕ Лівобережна частина Всього 1183,981 830,579 333,320 126,413 19,778 0,303 

13 ТКЕ Правобережна частина Всього 3372,332 2414,800 854,522 308,768 99,937 3,073 

14 ТЕЦ-4 Дарницький Всього 267,514 159,956 102,620 81,705 4,938 0,000 

15 ТЕЦ-4 Дніпровський Всього 331,726 207,080 101,364 80,704 23,282 0,000 

16 ТЕЦ-4 Всього ТЕЦ-4 Всього 599,240 367,036 203,984 162,408 28,219 0,000 

17 Всього Голосiївський Всього 409,373 282,015 106,809 38,351 20,149 0,399 

18 Всього Дарницький Всього 633,462 442,483 180,959 107,724 9,810 0,210 

19 Всього Деснянський Всього 524,418 345,570 167,802 65,006 10,953 0,093 

20 Всього Днiпровський Всього 625,341 409,562 188,544 116,092 27,235 0,000 

21 Всього Оболонський Всього 507,483 352,123 146,751 49,861 8,163 0,446 

22 Всього Печерський Всього 435,094 315,207 89,053 36,149 30,170 0,665 

23 Всього Подiльський Всього 334,388 229,383 93,799 32,663 10,122 1,084 

24 Всього Святошинський Всього 508,140 367,661 134,655 50,005 5,345 0,479 

25 Всього Солом'янський Всього 541,945 406,934 129,576 48,512 5,436 0,000 

26 Всього Шевченківський Всього 635,910 461,478 153,880 53,227 20,552 0,000 

27 Всього Всього Всього 5155,553 3612,415 1391,827 597,590 147,934 3,376 

28 Всього Лівобережна частина Всього 1783,221 1197,616 537,304 288,822 47,997 0,303 

29 Всього Правобережна частина Всього 3372,332 2414,800 854,522 308,768 99,937 3,073 

30 Всього Всього Всього 5155,553 3612,415 1391,827 597,590 147,934 3,376 

31 ТКЕ Голосіївський населення 290,951 203,866 87,018 29,061 0,067 0,000 

32 ТКЕ Дарницький населення 331,057 254,533 76,334 24,422 0,189 0,000 

33 ТКЕ Деснянський населення 452,433 308,216 144,217 54,307 0,000 0,000 

34 ТКЕ Дніпровський населення 249,801 170,240 79,561 30,612 0,000 0,000 

35 ТКЕ Оболонський населення 417,019 294,151 122,868 42,421 0,000 0,000 

36 ТКЕ Печерський населення 247,884 191,152 56,315 19,444 0,417 0,000 

37 ТКЕ Подільський населення 255,151 180,158 74,985 25,009 0,008 0,000 

38 ТКЕ Святошинський населення 425,570 305,391 120,179 42,586 0,000 0,000 

39 ТКЕ Солом’янський населення 399,486 298,169 101,317 36,431 0,000 0,000 

40 ТКЕ Шевченківський населення 397,030 297,566 99,226 30,806 0,239 0,000 

41 ТКЕ Всього населення 3466,381 2503,441 962,020 335,098 0,920 0,000 

42 ТКЕ Лівобережна частина населення 1033,291 732,989 300,112 109,340 0,189 0,000 

43 ТКЕ Правобережна частина населення 2433,090 1770,452 661,908 225,758 0,730 0,000 

44 ТЕЦ-4 Дарницький населення 209,404 126,210 83,194 66,238 0,000 0,000 

45 ТЕЦ-4 Дніпровський населення 208,505 128,475 80,030 63,718 0,000 0,000 

46 ТЕЦ-4 Всього ТЕЦ-4 населення 417,909 254,685 163,224 129,956 0,000 0,000 

47 Всього Голосiївський населення 290,951 203,866 87,018 29,061 0,067 0,000 

48 Всього Дарницький населення 540,461 380,744 159,528 90,660 0,189 0,000 

49 Всього Деснянський населення 452,433 308,216 144,217 54,307 0,000 0,000 

50 Всього Днiпровський населення 458,306 298,714 159,592 94,330 0,000 0,000 

51 Всього Оболонський населення 417,019 294,151 122,868 42,421 0,000 0,000 

52 Всього Печерський населення 247,884 191,152 56,315 19,444 0,417 0,000 

53 Всього Подiльський населення 255,151 180,158 74,985 25,009 0,008 0,000 

54 Всього Святошинський населення 425,570 305,391 120,179 42,586 0,000 0,000 

55 Всього Солом'янський населення 399,486 298,169 101,317 36,431 0,000 0,000 

56 Всього Шевченківський населення 397,030 297,566 99,226 30,806 0,239 0,000 

57 Всього Всього населення 3884,290 2758,126 1125,244 465,054 0,920 0,000 
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58 Всього Лівобережна частина населення 1451,200 987,674 463,336 239,297 0,189 0,000 

59 Всього Правобережна частина населення 2433,090 1770,452 661,908 225,758 0,730 0,000 

60 Всього Всього населення 3884,290 2758,126 1125,244 465,054 0,920 0,000 

61 ТКЕ Голосіївський бюджет 72,095 46,692 12,288 6,650 12,715 0,399 

62 ТКЕ Дарницький бюджет 11,829 8,218 1,560 1,017 1,840 0,210 

63 ТКЕ Деснянський бюджет 48,927 22,669 20,967 9,348 5,291 0,000 

64 ТКЕ Дніпровський бюджет 27,952 20,519 6,797 4,341 0,637 0,000 

65 ТКЕ Оболонський бюджет 42,352 26,114 14,629 4,762 1,163 0,446 

66 ТКЕ Печерський бюджет 88,351 56,572 20,584 10,894 11,195 0,000 

67 ТКЕ Подільський бюджет 34,166 19,665 13,411 5,752 1,090 0,000 

68 ТКЕ Святошинський бюджет 46,713 33,753 11,511 5,924 0,971 0,479 

69 ТКЕ Солом’янський бюджет 95,653 73,755 19,623 8,178 2,276 0,000 

70 ТКЕ Шевченківський бюджет 137,196 89,529 40,780 17,326 6,888 0,000 

71 ТКЕ Всього бюджет 605,235 397,485 162,150 74,194 44,065 1,535 

72 ТКЕ Лівобережна частина бюджет 88,708 51,406 29,323 14,707 7,768 0,210 

73 ТКЕ Правобережна частина бюджет 516,527 346,079 132,826 59,487 36,297 1,324 

74 ТЕЦ-4 Дарницький бюджет 39,884 21,416 15,928 12,682 2,540 0,000 

75 ТЕЦ-4 Дніпровський бюджет 28,026 18,718 7,464 5,942 1,844 0,000 

76 ТЕЦ-4 Всього ТЕЦ-4 бюджет 67,911 40,134 23,392 18,624 4,384 0,000 

77 Всього Голосiївський бюджет 72,095 46,692 12,288 6,650 12,715 0,399 

78 Всього Дарницький бюджет 51,713 29,635 17,488 13,699 4,380 0,210 

79 Всього Деснянський бюджет 48,927 22,669 20,967 9,348 5,291 0,000 

80 Всього Днiпровський бюджет 55,978 39,237 14,260 10,284 2,481 0,000 

81 Всього Оболонський бюджет 42,352 26,114 14,629 4,762 1,163 0,446 

82 Всього Печерський бюджет 88,351 56,572 20,584 10,894 11,195 0,000 

83 Всього Подiльський бюджет 34,166 19,665 13,411 5,752 1,090 0,000 

84 Всього Святошинський бюджет 46,713 33,753 11,511 5,924 0,971 0,479 

85 Всього Солом'янський бюджет 95,653 73,755 19,623 8,178 2,276 0,000 

86 Всього Шевченківський бюджет 137,196 89,529 40,780 17,326 6,888 0,000 

87 Всього Всього бюджет 673,145 437,620 185,541 92,818 48,449 1,535 

88 Всього Лівобережна частина бюджет 156,619 91,540 52,715 33,331 12,152 0,210 

89 Всього Правобережна частина бюджет 516,527 346,079 132,826 59,487 36,297 1,324 

90 Всього Всього бюджет 673,145 437,620 185,541 92,818 48,449 1,535 

91 ТКЕ Голосіївський інші 46,327 31,458 7,502 2,639 7,367 0,000 

92 ТКЕ Дарницький інші 23,063 19,776 0,445 0,581 2,842 0,000 

93 ТКЕ Деснянський інші 23,058 14,685 2,619 1,350 5,661 0,093 

94 ТКЕ Дніпровський інші 15,861 11,723 0,822 0,434 3,317 0,000 

95 ТКЕ Оболонський інші 48,112 31,858 9,254 2,678 7,000 0,000 

96 ТКЕ Печерський інші 98,859 67,483 12,154 5,810 18,558 0,665 

97 ТКЕ Подільський інші 45,070 29,559 5,402 1,901 9,025 1,084 

98 ТКЕ Святошинський інші 35,857 28,518 2,965 1,495 4,374 0,000 

99 ТКЕ Солом’янський інші 46,806 35,010 8,635 3,903 3,160 0,000 

100 ТКЕ Шевченківський інші 101,684 74,383 13,875 5,096 13,426 0,000 

101 ТКЕ Всього інші 484,697 344,452 63,673 25,889 74,730 1,842 

102 ТКЕ Лівобережна частина інші 61,982 46,184 3,885 2,366 11,820 0,093 

103 ТКЕ Правобережна частина інші 422,715 298,268 59,788 23,523 62,910 1,749 

104 ТЕЦ-4 Дарницький інші 18,225 12,329 3,498 2,785 2,398 0,000 

105 ТЕЦ-4 Дніпровський інші 95,195 59,888 13,870 11,043 21,437 0,000 

106 ТЕЦ-4 Всього ТЕЦ-4 інші 113,421 72,217 17,368 13,828 23,835 0,000 

107 Всього Голосiївський інші 46,327 31,458 7,502 2,639 7,367 0,000 

108 Всього Дарницький інші 41,288 32,105 3,943 3,366 5,241 0,000 

109 Всього Деснянський інші 23,058 14,685 2,619 1,350 5,661 0,093 

110 Всього Днiпровський інші 111,057 71,611 14,692 11,478 24,754 0,000 

111 Всього Оболонський інші 48,112 31,858 9,254 2,678 7,000 0,000 

112 Всього Печерський інші 98,859 67,483 12,154 5,810 18,558 0,665 

113 Всього Подiльський інші 45,070 29,559 5,402 1,901 9,025 1,084 

114 Всього Святошинський інші 35,857 28,518 2,965 1,495 4,374 0,000 

115 Всього Солом'янський інші 46,806 35,010 8,635 3,903 3,160 0,000 

116 Всього Шевченківський інші 101,684 74,383 13,875 5,096 13,426 0,000 

117 Всього Всього інші 598,117 416,669 81,041 39,718 98,565 1,842 

118 Всього Лівобережна частина інші 175,403 118,401 21,253 16,194 35,656 0,093 
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119 Всього Правобережна частина інші 422,715 298,268 59,788 23,523 62,910 1,749 

120 Всього Всього інші 598,117 416,669 81,041 39,718 98,565 1,842 

 

Фактичні (оціночні) теплові навантаження системи централізованого 

теплопостачання за планувальними зонами згідно Проекту Генерального плану 

міста становлять, всього (ГВП макс.), Гкал/год (таблиця 2.1.2): 

Перший 1174,95 

Другий 625,521 

Третій 856,005 

Четвертий 719,934 

Пятий 1084,17 

Шостий 694,975 

Всього 5155,55 

Таблиця 2.1.2 Фактичні (оціночні) теплові навантаження системи ЦТ 

за планувальними зонами згідно Проекту Генерального плану міста, 

Гкал/год 

№ 
Плануваль

ний район 

Всього 

(ГВП макс.) 
Опалення 

ГВП 

макс. 

ГВП 

серед. 

Вентиля

ція 
Пара 

1 Перший 1174,95 836,152 270,009 97,096 68,79 0 

2 Другий 625,521 457,185 151,361 55,618 15,911 1,064 

3 Третій 856,005 622,552 226,727 83,238 6,247 0,479 

4 Четвертий 719,934 502,52 207,121 72,909 8,763 1,53 

5 Пятий 1084,17 706,961 357,328 182,016 19,785 0,093 

6 Шостий 694,975 487,044 179,281 106,712 28,44 0,21 
 Всього 5155,55 3612,42 1391,83 597,59 147,934 3,376 

 

Щільність фактичного (оціночного) теплового навантаження за 

адміністративними райоми міста становить від 0,026 Гкал/га території по 

Голосіївському району до 0,236 Гкал/га по Шевченківському району міста, в 

середньому по місту – 0,061 Гкал/га (таблиця 2.1.3). 

Таблиця 2.1.3 Щільність теплового навантаження системи ЦТ, Гкал/га 
№ Район Щільність, Гкал/га 

1 Голосіївський 0,026 

2 Дарницький 0,047 

3 Деснянський 0,035 

4 Дніпровський 0,091 

5 Оболонський 0,046 

6 Печерський 0,223 

7 Подільський 0,098 

8 Святошинський 0,046 

9 Солом'янський 0,134 

10 Шевченківський 0,236 
 Всього 0,061 
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2.2 Аналіз системи генерації теплової енергії 

 

2.2.1 Джерела генерації теплової енергії 

 

Основним способом забезпечення споживачів міста Києва тепловою 

енергією для опалення, гарячого водопостачання та інших потреб є 

централізоване теплопостачання.  

Централізоване теплопостачання міста здійснюється головним чином від 

об’єктів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод з термічної 

переробки відходів "Енергія", 4 станції теплопостачання та 179 котелень), та від 

Дарницької ТЕЦ (ТЕЦ-4, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», єдиний у Києві 

крупний енергетичний об’єкт, що не входить до складу КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»). Крім того, деякий внесок дають відомчі опалювальні і 

промислово-опалювальні котельні та індивідуальні джерела теплдопостачання, 

однак вони головним чином малопотужні і забезпечують тепловою енергією 

локальних споживачів та не транспортують її через міські теплові мережі, тобто 

не беруть участі у централізованому теплопостачанні міста.  

Встановлена та наявна теплова потужність теплогенеруючих об’єктів КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на відпуск теплової енергії та їх динаміка за 2019 рік за 

даними річного звіту підприємства за 2019 р. наведена в таблиці 2.2.1.  

Таблиця 2.2.1 Встановлена та наявна теплова потужність  

теплогенеруючих об’єктів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», Гкал/год  

Теплоджерело 

Встановлена Наявна 

На початок 

2019 р. 

На кінець 

2019 р. 

На початок 

2019 р. 

На кінець 

2019 р. 

ТЕЦ-5 1874 1874 1874 1874 

- блоки 974 974 974 974 

- водогрійні котли 900 900 900 900 

ТЕЦ-6 1740 1740 1740 1740 

- блоки 660 660 660 660 

- Водогрійні котли 1080 1080 1080 1080 

СП «Київські теплові мережі» 5151,34 5151,34 4276,112 4219,37 

- теплоджерела ≥ 80 Гкал/год 3649,2 3649,2 3279 3260,2 

- теплоджерела < 80 Гкал/год 1502,144 1502,14 997,082 959,22 

З-д «Енергія» 104 104 104 104 

 

Протягом 2020 року в теплоджерелах КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» були 

встановлені та запущені два нових котла – потужністю 100 та 10 Гкал/год, на цей 

час експлуатуються в рамках договорів про співробітництво.  

Встановлена теплова потужність Дарницької ТЕЦ-4 складає 1228 Гкал/год.  

Таким чином, загальна встановлена теплова потужність основних джерел 

централізованого теплопостачання міста на відпуск теплової енергії на цей час 

складає близько 10190,7 Гкал/год, в тому числі: ТЕЦ – 4842 Гкал/год, 

опалювальних котелень – 5244,7 Гкал/год (див. розділ 1.7).  

При цьому сумарна встановлена теплова потужність теплофікаційних 

установок всіх трьох ТЕЦ міста складає 2042 Гкал/год, тобто система 

теплопостачання міста за встановленою тепловою потужністю лише на 20 % 
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базується на теплофікації - найбільш сучасному методі централізованого 

теплопостачання з використанням технології комбінованого виробітку теплової 

та електричної енергії. Підвищення цієї частки є одним з завдань розроблення 

нової схеми теплопостачання міста.  

Майже всі потужні теплоджерела, які експлуатуються КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (за виключенням районних котелень «Нивки», 

«Веркон» та «Біличі»), а також Дарницька ТЕЦ об'єднані тепловими мережами в 

єдину систему, що сприяє забезпеченню: 

• підвищення надійності енергозабезпечення споживачів міста; 

• підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів; 

• зниження негативного впливу на навколишнє середовище; 

• вирівнювання дефіциту тепла за рахунок перерозподілу зон охоплення 

теплоджерел, які працюють на загальну систему, що неможливо при здійсненні 

теплопостачання від окремих котелень; 

• використання значного інженерного потенціалу енергетичної галузі 

України та ближнього зарубіжжя для забезпечення високого рівня експлуатації 

енергоджерел та теплових мереж; 

• застосування системного підходу до управління тепловими та 

гідравлічними режимами теплових мереж; 

• підвищення благоустрою районів теплопостачання; 

• зниження витрат праці на обслуговування теплового господарства 

промислових та житлових районів міста». 

Чисельність персоналу КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у 2019 році складала 

7827 осіб, у 2020 році – 8433 особи.  

У структурному відношенні річне виробництво теплової енергії у м. Києві 

розподіляється таким чином: КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» − до 85%, ТОВ «Євро-

Реконструкція» (Дарницька ТЕЦ-4) – близько 12%, виробники інших відомств – 

3−5%.  

Відповідно до інформації від Київської міської державної адміністрації, 

перелік котелень різних форм власності станом на 25.11.2019 р. налічував 9 

котелень місцевих рад та 135 відомчих та інших форм власності, всього 144 

котельні; при цьому в детальних переліках по всім 10 адміністративним районам 

міста загальна кількість котелень складає 151.  Складений на основі аналізу всієї 

отриманої інформації перелік теплових джерел, які беруть участь у 

централізованому теплопостачанні споживачів міста, та у автономному 

теплопостачанні в першу чергу житлових будівель міста (відомчих та 

комунальних котелень), наведений у Додатку 3.1.  

Розподіл теплових джерел міста по кількості у підрозділах наведений на 

рис. 2.2.1, розподіл з деталізацією відомчих котелень по адміністративним 

районам міста був наведений на рис. 1.7.1 в розділі 1.7 вище. 
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Рис. 2.2.1 Розподіл теплових джерел міста по кількості у підрозділах  

 

За типами теплові джерела міста умовно розподіляються на: 

- теплоелектроцентралі (ТЕЦ),  

- станції теплопостачання (СТ),  

- районні котельні (РК),  

- квартальні котельні (КК),  

- вбудовані котельні (ВК),  

- дахові котельні (ДК).  

- прибудовані котельні (ПК). 

Розподіл теплоджерел СЦТ міста Києва за цими типами наведений в 

таблиці 2.2.2 та на рис. 2.2.2 (окремо виділений завод з термічної переробки 

твердих промислових відходів «Енергія»).   

Таблиця 2.2.2 Розподіл теплових джерел СЦТ міста Києва за типами 

Підрозділ ТЕЦ 

Завод 

"Енер

гія" 

СТ РК КК ВК ДК ПК Всього 

ТЕЦ 3        3 

ТЕЦ, Встановлена теплова 

потужність на відпуск ТЕ, 

Гкал/год  

4842        4842 

"Завод "Енергія"  1       1 

Встановлена теплова 

потужність на відпуск ТЕ, 

Гкал/год  

 104       104 

Теплоджерела >80 Гкал/год, од.    4 11     15 

Теплоджерела >80 Гкал/год, 

Встановлена потужність на 

відпуск ТЕ, Гкал/год 

  1780,0  1969,2       3749,2 

РТ1, од. котелень    8 37 7 4  56 

3 1
15

56
63

49

151

0

20

40

60

80

100

120

140

160



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року        стор. 60 

 
 

 

РТ1, Встановлена теплова 

потужність на відпуск ТЕ, 

Гкал/год 

   266,03 181,10 5,59 7,90  460,62 

РТ2, од. котелень    12 39 11 1  63 

РТ2, Встановлена теплова 

потужність на відпуск ТЕ, 

Гкал/год 

   455,38 223,08 9,15 1,08  688,70 

РТ3, од. котелень    8 32 6 2 1 49 

РТ3, Встановлена теплова 

потужність на відпуск ТЕ, 

Гкал/год 

   202,4 136,74 5,11 1,78 0,17 346,2 

Всього теплоджерел, од. 3 1 4 39 108 24 7 1 187 

Сумарна встановлена теплова 

потужність на відпуск ТЕ, 

Гкал/год 

4842 104 1780 2893,0 540,9 19,9 10,8 0,2  10190,7   

 

 
Рис. 2.2.2 Розподіл теплових джерел СЦТ міста Києва по кількості за 

типами 

 

Загальна встановлена потужність комунальних теплових джерел та ТЕЦ-4 

становить 10190,7 Гкал/год.  

Розподіл встановленої потужності теплових джерел СЦТ по підрозділах 

наведений на рис. 2.2.3, за типами теплоджерел – на рис. 2.2.4.  
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Рис. 2.2.3 Розподіл встановленої потужності комунальних теплових 

джерел та ТЕЦ-4 по підрозділах 

 

 
Рис. 2.2.4 Розподіл встановленої потужності теплоджерел за типами 

 

Як можна бачити з рис. 2.2.3 та 2.2.4, частка теплоцентралей у загальній 

встановленій потужності вказаних теплоджерел складає близько 47,5 %, 

теплоджерел >80 Гкал/год – 36,8%, загалом на цих крупних теплоджерелах 

зосереджено близько 84 % від загальної встановленої потужності.  

Частка всіх СТ складає близько 17,5 %, всіх РК – 28,4 %, так що сумарна 

частка ТЕЦ, СТ та РК у загальній встановленій потужності вказаних 
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теплоджерел сягає близько 93,4%. 

Відповідно до класифікації за потужністю джерел теплової енергії у ДБН 

В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та 

споруди. Теплові мережі»18: 

- до систем централізованого теплопостачання (від 20 МВт та вище) 

відносяться 3 ТЕЦ, Завод «Енергія», 4 СТ та 43 котельні, 

-  до систем помірно-централізованого теплопостачання (від 3 до 20 МВт) 

відносяться 53 котельні,  

- до систем децентралізованого теплопостачання (від 1 до 3 МВт) - 54 

котельні; 

-  до систем автономного теплопостачання (до 1 МВт) - 29 котелень. 

Розподіл теплоджерел за загальною встановленою потужністю відповідно 

до класифікації по типам систем теплопостачання наведений на рис. 2.2.5. 

 

 
Рис. 2.2.5 Розподіл теплових джерел за класифікацією систем 

теплопостачання, % 

 

Система теплопостачання міста – закрита, залежна. Регулювання відпуску 

теплової енергії на ТЕЦ, станціях теплопостачання (СТ), районних котельнях 

(РК) та частині квартальних котелень (КК) – якісне, за проектами планувалось 

для більшості з них по температурному графіку 150-70 °C, та на цей час 

здійснюється відповідно до більш адекватного реальній потребі споживачів 

зниженого температурного графіка 115-70 оС, який затверджений КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та погоджений з Київською міською державною 

адміністрацією (Додаток 3.3). 

Регулювання відпуску тепла на джерелах тепла незначної потужності – 

якісне, за температурними графіками 115-70 °C і 95-70 °C. 

Основним видом палива при виробництві теплової енергії теплоджерелами 

міста є природний газ, для енергетичних котлоагрегатів Дарницької ТЕЦ 

використовується вугілля, також і деякі малопотужні котельні КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в незначній кількості використовують вугілля; на ТЕЦ-

                                           
18 http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-

regulyuvannya/normuvannja/DBN_V.2.5_39_2008.pdf  

95,33

3,63

0,90

0,15

від 20 МВт та вище

від 3 до 20 МВт

від 1 до 3 МВт

до 1 МВт

http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/DBN_V.2.5_39_2008.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/DBN_V.2.5_39_2008.pdf


Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року        стор. 63 

 
 

 

5 та ТЕЦ-6 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» подекуди використовувався топковий 

мазут, який є також аварійним та резервним паливом.  

 

Встановлене теплогенеруюче обладнання теплових джерел м. Києва 

 

Всього в комунальних теплових джерелах та ТЕЦ-4 встановлені 727 котлів 

та котлоагрегатів.  

Щодо відомчих теплоджерел, з 151 котельні, перелічених у Додатку 3.1, 

інформація про марки встановлених котлів надана лише щодо 17 котелень, 

інформація ж щодо встановленої та наявної теплової потужності обладнання 

відомчих котелень на цей час відсутня.    

Марки котлів, встановлених у комунальних теплових джерелах і ТЕЦ-4, та 

їх встановлені, наявні та корисні потужності станом на 01.01.2020 р. наведені в 

Додатку 3.2. 

В теплових джерелах СП «Київські теплові мережі» КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» встановлені 692 котла, переважно водогрійні котли, 

хоча встановлені також 66 парових котлів, здебільшого у потужних 

теплоджерелах для забезпечення власних потреб, і також теплопостачання 

споживачів. 

В теплових джерелах СП «Київські ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

(ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) встановлені котли наступних типів та модифікацій: ТГМ-96А, 

ТГМП-314А, ТГМП-344А, НАС-209(180)ГМ, ПТВМ-180, КВГМ-180, ДЕ-25-

14ГМ.  

На ТЕЦ-4 ТОВ «Євро-Реконструкція» встановлені котли наступних типів 

та модифікацій: ТП-13, ТП-15, ТП-170 (рек), ТП-47, ПТВМ-100. 

В теплових джерелах СП «Київські теплові мережі» КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» встановлені котли більше 70–ти типів та модифікацій: 

DEFRO DUO, EXPRESS-TRIO, ICI Caldaie ASGX 17400/12, ICI Caldaie ASGX-

7700, NWT-8,0-1,6-150, Paromat–Triplex, Paromat–Simplex, PROTERM-80, 

Raypak H-1758, Raypak Hi Delta, Super RAC 2330, Vitomax 200-HW M72A, 

Vitoplex-100, АОМ-0,5, Блок БГВ-50Е, ДЕ-16-14ГМ, ДЕ-25-14ГМ, ДКВ-6,5/13, 

ДКВР-10/13М, ДКВР-2,5/13, ДКВР-4/13, ДКВР-20/13, ДКВР-6,5/13, Е-1/9Г, 

КБНГ-2,5, КВАС-Гн-0,8, КВАС-ГН-1,0, КВВД-0,63, КВ-Г-0,7-60, КВ-Г-116,3-

150, КВГ-4,65, КВГ-6,5, КВГ-7,56, КВГМ-10, КВГМ-100, КВГМ-20, КВГМ-30, 

КВГМ-50, КГБ-100, Колві-350, КСВ-0,25 ВК-22, КСВа-0,63, КСВа-1Г-0,86, 

КСВа-2,5, КСВТ-3,0, КС-Г-100, МАНН (рек), МЗК-0,8, Мінськ-1, МН-120 

"Бернар", НИИСТУ-5, ПВК Борзиг (рек.), ПТВМ-100, ПТВМ-30М, ПТВМ-50, 

Стреля, ТВГ-1,5, ТВГ-4р, ТВГ-8, ТВГМ-30, ТП-170 (рек.), Універсал-3, 

Універсал-5, Універсал-6, Факел, Фостер-Уиллер (рек.), ЦКТИ 75-39-ф (рек.). 

У відомчих опалювальних та промислово-опалювальних котельнях 

встановлені котли наступних типів та модифікацій (перелік неповний у зв’язку з 

відсутністю даних): BALTUR, BAR-795, BAR-550, G-524, НВ-1685, MIGHTY 

THERM, Proterm, PVW-8C, TAR-120, ВК-21, ДКВР-4/13, Енергія, КСВ-0,25, 

КСВ-0,63, КСВА-0,63ГС, "Мина", НИИСТУ-5, ПАРОМАТ СИМПЛЕКС, 

ПКБМС, ТВГ-8, ФЕГ-ВЕСТАЛ. 
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Основна частина встановленої теплової потужності теплоджерел СП 

«Київські теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» припадає на котли 

великої потужності (від 20 до 105 Гкал/год), і складає близько 68 %, внесок 

котлів середньої потужності (від 3 до 20 Гкал/год) складає близько 26 %, котлів 

малої потужності (від 0,04 до 3 Гкал/год) – близько 6 % (рис. 2.2.6).  

 
Рис. 2.2.6 Розподіл встановленої теплової потужності по класам 

потужності котлів 

 

Серед котлів СП «Київські теплові мережі» великої потужності основна 

частина встановленої потужності (близько 70 %) припадає на котли ПТВМ-100, 

КВГМ-100 та ПТВМ-50 (рис. 2.2.7). 

 
Рис. 2.2.7 Встановлена потужність по типах котлів великої 

потужності 

 

Серед котлів середньої потужності, основна частина встановленої 

потужності (близько 63 %) припадає на котли ДКВР-10/13М, ТВГ-8М та КВГ-

7,56 (рис. 2.2.8). 
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Рис. 2.2.8 Встановлена потужність по типам котлів середньої 

потужності 

 

Серед котлів малої потужності, основна частина встановленої потужності 

(близько 65 %) приходиться на котли НИИСТУ-5, значна частка приходиться 

також на котли ДКВР-4/13 (рис. 2.2.9). 

 

 
Рис. 2.2.9 Встановлена потужність по типам котлів малої потужності 

 

З встановлених на теперішній час в опалювальних котельних РТ СП 

«Київські теплові мережі» 625 котлів, 271 котел - це застарілі низькоефективні 

котли типу НИИСТУ-5, НИИСТУ-5М, НИИСТУ-5П, загальною встановленою 

потужністю 147,45 Гкал/год, та ще 59 котлів - застарілі низькоефективні котли 

інших типів (Мінськ, Універсал, Факел, Стреля тощо), загальною встановленою 
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потужністю 26,59 Гкал/год. Серед них 12 котлів НИИСТУ-5 та 4 котла Універсал 

працюють на вугіллі, решта – на природному газі. ККД газових котлів цих типів 

знаходиться у діапазоні від 71 до 83 %, ККД вугільних котлів – у діапазоні від 53 

до 64 %. 

Таким чином, 339 застарілих низькоефективних котлів, або 54,2 % 

загальної кількості котлів РТ СП «Київські теплові мережі», дають внесок до 

загальної встановленої потужності 174,04 Гкал/год, або 11,6 %. На цей час 70 з 

цих котлів сумарною встановленою потужністю 35,072 Гкал/год вже знаходяться 

в стані консервації. Однак 269 котлів сумарною встановленою потужністю 

138,968 Гкал/год все ще використовуються для генерації теплової енергії в 

системі КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для централізованого теплопостачання 

міста.  

З усіх встановлених котлів, 132 котла знаходяться в стані консервації і не 

використовуються для виробництва теплової енергії; сумарна встановлена 

потужність котлів в стані консервації - 395,4 Гкал/год.  

Розподіл кількостей встановлених котлів по підрозділам, в тому числі тих, 

що знаходяться в стані консервації, наведений в табл. 2.2.3 та на рис. 2.2.10.  

Таблиця 2.2.3 Кількості встановлених та в стані консервації котлів по 

підрозділам 

Підрозділ 

Кількі

сть 

ТД, од. 

Загальна 

кількість 

встановлених 

котлів, од. 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Кількість 

котлів на 

консервації, 

од. 

Потужність 

котлів на 

консервації, 

Гкал/год 

ТЕЦ   3 30 4842,00 0 0 

СП "Завод "Енергія" 1 4 104,00 0 0 

Теплоджерела >80 

Гкал/год 
15 68 3749,20 10 181,00 

РТ №1 56 236 460,62 43 22,87 

РТ №2 63 221 688,70 53 178,35 

РТ №3 49 168 346,2 26 13,15 

Всього  187 727 10097,34 132 395,36 

 

 
 

Рис. 2.2.10 Кількості встановлених та в стані консервації котлів по 

підрозділам 
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Частка наявної потужності котлів від встановленої потужності у відсотках 

по підрозділам показана на рис. 2.2.11.  

 

 
Рис. 2.2.11 Частка наявної потужності котлів на відпуск ТЕ від 

встановленої потужності по підрозділам, % 

 

Котли вводились в експлуатацію у період 1946 - 2017 років. Більшість з цих 

котлів відпрацювала понад 20 років, а деякі навіть понад 60 років, обладнання є 

морально та фізично застарілим (табл. 2.2.4, рис. 2.2.12). 

Таблиця 2.2.4 Введення котлів в експлуатацію 
Рік Котлів, од Теплоджерела >80 Гкал/год РТ-1 РТ-2 РТ-3 

1940-1949 5 5 -  -  -  

1950-1959 13 3 6 2 2 

1960-1969 91 13 21 46 11 

1970-1979 147 27 58 38 24 

1980-1989 225 16 65 85 59 

1990-1999 108 1 29 32 46 

2000-2009 67  - 30 15 22 

2010-2020 37 3 27 3 4 

Всього 693 68 237 218 175 

 

 
Рис. 2.2.12 Кількості котлів, встановлених у відповідні часові періоди 

(декади) 
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Аналіз співставлення періодів введення в експлуатацію котлів СП «КТМ» 

та їх встановлених потужностей (табл. 2.2.5, рис. 2.2.13) наочно демонструє, що 

потужні котли були запущені в основному ще в середині минулого століття, 

потім спостерігалась явно виражена тенденція до зменшення одиничної 

потужності котлів, що встановлювались, і в період з 1990 по 2010 роки вводились 

котли лише малої потужності; після 2010 р. вводились в експлуатацію також 

котли великої (2 котла КВГМ-100) та середньої (6 котлів ICI Caldaie ASGX 

потужністю 6,2 – 14,96 Гкал/год). У 2020 році було введено один потужний котел 

КВ-Г-116,3-150 в РК «Позняки» та один котел середньої потужності  КВГ-11,63 

в котельні «Здолбунівська, 2» (в рамках договорів про співробітництво, обидва 

поки не на балансі).  

Таблиця 2.2.5 Потужність введених в експлуатацію котлів 

Рік 

впровадження 

котла 

Кількіст

ь 

котлів, 

од 

Частка 

кількості котлів 

від загальної 

кількості, % 

Сумарна 

потужність котлів 

по групі, Гкал/год 

Частка 

потужності групи  

від загальної 

потужності, % 

1940-1949 5 0,72 365 6,96 

1950-1959 13 1,88 230,548 4,40 

1960-1969 91 13,13 1282,871 24,46 

1970-1979 147 21,21 1475,396 28,13 

1980-1989 225 32,47 1263,588 24,09 

1990-1999 108 15,58 172,761 3,29 

2000-2009 67 9,67 64,807 1,24 

2010-2020 37 5,34 389,775 7,43 

Всього  693 100,00 5244,75 100,00 

 

 
 

Рис. 2.2.13 Співставлення періодів введення в експлуатацію котлів 

СП «КТМ» та частки їх встановлених потужностей 
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Нижче наведений огляд та аналіз характеристик і параметрів роботи 

теплогенеруючого обладнання теплових джерел міста Києва.  

 

Теплоелектроцентралі м. Києва  
 

ТЕЦ-5 СП «Київські ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  

ТЕЦ-5 розташована на території міста Київ у Голосіївському районі, на 

правому березі р. Дніпро в районі «Теличка», за адресою вул. Промислова, 4. 

Забезпечує централізоване теплопостачання, в тому числі гаряче водопостачання 

(ГВП) протягом всього року та опалення в опалювальний період, споживачів в 

центральних та південних районах правобережного Києва, а також в південних 

районах лівобережного, в тому числі споживачів 5 районів міста Києва – 

Дарницького, Солом’янського, Печерського, Голосіївського, Шевченківського, 6 

житлових масивів – Харківського, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, 

Теремки (разом близько третини споживачів м. Києва). Теплова енергія 

відпускається споживачам тільки у вигляді гарячої води по шести тепломережам. 

Київська ТЕЦ-5 є найпотужнішою ТЕЦ в Україні. Загальна встановлена 

потужність ТЕЦ-5 за проектом становила:  

- електрична - 700 МВт, 

- теплова – 1874 Гкал/год. 

Встановлене теплогенеруюче обладнання ТЕЦ-5 наведене в таблиці 2.2.6. 

Таблиця 2.2.6 Встановлене теплогенеруюче обладнання ТЕЦ-5 

Тип котла 
ст. 

№ 

Встановлена 

потужність  

Введ

ення 

в 

експ

луат

ацію 

Рік 

капіта

льного 

ремонт

у 

Стан 

котла 

Паливо 

т 

пари/

год 

Гка

л/ 

год 

по 

воді, 

Гкал/ 

год 

Основне Резервне 

ТГМ-96А (Е-

480/140ГМ) 
1 480  284 160 1971 2019 Робочий Прир. газ Мазут М100 

ТГМ-96А (Е-

480/140ГМ) 
2 480  284 160 1972 2018 Робочий Прир. газ Мазут М100 

ТГМП-314А  

(Пп-1000-250-

545/545 ГМН) 

3 1000 624 324 1974 2017 Робочий Прир. газ Мазут М100 

ТГМП-314А 

(Пп-1000-250-

545/545 ГМН) 

4 1000  624 330 1976 2014 

2018-2019 

холодний 

резерв 

Прир. газ Мазут М100 

ПТВМ-180 1 - 180 180 1972 2008 Робочий Прир. газ Мазут М100 

ПТВМ-180 2 - 180 180 1972 1994 Робочий Прир. газ Мазут М100 

ПТВМ-180 3 - 180 180 1977 2016 Робочий Прир. газ Мазут М100 

КВГМ-180 4 - 180 180 1992 - Робочий Прир. газ Мазут М100 

КВГМ-180 5 - 180 180 1998 - Робочий Прир. газ Прир. газ 

 

Станом на кінець 2020 року загальна встановлена електрична і теплова 

потужність ТЕЦ-5 залишилась незмінною щодо проекту.  

Основним паливом за проектом всіх парових і всіх водогрійних котлів є 

природний газ, резервним – мазут марки «М-100», крім котла КВГМ-180-150-2 
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ст. № 5, паливом для якого є тільки природний газ.  

Димові гази від котельного обладнання відводяться в атмосферу по двом 

цегляним димовим трубам висотою 180 м та діаметром устя 7,2 м. До димових 

труб приєднані наступні котли: 

 до димової труби № 1 - парові енергетичні котли ТГМ-96А ст. №№ 

1 і 2 та пікові водогрійні котли ПТВМ-180 ст. №№ 1, 2, 3; 

 до димової труби № 2 - парові енергетичні котли ТГМП-314А ст. 

№№ 3 і 4 та пікові водогрійні котли КВ-ГМ-180 ст. №№ 4, 5. 

Відпуск теплової енергії енергоблоками здійснюється від теплофікаційних 

установок підігріву мережної води (підігрівників), що живляться парою різного 

тиску від відборів турбін, а саме: 

- від теплофікаційних відборів турбін типу Т-100-130 ст. № 1 і № 2 (кожна 

турбіна по два однотипних підігрівника типу ПСГ-2300-2-8-I та ПСГ-2300-3-8-

II); 

- від теплофікаційних відборів турбіни типу Т-250/300-240 ст. № 3 (два 

двоходові підігрівника типу ПСГ-5000-2,5-8-1 та ПСГ-5000-3,5-8-1); 

- від теплофікаційних відборів турбіни типу Т-250/300-240 ст. № 4 (два 

чотириходові підігрівника типу ПСГ-5000-2,5-8-1 та ПСГ-5000-3,5-8-1). 

Під час низьких температур протягом опалювального періоду за потреби 

дефіцит теплової енергії покривається роботою водогрійних котлів. 

Теплова потужність теплофікаційних установок (мережевих підігрівників) 

кожної турбіни, тип підігрівників та тиск гріючої пари наведені в таблиці 2.2.7. 

Таблиця 2.2.7 Теплова потужність теплофікаційних установок 

(підігрівників) парових турбін 

Назва обладнання 

Теплова потужність 

теплофікаційних 

відборів турбін, 

Гкал/год 

Тип підігрівника 
Тиск гріючої 

пари, кгс/см2 

Теплофікаційні установки турбін 

типу Т-100-130 ст. № 1 і № 2 
160 

ПСГ-2300-2-8-I 0,3-2,0 

ПСГ-2300-3-8-II 0,6-2,5 

Теплофікаційні установки турбіни 

типу Т-250/300-240 ст. № 3 
324 

ПСГ-5000-2,5-8-1 0,5-1,0 

ПСГ-5000-3,5-8-1 0,5-1,5 

Теплофікаційні установки турбіни 

типу Т-250/300-240 ст. № 4 
330 

ПСГ-5000-2,5-8-1 0,5-1,5 

ПСГ-5000-3,5-8-1 0,6-2,0 

Всього  974   

 

Таким чином, сумарна теплова потужність теплофікаційних установок 

(підігрівників) турбін складає 974 Гкал/год, п’яти водогрійних котлів 

потужністю по 180 Гкал/год – 900 Гкал/год, всього встановлена потужність 

складає 1874 Гкал/год. Номінальна наявна теплова потужність (без власних 

потреб) становить 1864 Гкал/год. 

Режим роботи котлів ведеться згідно з режимними картами, розробленими 

на основі еколого-теплотехнічних випробувань. 

Зазначена у режимних картах водогрійних котлів ТЕЦ-5 інформація щодо 

діапазону теплопродуктивності та відповідного ККД водогрійних котлів ТЕЦ-5 

за даними з їх режимних карт наведена у графічному вигляді на рис. 2.2.14. 
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Рис. 2.2.14 Залежність ККД водогрійних котлів ТЕЦ-5 від їх 

теплопродуктивності 

 

Відповідно до даних режимних карт встановлених водогрійних котлів 

ПТВМ-100 та КВГМ-180, максимальний ККД цих котлів досягається при 

мінімальній теплопродуктивності 50-60 Гкал/год і становить до 95,87 %. Зі 

збільшенням теплопродуктивності до максимальної за режимними картами, 

ККД котлів знижується на величину до 3,5 %.  

На ТЕЦ 5 встановлено 6 мережних насосів II підйому типу СЕ 2500-180 

продуктивністю 2500 м3/год кожний, 8 мережних насосів II підйому типу СЕ-

5000-160 продуктивністю 5000 м3/год кожний, 6 мережних насосів I підйому 

типу 20НДС продуктивністю 2700 м3/год кожний, 8 мережних насосів I підйому 

типу СЕ-5000-70 продуктивністю 5000 м3/год кожний.  

Підживлення тепломереж здійснюється 12 насосами, з них 4 насоса типу 

Д-320-70 продуктивністю 320 м3/год кожний, 3 насоса типу НДВ-60 

продуктивністю 360-215 м3/год кожний, 1 насос типу НДС-60 продуктивністю 

330-215 м3/год, 3 насоса 200Д-90А продуктивністю 540 м3/год кожний та 1 насос 

ЦН400-105-С УХЛ4 продуктивністю 400 м3/год. Аварійне підживлення теплових 

мереж здійснюється 3 насосами, з них 2 насоса 200Д 90 продуктивністю 720 

м3/год кожний, 1 насос Д-800-57 продуктивністю 800-600 м3/год.  

Деаерація хімочищеної води здійснюється 3 вакуумними деаераторами 

типу ДСВ-400 продуктивністю 400 м3/год. 

ТЕЦ-5 спроектована на витрату мережної води 26000 т/год. 

Теплопостачання споживачів від ТЕЦ здійснюється по шести магістральних 

водяних теплових мережах з розрахунковими витратами мережевої води згідно 

режимної карти теплових мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на опалювальний 

період 2019-2020 р.: 2534, 5190, 6254, 6994, 4371, 4651 м3/год відповідно 

(сумарно 29994 м3/год), згідно з температурним графіком та режимною картою.  

Загальна витрата мережної води становить зазвичай: 

- в опалювальний період ~ 28 600 (+5000, - 9000) м3/год; 

- у неопалювальний період ~ 11 000 (+5000, - 5000) м3/год. 
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При роботі з витратою мережної води більше ніж 28500 т/год, 

використання п’яти водогрійних котлів обмежується гідравлічним режимом 

роботи мережі у зв’язку із збільшенням гідравлічного опору: тиск на вході у 

водогрійні котли досягає граничного значення – 25 кгс/см², що обмежує 

фактичну теплову потужність ТЕЦ. 

Фактична теплова продуктивність ТЕЦ-5 обмежується гідравлічною 

схемою тепломереж, у тому числі і розташованих на території ТЕЦ-5. При 

сумарній продуктивності встановлених мережевих насосів 55000 м³/год 

максимальна досяжна витрата знаходиться на рівні 30000 м³/год. У зв’язку з 

особливостями гідравлічної схеми (значним гідравлічним опором, що 

унеможливлює включення всіх водогрійних котлів) встановлена теплова 

потужність не може бути у повному обсязі досягнута.  

Проектний температурний графік роботи ТЕЦ-5 був визначений як 150-

70оС, на цей час ТЕЦ-5 має працювати відповідно до більш адекватного реальній 

потребі споживачів зниженого температурного графіка 115-70 оС, який 

затверджений КП «Київтеплоенерго» та погоджений з Київською міською 

державною адміністрацією (див. Додаток 3.3). 

Корисна теплова потужність ТЕЦ-5 на відпуск теплової енергії внаслідок 

обмежень по максимальній досяжній витраті мережної води (30 000 м³/год) при 

затвердженому температурному графіку 115-70 оС становить лише 1350 

Гкал/год, в той же час за інформацією від ТЕЦ-5, вона сягає 1520 Гкал/год.  

Відпуск теплової енергії та фактичні питомі витрати умовного палива на 

відпущену теплову енергію за останні роки складали (табл. 2.2.8):  

Таблиця 2.2.8 Відпуск теплової енергії ТЕЦ-5 та фактичні питомі 

витрати умовного палива на відпущену теплову енергію 
Параметр 2016 2017 2018 2019 

Виробництво теплової енергії, Гкал 3521763 3175017 3305968 3062646 

Відпуск теплової енергії від теплоджерела, всього, 

Гкал 
3404638 3014272 3182466 2942343 

В т.ч. відпуск теплової енергії відпрацьованою 

парою (відбори турбін), тис. Гкал 
1946,9 1996,2 2310,9 2433,3 

Відпуск теплової енергії кінцевим споживачам, 

Гкал 
  2312909  

Питомі витрати умовного палива на відпущену 

теплову енергію,  

кг у.п./Гкал 

147,3 151,4 147,8 147,5 

 

Частка відпуску теплової енергії відпрацьованою парою (від відборів 

турбін) у загальному відпуску підвищилась з 57% у 2016 р. до 72,6 % у 2018 р.  

Питома витрата умовного палива на відпущену теплову енергію за останні 

10 років знаходилась у діапазоні 145,7-151,4 кг/Гкал і показана на рис. 2.2.16. 

При цьому втрати у тепломережах при транспортуванні тепла в КП 

«Київтеплоенерго» до споживачів за 2018 р. становили 28,4%. 
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Рис. 2.2.15 Питома витрата умовного палива на відпуск теплової 

енергії, кг у.п./Гкал 

 

З метою взаємного резервування теплові мережі від ТЕЦ–5 з’єднані з 

тепломережами від СТ–1, РК «Відрадний», Дарницької ТЕЦ та СТ «Позняки», 

Слід відмітити, що напрацювання котлів і турбін ТЕЦ-5 перевищило межу 

як проектного (100 тис. год), так і паркового ресурсу (220 тис. год). Технічні 

засоби автоматизації ТЕЦ-5 також вичерпали ресурс експлуатації. Зусиллями 

персоналу шляхом проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування, 

технічний стан котельного та іншого обладнання ТЕЦ-5 підтримується у 

задовільному стані. 

 

ТЕЦ-6 СП «Київські ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  

ТЕЦ-6 є наймолодшою теплоелектроцентраллю в Україні, вона 

розташована на території міста Київ в урочищі Колпито в північній частині 

Лівобережжя біля промислового вузла «Троєщина» у Деснянському районі, за 

адресою вул. Пухівська, 1А.  

Станція забезпечує централізоване теплопостачання промислових 

підприємств, житлових і адміністративних будинків в північній частині 

Правобережжя та в центральній і північній частині Лівобережжя, на території 

Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського та Оболонського 

районів м. Києва. 

Загальна встановлена потужність ТЕЦ-6 СП «Київські ТЕЦ» 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за проектом становила:  

- електрична - 500 МВт,  

- теплова – 1740 Гкал/год. 

Встановлене теплогенеруюче обладнання ТЕЦ-6 наведене в таблиці 2.2.9.  
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Таблиця 2.2.9 Встановлене теплогенеруюче обладнання ТЕЦ-6 

Тип котла 
ст. 

№ 

Встановлена 

потужність  
Введе

ння в 

експлу

атацію

, рік 

Рік 

капр

емон

ту 

Стан 

котла 

Паливо 

т 

пари/

год 

Гкал

/год 

По 

воді, 

Гкал

/год 

Основне Резервне 

ТГМП-344А 

(Пп-1000-250-

545/545 ГМН) 

1 1000 635 330 1982 2017 Робочий Прир. газ Мазут М100 

ТГМП-314А 

(Пп-1000-250-

545/545 ГМН) 

2 1000 635 330 1984 2016 Робочий Прир. газ Мазут М100 

КВГМ-180 1  180 180 1981 2010 Робочий Прир. газ Мазут М100 

КВГМ-180 2  180 180 1982 2011 Робочий Прир. газ Мазут М100 

КВГМ-180 3  180 180 1983 2011 Робочий Прир. газ Мазут М100 

КВГМ-180 4  180 180 1986 2010 Робочий Прир. газ Мазут М100 

КВГМ-180 5  180 180 1998 2016 Робочий Прир. газ Мазут М100 

НАС-

209(180)ГМ 

ALSTOM 

6  180 180 2004  Робочий Прир. газ Мазут М100 

ДЕ-25-14/225 1 25 16,35  1981  Робочий Прир. газ Мазут М100 

ДЕ-25-14/225 2 25 16,35  1981  Робочий Прир. газ Мазут М100 

ГМ-50-14/250 1 50 32,7  1982  Виведений    

ГМ-50-14/250 2 50 32,7  1985  Робочий Прир. газ Мазут М100 

 

Станом на кінець 2020 року загальна встановлена електрична і теплова 

потужність ТЕЦ-6 залишилася незмінною щодо проекту.  

Парова пуско-резервна котельня продуктивністю 150 т/год пари 

забезпечує власні потреби ТЕЦ-6 в парі.  

За котлом НАС-209(180)ГМ ALSTOM ст.№6 встановлений 

конденсаційний утилізатор теплоти димових газів.  

Основним паливом котлів енергоблоків, парових і водогрійних котлів є 

природний газ, резервним – мазут марки «М-100». 

Димові гази від котельного обладнання відводяться в атмосферу по одній 

цегляній димовій трубі висотою 270 м та діаметром устя 10 м.   

На ТЕЦ-6 встановлено 4 бойлерні установки типу ПМГ-5000, по 2 на 

турбіну. Встановлена теплофікаційна потужність становить 660 Гкал/год з 

відборів турбін через бойлерні установки, та 1080 Гкал/год – 6 водогрійних 

котлів, загалом 1740 Гкал/год.   

Номінальна наявна теплова потужність енергоблоків і водогрійних котлів 

ТЕЦ-6 (без власних потреб) становить 1710 Гкал/год.  

Режим роботи котлів ведеться згідно з режимними картами, розробленими 

на основі еколого-теплотехнічних випробувань. 

Інформація щодо діапазону теплопродуктивності та відповідного ККД 

водогрійних котлів ТЕЦ-6 за даними з їх режимних карт наведена у графічному 

вигляді на рис. 2.2.16. 
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Рис. 2.2.16 Залежність ККД водогрійних котлів ТЕЦ-6 від їх 

теплопродуктивності 

 

Відповідно до даних режимних карт встановлених водогрійних котлів  

КВГМ-180 та НАС-209(180) ст.№6, максимальний ККД котлів КВГМ-180 

досягається при мінімальній теплопродуктивності 50-60 Гкал/год  і становить до 

96,24 %, котла НАС-209(180) ст.№6 з конденсаційним утилізатором теплоти 

димових газів – при його теплопродуктивності 60-80 Гкал/год, і досягає 97,74 %. 

Зі збільшенням теплопродуктивності до максимальної за режимними картами, 

ККД котлів знижується (див. рис. 2.2.16) на величину до 1,9 %.  

На ТЕЦ-6 встановлено 9 мережних насосів I підйому, з них 2 – типу 

СЕ-2500-70 продуктивністю 2500 м3/год кожний, 7 – типу СЕ-5000-70 

продуктивністю 5000 м3/год кожний, 12 мережних насосів II підйому, з них 8 – 

типу СЕ-5000-160 м3/год продуктивністю 5000 м3/год кожний, та 4 мережних 

насосів, для роботи в літній період, з них 2 – типу АСЕ-2500-180 продуктивністю 

2500 м3/год кожний, 2 насоса типу KRНA-400/700-64 продуктивністю 1250 

м3/год кожний.  

Підживлення тепломережі здійснюється 7 насосами, з них 5 насосів типу 

Д-320-50 продуктивністю 300 м3/год, 2 насоса типу 200Д-90Б продуктивністю 

396 м3/год. Аварійне підживлення теплових мереж здійснюється 2 насосами 1Д-

1250-63-УХЛ продуктивністю 1250 м3/год кожний.  

Деаерація хімочищеної води здійснюється 2 вакуумними деаераторами: 

типу ДСВ-400 продуктивністю 400 м3/год, та типу ДСВ-800 продуктивністю 800 

м3/год. 

Теплопостачання споживачів від ТЕЦ-6 здійснюється чотирма 

магістральними водяними тепловими мережами з розрахунковими витратами 

мережевої води згідно режимної карти теплових мереж КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на опалювальний період 2019-2020 р.: 6382, 5184, 6190 

і 3119 м3/год відповідно, сумарно 20875 м3/год. 

Загальна витрата мережевої води становить зазвичай:  

- в опалювальний період ~ 22200 (+1000, -2000) т/год; 

- у неопалювальний період ~ 11000 (+3500, -4500) т/год. 
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Проектний температурний графік роботи ТЕЦ-6 був визначений як 150-

70оС, на цей час ТЕЦ-6 має працювати відповідно до більш адекватного реальній 

потребі споживачів зниженого температурного графіка 115-70 оС, який 

затверджений КП «Київтеплоенерго» та погоджений з Київською міською 

державною адміністрацією (див. Додаток 3.3).  

Корисна теплова потужність ТЕЦ-6 на відпуск теплової енергії внаслідок 

обмежень по максимальній досяжній витраті мережної води (23000 м³/год) при 

затвердженому температурному графіку 115-70 оС становить лише 1035 

Гкал/год, в той же час за інформацією від ТЕЦ-6, вона сягає 1440 Гкал/год.  

Відпуск теплової енергії та фактичні питомі витрати умовного палива на 

відпущену теплову енергію ТЕЦ-6 за останні роки складали (табл. 2.2.10).  

Таблиця 2.2.10 Відпуск теплової енергії ТЕЦ-6 та фактдодані ичні 

питомі витрати умовного палива на відпущену теплову енергію 
Параметр 2016 2017 2018 2019 

Виробництво теплової енергії,  Гкал 3063735 2789018 2667969 2652043 

Відпуск теплової енергії від 

теплоджерела, Гкал 
2834053 2527863 2455231 2329056 

В т.ч. відпуск теплової енергії 

відпрацьованою парою (відбори турбін), 

тис. Гкал 

1853 1946 1777  

Відпуск теплової енергії кінцевим 

споживачам, Гкал 
  1794850  

Питомі витрати умовного палива на 

відпущену теплову енергію, кг у.п./Гкал 
148,70 146,80 147,40  

 

Частка відпуску теплової енергії відпрацьованою парою (від відборів 

турбін) у загальному відпуску підвищилась з 65,4% у 2016 р. до 77,06 % у 2017 

р., та зменшилась до 72,4 % у 2018 р.   

Питома витрата умовного палива на відпущену теплову енергію за остані 

10 років знаходилась у діапазоні 146-151,2 кг/Гкал і показана на рис. 2.2.17. При 

цьому втрати у тепломережах при транспортуванні тепла в КП 

«Київтеплоенерго» до споживачів за 2018 р. становили 28,4%. Більші значення 

питомих витрат відповідають періодам з більшою долею використання пікових 

водогрійних котлів. 

 
Рис. 2.2.17 Питома витрата умовного палива на відпуск теплової енергії, 

кг/Гкал 
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Режими роботи ТЕЦ пов’язані з забезпеченням гарячого водопостачання 

(ГВП) та опалення споживачів з відповідним виробітком електричної енергії. 

Теплова енергія зовнішнім споживачам у вигляді пари не постачається. 

Останні два роки енергоблоки ст. № 1 та 2 у неопалювальний період 

знаходяться у резерві. Генерація теплової енергії здійснюється водогрійними 

котлами. Такий режим пов’язаний з великими питомими витратами палива на 

вироблення електроенергії при тепловій генерації літнього періоду, що робить 

роботу енергоблоків економічно невигідною. 

З метою взаємного резервування теплові мережі від ТЕЦ–6 з’єднані з 

тепломережами від СТ–2, Дарницької ТЕЦ та РК «Воскресенка». 

 

ТЕЦ-4 ТОВ «Євро-Реконструкція»  

Київська ТЕЦ-4 (часто її називають «Дарницька» за місцерозташуванням) 

знаходиться в управлінні ТОВ «Євро-Реконструкція».  

ТЕЦ-4 розташована на території міста Київ на лівому березі р.Дніпро у 

Дарницькому районі, в промисловій зони, за адресою вул. Гната Хоткевича, 20.  

Дарницька ТЕЦ-4 забезпечує теплом та електричною енергією промислові 

підприємства, житлові масиви Дарницького і Дніпровського районів м. Києва.  

Загальна встановлена потужність ТЕЦ-4 становить:  

- електрична - 160 МВт, 

- теплова – 1228 Гкал/год. 

Встановлене теплогенеруюче обладнання ТЕЦ-4 наведене в таблиці 2.2.11. 

Таблиця 2.2.11 Встановлене теплогенеруюче обладнання ТЕЦ-4 

Тип котла ст. № 

Встановлена 

потужність  Введе

ння в 

експлу

атацію 

Рік 

кап 

ремо

нту 

Стан 

котла 

Паливо 

т пари 

/год 

Гкал

/год 

по 

воді, 

Гкал/

год 

Основне Резервне 

ТП-170 

(рек) 
ВК-1 

Рек. 

водогр 
105  

1954 / 

1978 

2017 

(С) 
Робочий Прир. газ Прир. газ 

ТП-170 

(рек) 
ВК-2 

Рек. 

водогр 
105  

1954 / 

1978 

2016 

(С) 
Робочий Прир. газ Прир. газ 

ТП-170 

(рек)  
ПК-3 155 105  

1955 / 

1981 
- 

Виведений 

з експл. 
  

ТП-170 

(рек) 
ПК-4 155 105  

1956 / 

1984 

2016 

(С) 

Справний, 

на консерв 
Прир. газ Прир. газ 

ТП-170 К-5 170 105  1957 2016 Робочий 
Природний 

газ, вугілля 
Прир. газ 

ТП-15 К-6 220 134  1959 2016 Робочий Вугілля Прир. газ 

ТП-47 К-7 220 134  1959 2016 Робочий Вугілля Прир. газ 

ТП-15 К-8 220 134  1960 2016 Робочий Вугілля Прир. газ 

ТП-13 К-9 220 134  1961 2013 Робочий Вугілля Прир. газ 

ТП-47 К-10 220 134  1966 2014- Робочий Прир. газ Прир. газ 

ПТВМ-100 ПТВМ-1 - 100 49 1966  Робочий Прир. газ Мазут 

ПТВМ-100 ПТВМ-2 - 100 50 1966 2013 Робочий Прир. газ Мазут 

ПТВМ-100 ПТВМ-3 - 100 50 1966  Робочий Прир. газ Мазут 

ПТВМ-100 ПТВМ-4 - 100 50 1967 2015 Робочий Прир. газ Мазут 
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В період 1978÷1980 років виконана реконструкція котлів ТП-170 ст. №№1, 

2 з переведенням їх у водогрійний режим роботи з тепловою потужністю по 122 

МВт (105 Гкал/год) кожний.  

Котел ТП-170 ст.№3 (ПК-3) реконструйований на знижені параметри пари 

(1981 р.), виведений з експлуатації, розкомплектований і не враховується в 

складі існуючого обладнання.    

Котел ТП-170 ст.№4 (ПК-4) реконструйований на знижені параметри пари 

(1984 р.), знаходиться на консервації, використовується тільки у випадку запуску 

станції з «нуля».  

Котел ТП-170 ст.№ 5 (К-5) після проведення капітального ремонту в 2016 

році знову здатний спалювати тверде паливо.  

Котли ВК-1 та ВК-2, переведені у водогрійний режим роботи, котел ПК-4, 

переведений на знижені параметри пари, та котел К-10 після демонтажу 

запалювального поясу працюють виключно на природному газі. 

Проектним паливом для енергетичних котлів є вугілля марки АШ 

донецького родовища з калорійністю 6000 ккал/кг та природний газ, для пікових 

водогрійних котлів – природний газ і мазут. 

Димові гази від котельного обладнання відводяться в атмосферу по трьом 

димовим трубам висотою 100 м та діаметром устя 7,2 м. До димових труб 

приєднані наступні котли: 

- до димової труби № 1 - водогрійні котли ВК-1 і ВК-2 (реконструйовані 

парові котли ТП-170) ст. №№ 1 і 2 та парові котли ТП-170 (реконструйовані) ст. 

№№ 3 і 4; 

- до димової труби № 2 - парові енергетичні котли ТП-170 ст. № 5, ТП-

15 ст. №№ 6 і 8 та ТП-47 ст. № 7; 

- до димової труби № 3 - парові енергетичні котли ТП-13 ст. № 9 і ТП-47 

ст. № 10 та пікові водогрійні котли ПТВМ-100 ст. №№ 1, 2, 3, 4. 

Все обладнання ТЕЦ-4 характеризується значною зношеністю, його 

напрацювання далеко перетнуло парковий ресурс (при нормі напрацювання 

елементів котлів, які працюють при високих температурах і тисках, до 200 тис. 

годин та терміну служби до 30 років, фактичне напрацювання складає до 369 тис. 

годин; елементів турбін при нормі до 270 тис. годин та до 25 років – фактичне 

напрацювання 397 – 415 тис. годин; допоміжне обладнання котельного та 

турбінного відділень – напрацювання більше 50 років), лише зусиллями 

персоналу шляхом проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування, 

технічний стан основного котельного та іншого обладнання ТЕЦ-4 

підтримується у робочому стані.  

Газоочисне обладнання також морально і фізично застаріле (введене в 

експлуатацію в 1957 р.), і не забезпечує належного очищення димових газів. 

Розпочато реконструкцію газоочисного обладнання: в 2017-2018 роках 

побудований електрофільтр за котлоагрегатом ст.№ 6, на цей час ведуться 

роботи з будівництва електрофільтра за котлоагрегатом ст.№ 7.  

Відпуск теплової енергії енергоблоками здійснюється від теплофікаційних 

установок підігріву мережної води (підігрівників), що живляться парою різного 

тиску від відборів турбін.  
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До складу бойлерних установок ТГ-5, 6, 7 входять по два основних 

бойлери ОБ-А, Б, піковий бойлер ПБ та два конденсатних насоси. 

Бойлерні установки з бойлерами БО-350 в кількості 10 штук 

продуктивністю 1100 т/год служать для підігріву мережної води паром 

теплофікаційних відборів турбін. Підігрів мережної води проводиться в 

основних бойлерах від теплофікаційних відборів турбін або парою від колектора 

пара 1,2 кгс/см2 і в п'яти пікових бойлерах, 3 шт. типу БП-500М і 2 шт. типу БП-

300-2, від колектора пари виробничого відбору 8-13 кгс/см2. 

Теплова потужність бойлерних установок по гарячій воді складає по 100 

Гкал/год кожної. 

Крім того, на ТЕЦ встановлена бойлерна установка №1, що включає 

основний і піковий бойлери, тепловою потужністю по гарячій воді 55 гкал/год та 

бойлерні установки №3, 4, до складу яких входять два основних і піковий 

бойлери, тепловою потужністю по 80 Гкал/год. 

На ТЕЦ-4 встановлено 14 мережних насосів, з них 2 (МН-1,2) – типу 14Д-

6А продуктивністю 1100 м3/год кожний, 9 (МН-3÷7,10÷13) – типу KRHA-

300/660 продуктивністю 1250 м3/год кожний, 2 (МН-8, 9) – типу СЕ-1250-140-11 

продуктивністю 1250 м3/год кожний; 1 (МН-14) – продуктивністю 960 м3/год.  

Підживлення котлів здійснюється 8 насосами, з них 2 насоси (№№2, 9) 

типу ПЕ-90-180 продуктивністю 90 м3/год, 5 насосів (№№2, 9) типу ПЕ-270-150 

продуктивністю 270 м3/год.   

Деаераційна система турбінного цеху ТЕЦ-4 складається з дев'яти 

деаераторів 6 кгс/см2, десятий виведено з експлуатації (7 шт. - тип ДСП-225 і два 

- тип ДСП-400), з трьох атмосферних деаераторів (тип - ДСА-200), двох 

деаераторів підживлення тепломережі 1,2 кгс/см2 (тип ДСА-200). 

Загальна встановлена теплова потужність установок теплопостачання 

ТЕЦ-4 складає 1228 Гкал/год, в тому числі від: 

- відборів турбін (без врахування відпуску теплової енергії від 

конденсаторів) – 408 (136х3) Гкал/год.; 

- водогрійних котлів ВК-1, ВК-2 – 210  (105х2) Гкал/год.; 

- котлів ПК-3, ПК-4 – 210  (105х2) Гкал/год.; 

- пікових водогрійних котлів ПТВМ-1 – ПТВМ-4 – 400 (100х4) Гкал/год. 

Наявна ж теплова потужність установок теплопостачання ТЕЦ-4 суттєво 

менше. Так, котел ПК-3 виведений з експлуатації, котел ТП-170 ПК-4 на 

консервації, котли ПТВМ розвивають потужності 49, 50, 50 та 50 Гкал/год 

відповідно; таким чином наявна теплова потужність ТЕЦ-4 складає (408 + 210 + 

199) = 817 Гкал/год. 

У зв’язку з особливостями гідравлічної схеми ТЕЦ-4, навіть ця теплова 

потужність не може бути у повному обсязі досягнена.  

Фактична теплова продуктивність ТЕЦ-4 обмежується гідравлічною 

схемою тепломереж, максимальна досяжна витрата мережної води знаходиться 

на рівні 12000-12500 м³/год. Таким чином, при дотриманні затвердженого 

температурного графіка 115-70 оС, доступна корисна теплова потужність ТЕЦ-4 

складає близько 560 Гкал/год. 
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ТЕЦ-4 відпускає теплову енергію з гарячою водою по шести 

тепломагістралях, які знаходяться на балансі КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», з 

умовними діаметрами головної ділянки 1000, 800, 700, 600, 400 та 350 мм. Через 

відсутність споживачів пари паропроводи ТЕЦ списані та частково демонтовані. 

Проектний температурний графік роботи ТЕЦ-4 був визначений як 150-

70оС, на цей час ТЕЦ-4 має працювати відповідно до більш адекватного реальній 

потребі споживачів зниженого температурного графіка 115-70 оС, який 

затверджений КП «Київтеплоенерго» та погоджений з Київською міською 

державною адміністрацією (див. Додаток 3.3).  

Річний відпуск теплової енергії від ТЕЦ-4 за останні роки (2012 – 2018) та 

питомі витрати умовного палива на відпуск теплової енергії наведені в таблиці 

2.2.12. 

Таблиця 2.2.12 Відпуск теплової енергії ТЕЦ-4 та фактичні питомі 

витрати умовного палива на відпущену теплову енергію  

Показник 2012   2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Відпуск ТЕ з колекторів, 

всього, Гкал 
1662007 1653861 1431576 1325581 1318194 1211956 1235641 

- в т.ч. відпрацьованою 

парою, Гкал 
 1650623 1421750 1285314 1310924 1206837 1228073 

Питомі витрати 

умовного палива на 

відпуск ТЕ, кг/Гкал 

153,90 152,50 153,90 151,20 149,50 146,20 144,60 

 

Частка відпуску теплової енергії відпрацьованою парою у загальному 

відпуску за останні роки залишалась практично постійною і складає 99,4 %.   

Згідно виробничої програми, в опалювальний період взимку на станції в 

роботі знаходиться наступне обладнання: 

- п’ять ÷ шість енергетичних котлів; 

- три турбогенератори; 

- водогрійні котли ВК-1, ВК-2 та пікові водогрійні котли ПТВМ-100 (при 

значному зниженню температури зовнішнього повітря). 

Обладнання забезпечує несення електричного навантаження 145÷170 МВт 

та відпуск тепла 250÷320 Гкал/год. 

В неопалювальний літній період в роботі, як правило, знаходяться два 

енергетичних котла та два турбогенератори. Водогрійні котли ВК-1, ВК-2 та 

пікові водогрійні котли ПТВМ-100 знаходяться на консервації.  

З метою взаємного резервування теплові мережі від Дарницької ТЕЦ 

з’єднані з тепломережами від ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, РК «Воскресенська», РК 

«Позняки». 

 

Завод з термічної переробки твердих побутових відходів (ТПВ) 

«Енергія» СП «Завод «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  

Завод з термічної переробки твердих побутових відходів (ТПВ) «Енергія» 

розташований в Дарницькому районі за адресою вул. Колекторна, 44. На  цей час 

є єдиним працюючим заводом з термічного знешкодження ТПВ в Україні. 
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Встановлене теплогенеруюче обладнання Завода «Енергія» наведене в 

таблиці 2.2.13.  

Таблиця 2.2.13 Встановлене теплогенеруюче обладнання Завода 

«Енергія» 

Тип котла 
ст. 

№ 

Встановлена потужність  
Дата введення 

в експлуатацію 

Стан 

котла 
т пари/ 

год 

Гкал/

год 

по мережній воді, 

за РК, Гкал/год 

ЧКД "Дукла" 1 40 (45)  26 24,5 1987 Робочий 

ЧКД "Дукла" 2 40 (45) 26 24,1 1987 Робочий 

ЧКД "Дукла" 3 40 (45) 26 21,9 1988 Робочий 

ЧКД "Дукла" 4 40 (45) 26 23,5 1988 Робочий 

 

Димові гази від котельного обладнання відводяться в атмосферу по одній 

цегляній димовій трубі.   

Застосовується технологія прямого спалювання несортованих твердих 

побутових відходів.  

Загальна встановлена теплова потужність парових котлів Завода «Енергія» 

складає 104 Гкал/год. За режимними картами котлів, сумарна максимальна 

потужність  складає 94 Гкал/год, при максимальній потужності одного котла         

24,5 Гкал/год. За технологічних обмежень, одночасно можуть працювати не 

більше 3 котлів, таким чином, максимальна корисна потужність складає не 

більше 75,5 Гкал/год.  

Витрата пари на власні потреби та технологію складає близько 

2,5 Гкал/год.  

З 2015 р. після побудови на заводі нової бойлерної та перетинки від заводу 

до зворотної тепломагістралі ТМ-1 станції теплопостачання «Позняки» частина 

теплової енергії подається в теплові мережі для підігріву зворотної мережевої 

води СТ «Позняки». 

Відпуск теплової енергії та фактичні питомі витрати умовного палива на 

відпущену теплову енергію за останні роки складали (табл. 2.2.14):  

Таблиця 2.2.14 Відпуск теплової енергії та фактичні питомі витрати 

умовного палива Завода «Енергія» на відпущену теплову енергію 
Параметр 2016 2017 2018 

Виробництво теплової енергії, Гкал 298586,2 309100,0 259091,0 

Відпуск ТЕ від теплоджерела, Гкал 198321,5 196894,3 178849,2 

Питомі витрати умовного палива на 

відпущену ТЕ, кг у.п./Гкал 
304,5 292,4 270,8 

Відпуск ТЕ з колекторів (за 

інформацією від КП «КТЕ»), Гкал 
193089 173933 156147,3 

 

На цей час загальне теплове навантаження сторонніх споживачів, які 

підключені до ССЗ «Енергія», складає 5,4 Гкал/год (з урахуванням 

середньогодинного ГВП), та фактичний відпуск теплової енергії ССЗ «Енергія» 

в ТМ №1 СТ «Позняки» складає 24 Гкал/год, тобто сумарно лише близько 30 

Гкал/год, що свідчить про недостатньо ефективне використання фактично 

дармової теплової енергії від спалювання ТПВ.  
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Станції теплопостачання та котельні СЦТ міста  

Станції теплопостачання та котельні системи централізованого 

теплопостачання міста Києва знаходяться в управлінні Структурного підрозділу 

«Київські теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Структура цього 

підрозділу охоплює джерела теплопостачання потужністю більше 80 Гкал/год та 

3 райони теплопостачання.  

Загальна встановлена потужність на відпуск теплової енергії теплових 

джерел (станцій теплопостачання та районних котелень) СП «Київські теплові 

мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» потужністю більше 80 Гкал/год складає 

3749,2 Гкал/год, наявна теплова потужність – 3360,2 Гкал/год.  

Корисна теплова потужність теплоджерел потужністю більше 80 Гкал/год 

складає 3229,21 Гкал/год. Власні потреби складають близько 31 Гкал/год.  

Проектний температурний графік роботи всіх теплових джерел СП 

«Київські теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» потужністю більше 80 

Гкал/год становить 150-70 °С, однак на цей час всі ці теплоджерела мають 

працювати відповідно до більш адекватного реальній потребі споживачів 

зниженого температурного графіка 115-70 оС, який затверджений КП 

«Київтеплоенерго» та погоджений з Київською міською державною 

адміністрацією (див. Додаток 3.3). 

Фактичний графік змін температур теплоносія тепломережі залежно від 

температури повітря часто ще більш знижений.  

Характеристики та параметри роботи теплогенеруючого обладнання 

джерел теплопостачання СП «Київські теплові мережі» КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» потужністю більше 80 Гкал/год наведені нижче.  

 

Станція теплопостачання №1 («СТ-1»), вул. Жилянська, 85 (№ 3.1.1) 

Станція теплопостачання №1 (СТ-1) розташована по вул. Жилянська, 85, у 

Солом’янському районі м. Києва. Будівлі станції є пам’яткою архітектури. СТ-1 

працює на опалення, ГВП та вентиляцію в опалювальний та неопалювальний 

періоди. Паливо – природний газ. 

Встановлене теплогенеруюче обладнання: 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ПТВМ-100 1961 1 100 93,00 

ПТВМ-100 1962 2 100 97,50 

ПТВМ-100 1968 3 100 97,50 

Фостер-Уиллер (рек.) 1948 4 80 63,00 

Фостер-Уиллер (рек.) 1949 5 80 58,20 

ЦКТИ 75-39-ф (рек.) 1953 6 55 54,29 

ЦКТИ 75-39-ф (рек.) 1954 7 55 55,40 

 

Сумарна встановлена теплова потужність станції теплопостачання СТ-1 

складає 570 Гкал/год. Котли ПТВМ-100 використовуються як пікові. Котли 

Фостер-Уиллер та ЦКТИ 75-39-ф переведені у водогрійний режим.  
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Всі котли працюють на індивідуальні димові труби, висотою 55 м, з 

діаметром устя 3,2 м (для котлів ст. №№ 4, 5, 6, 7), та 90 м і з діаметром устя 3,25 

м (для котлів ст. №№ 1, 2, 3). 

Наявна потужність котлів СТ-1 складає 518,89 Гкал/год. Сумарна 

максимальна потужність згідно режимних карт котлів складає  518,5 Гкал/год. З 

урахуванням власних потреб – 7,4 Гкал/год, корисна потужність на виводах СТ-

1 становить 511,49 Гкал/год.  

Інформація щодо діапазону теплопродуктивності та відповідного ККД 

водогрійних котлів СТ-1 за даними з їх режимних карт наведена у графічному 

вигляді на рис.2.2.18. 

 

 

Рис. 2.2.18 Залежність ККД  котлів СТ-1 від їх теплопродуктивності 

Відповідно до даних режимних карт встановлених у котельні котлів     

ПТВМ-100 ст. №№ 1 – 3, максимальний ККД всіх цих котлів досягається при 

теплопродуктивності 30-50 Гкал/год і становить до 94,98%. При досягненні 

максимальної теплопродуктивності згідно режимних карт, ККД котлів 

знижується на величину до 2,8 %.  

Для котлів типу Фостер-Уиллер ст. №№ 4 та 5, найвищі ККД досягаються 

при теплопродуктивності 45-50 Гкал/год і становлять до 95,7 %.  

Для котлів типу ЦКТИ 75-39-ф  ст. №№ 6 та 7, найвищі ККД досягаються 

при теплопродуктивності 45-50 Гкал/год і становлять до 95,8 %.  

Котел ЦКТИ 75-39-ф ст. № 6 характеризується вузьким діапазоном 

регулювання теплопродуктивності – від 40 до 55 Гкал/год, проте в цьому 

діапазоні характеризується найвищою максимальною ефективністю з усіх котлів 
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СТ-1. Котел ПТВМ-100 ст. №1 характеризується нижчою ефективністю, ніж інші 

котли, у всьому діапазоні навантажень.   

Фактичне питоме споживання умовного палива СТ-1 становить 153,7 

кг у.п./Гкал, що відповідає середньому експлуатаційному ККД станції 

теплопостачання  92,9  %. 

Видача теплової потужності здійснюється по 5магістралям діаметрами 500 

мм (ТМ №№ 2, 3, 5), 600 мм (ТМ № 1), та 700 мм (ТМ № 7) (ТМ № 6 працює від 

ТЕЦ-5).  

На СТ-1 встановлено 9 мережних насосів: 6 мережних насосів типу                      

СЭ-2500-180 продуктивністю 2500 м3/год кожний, 3 мережних насоси типу                  

СЭ-1250-140 продуктивністю 1250  м3/год кожний; також встановлено 4 насоси 

колекторної №2 (підкачка), типу KRHA - 400/500/40А - 0,1 продуктивністю 2500 

м3/год кожний.  

В неопалювальний період теплопостачання споживачів по зоні СТ-1 

зазвичай переключається на ТЕЦ-5.  

З метою взаємного резервування теплові мережі від СТ–1 з’єднані з 

мережами від ТЕЦ–5 і РК «Молодь». 

 

Станція теплопостачання №2 («СТ-2»), пров. Електриків, 17 (№ 3.1.2) 

Станція теплопостачання № 2 (СТ-2) розташована по пров. Електриків, 17 

у Подільському районі м. Києва. СТ-2 працює на опалення, ГВП та вентиляцію 

в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 

Встановлене теплогенеруюче обладнання:   

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ПТВМ-100 1968 1 100 99,60 

ПТВМ-100 1977 2 100 99,90 

ПТВМ-100 1979 3 100 99,80 

ПВК Борзиг (рек.) 1946 7 70 72,90 

ПВК Борзиг (рек.) 1947 8 70 70,14 

МАНН (рек.) 1949 9 65 73,44 

ТП-170 (рек.) 1952 10 105 109,50 

 

Котли ПТВМ-100 використовуються як пікові. Котли ПВК Борзиг 

реконструйовані на паро-водогрійні з вбудованим паровим контуром. Котли 

МАНН та ТП-170 переведені у водогрійний режим.  

Димові гази з котлів ПТВМ поступають в одну загальну димову трубу, з 

інших котлів – у окрему димову трубу для кожного котла. 

Сумарна встановлена теплова потужність СТ-2 складає 610 Гкал/год. 

Реконструйовані котли допускають перевищення номінальної встановленої 

потужності, наявна теплова потужність котлів СТ-2 складає 625,28 Гкал/год. З 

урахуванням власних потреб – 7,2 Гкал/год, корисна потужність на виводах       

СТ-2 становить 618,08 Гкал/год.  

Видача теплової потужності здійснюється по чотирьом магістралям 

діаметрами 700 мм (ТМ №№ 2, 3, 5) та 500 мм (ТМ № 1) (на теперішній час ТМ 
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№ 4 ,ТМ № 6 та частково ТМ № 3 працюють від ТЕЦ-6).  

На СТ-2 встановлено 13 мережних насосів: 2 мережних  насоси типу СЭ-

2500-180 продуктивністю 2500 м3/год кожний; 3 мережних насосів типу  СЭ-

1250-140 продуктивністю 1250  м3/год кожний; 4 мережних насоса типу 14-Д-6 

продуктивністю 1250 м3/год  кожний (СН-1,5 виведені з експлуатації); 4 

мережних насоса типу 14СД-10х2 продуктивністю 1250 м3/год  кожний.  

У неопалювальний період теплопостачання споживачів по зоні СТ-2 

зазвичай переключається на ТЕЦ-6. 

З метою взаємного резервування теплові мережі від СТ-2 з’єднані з 

тепломережами від ТЕЦ-6 та РК “Виноградар”. 

 

Районна котельня “Відрадний”, просп. Любомира Гузара (Комарова), 

7 (№ 3.1.3) 

Районна котельня “Відрадний” розташована по просп. Любомира Гузара 

(Комарова), 7 у Солом`янському районі м. Києва. РК працює на опалення, ГВП 

та вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний 

газ.  

Встановлене теплогенеруюче обладнання:   

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ПТВМ-50 1962 1 50 36,26 

ПТВМ-50 1962 2 50 50,00 

ПТВМ-50 1966 3 50 43,10 

ПТВМ-50 1967 4 50 49,50 

 

Сумарна встановлена теплова потужність РК “Відрадний” складає 200 

Гкал/год. Кожний котел працює на окрему димову трубу. 

В 2019 р. виконано капітальний ремонт котла ПТВМ-50 ст. №1 з заміною 

труб фронтового, лівого екранів та пакетів конвективної частини. 

Наявна потужність котлів РК "Вiдрадний" складає 178,86 Гкал/год. З 

урахуванням власних потреб – 1,1 Гкал/год, корисна потужність на виводах РК 

"Вiдрадний" становить 177,76 Гкал/год.  

Видача теплової потужності здійснюється по 1-й магістралі діаметром 700 

мм на головній ділянці. 

На РК "Вiдрадний" встановлено 4 мережних  насоси типу KRHA-400/700 

продуктивністю 1250 м3/год та корисним напором 140 м в.ст.     

З метою взаємного резервування теплові мережі від РК «Відрадний» 

з’єднані з мережами від ТЕЦ-5, СТ–1 і РК «Микільська Борщагівка». 

 

 

Районна котельня “Нивки”, вул. Салютна, 23 б (№ 3.1.4) 

Районна котельня “Нивки” розташована по вул. Салютна, 23-б у  

Шевченківському районі м. Києва. РК працює на опалення, ГВП та вентиляцію 

в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ.  
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Встановлене теплогенеруюче обладнання: 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ПТВМ-50 1963 1 50 49,50 

ПТВМ-50 1963 2 50 49,30 

ПТВМ-50 1966 3 50 46,70 

 

Сумарна встановлена теплова потужність РК “Нивки” складає 150 

Гкал/год.  Кожний котел має окрему димову трубу.  

Наявна потужність котлів РК "Нивки" складає 145,5 Гкал/год. З 

урахуванням власних потреб – 0,8 Гкал/год, корисна потужність на виводах РК 

"Нивки" становить 144,7 Гкал/год.  

Видача теплової потужності здійснюється по 3 магістралям з діаметрами 

головних ділянок 500 мм (ТМ №1) та 600 мм (ТМ №№ 2 та 3). 

На РК "Нивки" встановлено 5 мережних насосів: чотири типу 200Д 90, 

продуктивністю 720 м3/год та корисним напором 90 м в.ст., один типу 1Д630-90, 

продуктивністю 630 м3/год та корисним напором  90 м в.ст. 

 

Районна котельня “М. Борщагівка”, вул. Жмеринська, 14 (№ 3.1.5) 

Районна котельня “М. Борщагівка” розташована по вул. Жмеринська, 14 у  

Святошинському районі м. Києва. РК працює на опалення, ГВП та вентиляцію в 

опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ.  

Встановлене теплогенеруюче обладнання 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/го 

ПТВМ-100 1970 1 100 99,40 

ПТВМ-100 1970 2 100 98,70 

ПТВМ-100 1977 3 100 99,10 

ПТВМ-50 1983 4 50 49,50 

ПТВМ-50 1983 5 50 49,60 

ДКВР-6,5/13 1983 6 4 - 

 

Сумарна встановлена теплова потужність РК “М. Борщагівка” на відпуск 

теплової енергії складає 400 Гкал/год. Димові газі всіх котлів відводяться через 

одну загальну залізобетонну димову трубу висотою 120 м з діаметром устя 4,2 м.  

Паровий котел ДКВР-6,5/13 виведений з експлуатації та знятий з 

реєстрації.  

В 2019 р. виконано капітальний ремонт котла ПТВМ-50 ст. №5 з заміною 

пакетів конвективної частини. 

Наявна потужність котлів РК "М.Борщагiвка" на відпуск теплової енергії 

складає 396,3 Гкал/год. З урахуванням власних потреб – 1,9 Гкал/год, корисна 

потужність на виводах РК "М.Борщагiвка" становить 394,4 Гкал/год.  

Сумарна максимальна потужність згідно режимних карт котлів складає  

396,3 Гкал/год. 

Інформація щодо діапазону теплопродуктивності та відповідного ККД 
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водогрійних котлів РК “Микільська Борщагівка” за даними з їх режимних карт 

наведена у графічному вигляді на рис.2.2.19. 

Відповідно до даних режимних карт встановлених у котельні котлів     

ПТВМ-100 (ст. №1-3) та ПТВМ-50 (ст. №4-5), максимальний ККД цих котлів 

досягається при їх мінімальній теплопродуктивності і становить до 94,7%. При 

досягненні максимальної теплопродуктивності згідно режимних карт, ККД 

котлів знижується на величину до 4,6 %.  

 

Рис. 2.2.19 Залежність ККД  котлів РК «Микільська Борщагівка» від 

їх теплопродуктивності 

 

Як видно з рис. 2.2.20, котли ПТВМ-100 ст. №№ 1 та 3 у всьому діапазоні 

теплопродуктивності характеризуються близькою і найвищою серед всіх котлів 

максимальною ефективністю. Котли ПТВМ-50 ст. № 4 та 5 характеризується 

нижчою ефективністю, ніж котли ПТВМ-100,  у всьому діапазоні навантажень.  

Фактичне питоме споживання умовного палива РК “Микільська 

Борщагівка” становить 153,3 кг у. п./Гкал, що відповідає середньому 

експлуатаційному ККД котельні 93,2 %. 

Видача теплової потужності здійснюється по 2 магістралям діаметрами по 

700 мм. 

На РК “Микільська Борщагівка” встановлено 8 мережних насосів типу СЭ-

1250-140, продуктивністю 1250 м3/год та корисним напором 140 м в.ст.  

З метою взаємного резервування теплові мережі від РК «Микільська 

Борщагівка» з’єднані з тепломережами від РК «Відрадний». 

 

 

Районна котельня “Виноградар”, вул. Світлицького, 34 (№ 3.1.6) 

Районна котельня “Виноградар” розташована по вул. Світлицького, 34 у  

Подільському районі м. Києва. РК працює на опалення, ГВП та вентиляцію в 

опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ.  
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Встановлене теплогенеруюче обладнання 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ПТВМ-50-4 1974 1 50 49,40 

ПТВМ-50-4 1974 2 50 49,10 

ПТВМ-50-4 1977 3 50 49,40 

ПТВМ-50 C-4 1984 4 50 49,50 

ДКВР-4/13 1981 5 2,5  

 

Сумарна встановлена теплова потужність РК “Виноградар” на відпуск 

теплової енергії складає 200 Гкал/год. 

Наявна потужність котлів РК "Виноградар" на відпуск теплової енергії 

складає 197,4 Гкал/год. З урахуванням власних потреб – 1,3 Гкал/год, корисна 

потужність на виводах РК "Виноградар" становить 196,1 Гкал/год.  

Видача теплової потужності здійснюється по 3-м магістралям діаметрами 

головної ділянки 500 мм (ТМ №№ 1, 2) та 600 мм (ТМ № 3). 

На РК "Виноградар" встановлено 6 мережних насосів типу СЭ-800-100, 

продуктивністю 800 м3/год та корисним напором 100 м в.ст.  

З метою взаємного резервування теплові мережі від РК «Виноградар» 

з’єднані з тепломережами від СТ-2. 

 

Районна котельня “Молодь”, вул. Дегтярівська, 46  (№ 3.1.7) 

Районна котельня “Молодь” розташована по вул. Дегтярівська, 46 у 

Шевченківському районі м. Києва. РК працює на опалення, ГВП та вентиляцію 

в опалювальний період. Паливо – природний газ.  

Встановлене теплогенеруюче обладнання 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ПТВМ-30м-4 1977 1 35 34,30 

ПТВМ-30м-4 1977 2 35 34,60 

ПТВМ-30м-4 1977 3 35 35,40 

Е-1/9 1985 4 0,6  

 

Паровий котел Е-1/9 працював для власних потреб мазутного господарства 

котельні, яке виведено з експлуатації у 2001 р. 

Котли працюють на спільну димову трубу, висотою 60 м, діаметр устя – 

3,0 м. 

Сумарна встановлена теплова потужність районної котельні “Молодь” на 

відпуск теплової енергії складає близько 105 Гкал/год. 

Наявна потужність котлів РК "Молодь" на відпуск теплової енергії складає 

104,3  Гкал/год. З урахуванням власних потреб – 0,6 Гкал/год, корисна 

потужність на виводах РК "Молодь"  становить 103,7 Гкал/год.  

Інформація щодо діапазону теплопродуктивності та відповідного ККД 

водогрійних котлів РК “Молодь” за даними з їх режимних карт наведена у 

графічному вигляді на рис.2.2.20. 
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Рис. 2.2-20 Залежність ККД  котлів РК «Молодь» від їх 

теплопродуктивності 

Відповідно до даних режимних карт встановлених у РК «Молодь»  котлів 

ПТВМ-30м-4 ст. №№ 1 – 3, максимальний ККД цих котлів досягається при 

мінімальній їх теплопродуктивності 12-13 Гкал/год і становить до 96,3 %. 

Характеристики експлуатаційної ефективності всіх трьох котлів вельми близькі.  

При досягненні максимального навантаження згідно режимних карт, ККД 

котлів знижується на величину до 5 %.  

Фактичне питоме споживання умовного палива РК “Молодь” становить 

152,6 кг у. п./Гкал, що відповідає середньому експлуатаційному ККД котельні 

93,6  %. Видача теплової потужності здійснюється по 1-й магістралі діаметром 

500 мм. 

На РК “Молодь” встановлено 5 мережних насосів: три насоси типу NK 200-

500 (GRUNDFOS), продуктивністю 500 м3/год та корисним напором 98 м.в.ст.,  

один насос ЦН-400/105, продуктивністю 400 м3/годину та корисним напором 105 

м в.ст. 

З метою взаємного резервування теплові мережі від РК «Молодь» з’єднані 

з тепломережами від СТ-1 та ТЕЦ-5. 

 

Районна котельня “Воскресенка”, вул. Крайня, 1 (№ 3.1.8) 

Районна котельня “Воскресенка” розташована по вул. Крайня, 1 у  

Деснянському районі м. Києва. РК працює на опалення, ГВП та вентиляцію в 

опалювальний період. Паливо – природний газ.   

Котли працюють на загальну димову трубу, висота якої 120 м, діаметр устя 

– 4,2 м. 

Встановлена теплова потужність РК “Воскресенка” складає 300 Гкал/год.  

Встановлене теплогенеруюче обладнання: 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

КВГМ-100 1978 3 100 99,00 

КВГМ-100 1978 4 100 100,00 
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КВГМ-100 1983 5 100 98,00 

ДКВР-10/13 1989 1 6  

ДКВР-10/13 1989 2 6  

 

Наявна потужність котлів РК "Воскресенка" на відпуск теплової енергії 

складає 297,0  Гкал/год. З урахуванням власних потреб – 1,9 Гкал/год, корисна 

потужність на виводах РК "Воскресенка"  становить 295,1 Гкал/год.  

Інформація щодо діапазону теплопродуктивності та відповідного ККД 

водогрійних котлів РК “Воскресенка” за даними з їх режимних карт наведена у 

графічному вигляді на рис.2.2.21. 

 

 

Рис. 2.2.21 Залежність ККД  котлів РК «Воскресенка» від їх 

теплопродуктивності 

 

Відповідно до даних режимних карт встановлених у котельні котлів 

КВГМ-100 ст. №№ 3 – 5, максимальний ККД цих котлів досягається при 

теплопродуктивності до 70 Гкал/год і становить до 94,2 %.  

Відповідно до режимної карти котла КВГМ-100 ст. № 3, його ККД вельми 

стрімко знижується з підвищенням теплопродуктивності до 74 Гкал/год, і далі 

різко зростає до майже 94%, з наступним плавним зниженням аналогічно іншим 

котлам. Наведені у режимній карті цього котла такі різки стрибки ККД 

викликають сумніви в коректності складення режимної карти, і потребують 

уточнення. 

Фактичне питоме споживання умовного палива РК “Воскресенка” за 

даними КП «Київтеплоенерго» становить 152,9 кг у. п./Гкал, що відповідає 

середньому експлуатаційному ККД котельні 93,4  %.  

Видача теплової потужності здійснюється по 1-й магістралі діаметром 700 

мм (2-га магістраль підключена до ТЕЦ-6). 

На РК “Воскресенка” встановлено 5 мережних насосів типу Д 1250-125, 

продуктивністю 1250 м3/год та корисним напором 125 м в.ст.  
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З метою взаємного резервування теплові мережі від РК «Воскресенка» 

з’єднані з тепломережами від ТЕЦ-6. 

 

Станція теплопостачання “Біличі”, вул. Робітнича, 1 (№ 3.1.9) 

Станція теплопостачання “Біличі” (СТ «Біличі») розташована по вул. 

Робітнича, 1 у Святошинському районі м. Києва. СТ працює на опалення, ГВП 

та вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний 

газ. 

Встановлене теплогенеруюче обладнання 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

КВГМ-100 1989 3 100 83,00 

КВГМ-100 1989 4 100 99,90 

КВГМ-100 1989 5 100 100,70 

ДЕ-25/14 1989 1 15  

ДЕ-25/14 1989 2 15  

 

Парові котли працюють тільки на власні потреби котельні (мазутного 

господарства).  

Димові гази відводяться через одну цегляну димову трубу висотою 150 м з 

діаметром устя 6,8 м. 

Встановлена теплова потужність СТ “Біличі” на відпуск теплоенергії 

складає 300 Гкал/год. 

Наявна потужність котлів СТ "Бiличi" на відпуск теплової енергії складає 

283,6 Гкал/год. З урахуванням власних потреб 2,2 Гкал/год, корисна потужність 

на виводах СТ "Бiличi" становить 281,4 Гкал/год.  

Інформація щодо діапазону теплопродуктивності та відповідного ККД 

водогрійних котлів СТ “Біличі” за даними з їх режимних карт наведена у 

графічному вигляді на рис.2.2.22. 

 

Рис. 2.2.22 Залежність ККД котлів СТ "Бiличi" від їх 

теплопродуктивності 
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Відповідно до даних режимних карт встановлених у СТ «Бiличi» котлів     

КВГМ-100 ст. №№ 3 – 5, максимальний ККД цих котлів досягається при 

теплопродуктивності 30-50 Гкал/год і становить до 94,9 %.  

Котел КВГМ-100 ст. № 4 характеризується дещо вищою максимальною 

ефективністю. Котел ст. №5 характеризується значним розкидом показників 

ефективності, та різки зниженням ККД при малих теплопродуктивностях.  

Фактичне питоме споживання умовного палива СТ “Біличі” за даними КП 

«Київтеплоенерго» становить 153,2 кг у. п./Гкал, що відповідає середньому 

експлуатаційному ККД станції теплопостачання 93,2  %. 

Видача теплової потужності здійснюється по 2-м магістралям з діаметрами 

головної ділянки 1000 мм (ТМ №1) та 700 мм (ТМ №2). 

На СТ “Біличі” встановлено 5 мережних насосів типу KRHA-300/660/40A-

019 та один насоса GRUNDFOS-LS350-250-630B, продуктивністю 1250 м3/год та 

корисним напором 140 м в.ст. 

 

Районна котельня “Веркон”, просп. Перемоги, 67 (№ 3.1.10) 

Районна котельня “Веркон” розташована по просп. Перемоги, 67 у 

Святошинському районі м. Києва. РК працює на опалення, ГВП та вентиляцію в 

опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний газ. 

Встановлене теплогенеруюче обладнання 

Тип котлів 

Рік введ. в 

експл. 

котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ДКВР-10/13 1975 1 6 Консерв 

ДКВР-10/13 1970 2 6 Консерв 

КВГМ-20 1977 7 20 14,90 

КВГМ-20 1976 8 20 20,00 

КВГМ-20 1983 9 20 14,00 

КВГМ-30 1992 10 30 18,24 

 

Водогрійні котли працюють на спільну димову трубу, висота якої 60 м, 

діаметр устя – 3,0 м. Парові котли мають окрему димову трубу, висота якої 45 м, 

діаметр устя – 2,0 м. 

Парові котли типу ДКВР–10/13 працювали на власні потреби котельні, на 

цей час знаходяться в стані консервації. 

Встановлена теплова потужність РК “Веркон” складає 102 Гкал/год. 

Наявна потужність котлів РК "Веркон" на відпуск теплової енергії складає 

67,14 Гкал/год. З урахуванням власних потреб  0,2 Гкал/год, корисна потужність 

на виводах РК "Веркон" становить 66,94 Гкал/год.  

Інформація щодо діапазону теплопродуктивності та відповідного ККД 

водогрійних котлів РК “Веркон” за даними з їх режимних карт наведена у 

графічному вигляді на рис.2.2.23. 

Відповідно до даних режимних карт встановлених у РК "Веркон" котлів, 

найвищою ефективністю у всьому діапазоні теплопродуктивності 

характеризується котел КВГМ-20 ст. № 8, при цьому максимум ККД досягається 

при теплопродуктивності 7 Гкал/год і становить 95,3 %.  
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Рис. 2.2.23  Залежність ККД котлів РК "Веркон" від їх 

теплопродуктивності 

 

Максимальний ККД інших котлів досягається при теплопродуктивності 7-

12 Гкал/год і становить до 92,1 %.  

Фактичне питоме споживання умовного палива РК “Веркон” за даними КП 

«Київтеплоенерго» становить 159,4 кг у. п./Гкал, що відповідає середньому 

експлуатаційному ККД котельні 89,6  %. Ефективність виробництва теплової 

енергії котлами ст. №№ 7, 9 та 10 вельми низька.  

Видача теплової потужності здійснюється по 1-й магістралі діаметром     

300 мм. 

На РК «Веркон»  встановлено 5 мережних насосів: № 1 - мережний насос 

типу СЭ-800-100 продуктивністю 800 м3/год та корисним напором 100 м в.ст.; 

№№ 2,3,4 - 3 мережних насоси типу ЦН-405/105  продуктивністю 400 м3/год та 

корисним напором 100 м в.ст. кожний; № 5 - мережний насос типу П9-АНЦ-

150/400 продуктивністю 320 м3/год корисним напором 50 м в.ст.  

 

Районна котельня “Пар”, вул. Резервна, 8 (№ 3.1.11) 

Районна котельня “Пар” розташована по вул. Резервна, 8 у Подільському 

районі м. Києва.  

Встановлене теплогенеруюче обладнання 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ДКВР-20/13 1972 2 12 консерв 

ДКВР-20/13 1972 3 12 консерв 

ДКВР-20/13 1974 4 12 консерв 

ДКВР-20/13 1975 5 12 консерв 

ДЕ-25/14 1980 6 15 консерв 

ДКВР-10/13 1981 7 6 консерв 

КВГМ-50 1982 8 50 консерв 

КВГМ-50 1983 9 50 консерв 
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Встановлена теплова потужність водогрійних котлів РК “Пар” складає 100 

Гкал/год, парових – 95 т пари/год, або 69 Гкал/год, сумарно 169 Гкал/год. 

У водогрійній частині РК “Пар” встановлено 3 мережних насоса: №№ 1, 2 

– насоси мережні типу Д-1250-125 продуктивністю 1250 м3/год та корисним 

напором 125 м в.ст.; № 3 – насос літній мережний типу Д-800-56 продуктивністю 

800 м3/год та корисним напором 57 м в.ст.  

Котельня останні роки не працює. Обладнання РК "Пар" знаходиться в 

стані консервації в зв'язку з відсутністю приєднаного навантаження. 

 

Станція теплопостачання “Позняки”, вул. Ревуцького, 41 (№ 3.1.12) 

Станція теплопостачання “Позняки”  розташована по вул. Ревуцького, 41 

у Дарницькому районі м. Києва. СТ “Позняки” працює на опалення, ГВП та 

вентиляцію в опалювальний період. Паливо – природний газ. 

Встановлене теплогенеруюче обладнання 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

КВГМ-100 2011 3 100 97,20 

КВГМ-100 2011 4 100 99,70 

КВ-Г-116,3-150 2019 5 100 100 

ДЕ-25/14 2011 1 15  

ДЕ-25/14 2011 2 15  

КВ-Г-116,3-150   2020 5 100  

 

Парові котли ДЕ-25/14 працюють тільки на власні потреби станції. 

Встановлений новий водогрійний котел КВ-Г-116,3-150, експлуатується в 

рамках договору про співробітництво.  

Всі котли працюють на загальну димову трубу, висота якої 180 м, діаметр 

устя – 6,0 м. 

За котлом КВГМ-100 ст. №3 встановлена установка очищення димових 

газів та утилізації теплової енергії. 

Встановлена теплова потужність станції теплопостачання “Позняки” на 

відпуск теплової енергії складає 300 Гкал/год.  

Наявна потужність котлів СТ "Позняки" складає 296,9 Гкал/год. З 

урахуванням власних потреб 2,9 Гкал/год та власних потреб при експлуатації 

нового котла КВ-Г-116,3-150 ст. № 5 у розмірі близько 2% (тобто близько 

2 Гкал/год), корисна потужність на виводах СТ "Позняки" становить 

292,0 Гкал/год.  

Інформація щодо діапазону теплопродуктивності та відповідного ККД 

водогрійних котлів КВГМ-100 СТ "Позняки" за даними з їх режимних карт 

наведена у графічному вигляді на рис.2.2.24. 

Відповідно до даних режимних карт встановлених у СТ "Позняки"  котлів 

КВГМ-100, максимальний ККД цих котлів досягається при теплопродуктивності 

30-40 Гкал/год і становить до 96,1%. З підвищенням  теплопродуктивності ККД 

котлів знижується на величину до 5 %.  
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Рис. 2.2.24  Залежність ККД котлів КВГМ-100 СТ "Позняки" від їх 

теплопродуктивності 

 

Котел КВГМ-100 ст. № 4 практично у всьому діапазоні 

теплопродуктивності характеризується найвищою ефективністю.  

Фактичне питоме споживання умовного палива СТ “Позняки” за даними 

КП «Київтеплоенерго» становить 153,0 кг у. п./Гкал, що відповідає середньому 

експлуатаційному ККД станції теплопостачання 93,4  %.  

Видача теплової потужності здійснюється по 1-й магістралі діаметром 

1000 мм. 

На СТ “Позняки” встановлено 3 мережних насоса типу СЭ-2500-180-8 

продуктивністю 2500 м3/год та корисним напором 180 м в.ст., та один насос СЭ-

1250-140-11 (СНЛ) продуктивністю 1250 м3/год та корисним напором  140 м в.ст.   

 

Районна котельня “Теремки”, просп. Глушкова, 38 (№ 3.1.13) 

Районна котельня “Теремки” розташована по просп. Глушкова, 38 у 

Голосіївському районі м. Києва. РК “Теремки” працює на опалення, ГВП та 

вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний 

газ. 

Встановлене теплогенеруюче обладнання: 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ТВГ-8М 1972 1 8,3 7,07 

ТВГ-8М 1974 2 8,3 5,75 

ТВГ-8М 1975 3 8,3 5,92 

ТВГ-8М 1975 4 8,3 6,53 

ДКВР-4/13 1975 5 2,5  

ДКВР-4/13 1975 6 2,5  

ПТВМ-30М 1988 7 40 12,54 

ПТВМ-30М 1987 8 40 11,53 
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Парові котли ДКВР-4/13 працюють для забезпечення власних потреб 

котельні. 

В міжопалювальний період котли ПТВМ-30м (зала №1) не працюють, 

навантаження забезпечують тільки котли ТВГ-8М (зала №2). 

Встановлена теплова потужність РК “Теремки” на відпуск теплової енергії 

складає 113,2 Гкал/год. 

Наявна потужність котлів РК “Теремки” на відпуск теплової енергії 

складає 49,34 Гкал/год. З урахуванням власних потреб  0,6 Гкал/год, корисна 

потужність на виводах РК “Теремки” становить 48,74 Гкал/год.  

Видача теплової потужності здійснюється по двом виводам з діаметрами 

головної ділянки 400 мм та 500 мм, які на території РК об’єднані в одну теплову 

магістраль діаметром 400 мм. 

На РК “Теремки” встановлено: 2 мережних насоси типу П9-АНЦ-150 

продуктивністю 320 м³/год; 1 мережний насос типу ЦА-411/105 продуктивністю 

430 м³/год; 3 мережних насоси типу Д 630-90 продуктивністю 630 м³/год.  

 

Районна котельня “Центральна”, просп. Вернадського, 36-б (№3.1.14) 

Районна котельня “Центральна” розташована по просп. Вернадського,      

36-б у Святошинському районі м. Києва. РК “Центральна” працює на опалення, 

ГВП та вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – 

природний газ.  

Встановлене теплогенеруюче обладнання 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ПТВМ-50 1969 4 50 43,94 

ПТВМ-50 1969 5 50 46,30 

ПТВМ-50 1982 6 50 37,70 

 

Встановлена теплова потужність РК “Центральна” складає 150 Гкал/год. 

Всі котли підключені до однієї загальної димової труби, висотою 120 м, з 

діаметром устя 5,15 м.   

В 2019 р. виконано капітальний ремонт котла ПТВМ-50 ст. №6 з заміною 

труб фронтового, заднього, лівого, правого екранів та І ступені конвективної 

частини. 

Наявна потужність котлів РК “Центральна” на відпуск теплової енергії 

складає 127,94 Гкал/год. З урахуванням власних потреб  0,4 Гкал/год, корисна 

потужність на виводах РК “Центральна” становить 127,54 Гкал/год.  

Інформація щодо діапазону теплопродуктивності та відповідного ККД 

водогрійних котлів РК “Центральна” за даними з їх режимних карт наведена у 

графічному вигляді на рис.2.2.25. 

Відповідно до даних режимних карт встановлених у РК “Центральна”  

котлів ПТВМ-50 ст. №№ 4 – 6, максимальний ККД цих котлів досягається при 

теплопродуктивності 16-35 Гкал/год і становить до 95,9 %. Котел ПТВМ-50 ст. 

№ 6 у всьому своєму діапазоні навантажень від 16 до 37,7 Гкал/год 
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характеризується найвищою максимальною ефективністю. З підвищенням 

теплопродуктивності до максимальної ККД котлів знижується на величину до 

3 %. З теплопродуктивністю менше 16 Гкал/год може працювати лише котел 

ПТВМ-50 ст. № 5, при цьому ККД знижується до 90 % при 10,7 Гкал/год.  

 

 

Рис. 2.2.25  Залежність ККД котлів РК “Центральна” від їх 

теплопродуктивності 

 

Фактичне питоме споживання умовного палива РК “Центральна” за 

даними КП «Київтеплоенерго» становить 155,3 кг у. п./Гкал, що відповідає 

середньому експлуатаційному ККД котельні 92,0  %, хоча за наведеними вище 

даними з режимних карт ККД котлів вельми високий.  

Видача теплової потужності здійснюється по п’яти тепловим магістралям 

з діаметрами головної ділянки від 500 до 200 мм. 

На РК “Центральна” встановлено: 3 мережних насоси типу 12СД-10х2 

продуктивністю 790 м³/год; 1 мережний насос типу СЕ -800-100 продуктивністю 

800 м³/год.  

 

Районна котельня “Мінська”, просп. Рокосовського, 8-б (№ 3.1.15) 

Районна котельня “Мінська” розташована по просп. Рокосовського, 8-б у 

Оболонському районі м. Києва. РК “Мінська” працює на опалення, ГВП та 

вентиляцію в опалювальний та неопалювальний періоди. Паливо – природний 

газ.  

Встановлене теплогенеруюче обладнання 

Тип котлів 
Рік введ. в 

експл. котла 

Ст. № 

котла 

Встановлена 

потужність, 

Гкал/год 

Наявна 

потужність, 

Гкал/год 

ПТВМ-30М 1972 1 40 35,60 

ПТВМ-30М 1972 2 40 36,10 
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Встановлена теплова потужність РК “Мінська” складає близько 80 

Гкал/год. 

Наявна потужність котлів РК “Мінська” на відпуск теплової енергії 

складає 71,7 Гкал/год. З урахуванням власних потреб  0,4 Гкал/год, корисна 

потужність на виводах РК “Мінська” становить 71,3 Гкал/год.  

Видача теплової потужності здійснюється по одній магістралі з 

максимальним діаметром головної ділянки 500 мм. 

На РК “Мінська” встановлено 4 мережних насоси типу 8НДВ 

продуктивністю 600 м³/год.  

 

Котельні потужністю менше 80 Гкал/год районів теплопостачання 

СП «Київські теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  

Загальна встановлена потужність теплових джерел потужністю менше 80 

Гкал/год районів теплопостачання СП «Київські теплові мережі» КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» складає 1506,3  Гкал/год, на відпуск теплової енергії –

1495,5 Гкал/год, наявна теплова потужність на відпуск теплової енергії – 968,7 

Гкал/год, корисна –  949,4 Гкал/год.  

Сумарна наявна потужність теплових джерел СП «Київські теплові 

мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на відпуск теплової енергії складає 81,1 % 

від загальної встановленої потужності, при цьому для теплоджерел >80 Гкал/год 

цей показник досягає 87,6 %, тоді як для теплоджерел <80 Гкал/год він не 

перевищує 64,3%, головним чином за рахунок великої кількості котлів в стані 

консервації.   

Характеристики котелень потужністю менше 80 Гкал/год, які відносяться 

до трьох районів теплопостачання (РТ-1, РТ-2 та РТ-3) СП «Київські теплові 

мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», наведені в Додатку 3.4.   

 

2.2.2 Енергоефективність генерації теплової енергії  

 

Аналіз ефективності генерації теплової енергії теплоджерелами системи 

теплопостачання м. Києва був проведений за період 2016-2019 рр. на основі 

річних даних з відповідних форм звітності.  

Ефективність виробництва та відпуску теплової енергії за останні 4 роки 

(2016 – 2019) по окремих теплоджерелах представлено в таблиці 2.2.15. 

Таблиця 2.2.15. Ефективність виробництва та відпуску теплової 

енергії за 2016 – 2019 роки по окремих теплоджерелах 

Таблиця 2.2.15-1. ТЕЦ*  

№  

ТД 

Шифр 

ТД 

Назва, адреса 

теплоджерела 

Ефективність 

виробництва 

ТЕ, % 

Ефективність відпуску 

теплової енергії, % 

2018 2016 2017 2018 2019 

1  1.1.1 ТЕЦ-5, вул. Промислова, 4 97,1 97,4 94,9 97,1 97,3 

2  1.1.2 ТЕЦ-6, вул. Пухівська, 1 а 97,4 96,5 97,8 97,4 97,0 

3  1.2.3 
ТЕЦ-4, вул. Гната 

Хоткевича, 20 
89,5 86,1 86,5 85,8  

* Значення надані персоналом відповідних ТЕЦ  
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Таблиця 2.2.15-2. СП "Завод "Енергія" 

№  

ТД 

Шиф

р ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Ефективність 

виробництва 

ТЕ, % 

Ефективність відпуску 

теплової енергії, % 

2018 2016 2017 2018 2019 

4  2.1.1 
СП "Завод "Енергія", вул. 

Колекторна, 44   
73,4 45,0 46,9 50,7   

 

Таблиця 2.2.15-3. Теплові джерела більше 80 Гкал/год  

№  

ТД 

Шиф

р ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Ефективність 

виробництва 

ТЕ, % 

Ефективність відпуску 

теплової енергії, % 

2019 2016 2017 2018 2019 

5  3.1.1 "СТ-1", вул. Жилянська, 85 94,1 92,6 92,6 93,0 92,9 

6  3.1.2 "СТ-2", пров. Електриків, 17 93,4 91,5 92,3 92,2 92,3 

7  3.1.3 
"Відрадний", просп. Л.Гузара 

(Комарова), 7 
94,2 92,7 93,2 93,5 93,1 

8  3.1.4 "Нивки", вул. Салютна, 23-Б 92,9 93,0 92,2 92,1 91,3 

9  3.1.5 
"М. Борщагівка", вул. 

Жмеринська, 14 
94,3 92,9 93,5 93,5 93,2 

10  3.1.6 
"Виноградар", вул. 

Світлицького, 34 
93,4 92,6 92,2 92,3 92,1 

11  3.1.7 
"Молодь", вул. Дегтярівська, 

46 
94,1 93,2 93,3 93,4 93,1 

12  3.1.8 "Воскресенка", вул. Крайня, 1 96,3 93,7 93,8 93,8 93,0 

13  3.1.9 "Біличі", вул. Робітнича, 1 95,5 93,5 93,1 92,8 92,8 

14  3.1.10 
"Веркон", просп. Перемоги, 

67 
90,0 91,4 92,3 88,6 89,6 

15  3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8  на консервації 

16  3.1.12 
"Позняки", вул. Ревуцького, 

41 
94,3 93,0 93,2 93,5 93,1 

17  3.1.13 
"Теремки", просп. Глушкова, 

38 
92,7 89,4 88,4 87,2 88,6 

18  3.1.14 
"Центральна", 

пр.Вернадського,36-а  
95,6 92,6 93,1 92,8 91,9 

19  3.1.15 
“Мінська”, просп. 

Рокосовського, 8-б 
93,3 92,1 93,0 91,6 90,5 

Усереднено теплоджерела >80 Гкал/год  94 92,6 94,0 92,8 92,6 

 

Таблиця 2.2.15-4. Теплові джерела менше 80 Гкал/год  

№  

ТД 

Шиф

р ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Ефективність 

виробництва 

ТЕ, % 

Ефективність відпуску 

теплової енергії, % 

2018 2016 2017 2018 2019 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

20  4.1.1 
"Феофанія-2", вул. Метрологічна, 

1-а   
89,5 85,5 86,3 86,6 87,2 

21  4.1.2 вул. Васильківська, 45 79,6 78,6 77,8 77,6 
на 

конс. 
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№  

ТД 

Шиф

р ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Ефективність 

виробництва 

ТЕ, % 

Ефективність відпуску 

теплової енергії, % 

2018 2016 2017 2018 2019 

22  4.1.3 вул. Васильківська, 31/17 81,7 77,2 78,4 78,0 79,4 

23  4.1.4 просп. Науки, 47 90,3 88,3 88,3 87,7 88,9 

24  4.1.5 просп. Науки, 41 - на консервації 

25  4.1.6 просп. Науки, 31 90,2 89,7 88,7 88,0 87,7 

26  4.1.7 Стратегічне шосе, 54 84,0 78,0 77,2 79,1 73,5 

27  4.1.8 
“Московська-2”, Коломиївський 

пров, 5-а 
91,1 89,3 89,8 89,0 89,1 

28  4.1.9 
“Московська-3”, 

вул.Васильківська, 8-б 
91,2 88,8 89,0 90,0 89,9 

29  4.1.10 “Московська-4”, просп. Науки, 10 90,8 89,7 89,4 89,6 88,5 

30  4.1.11 
«Голосієво-1», вул. Героїв 

Оборони, 12-б 
90,6 90,1 88,8 89,0 90,4 

31  4.1.12 “Голосієво-2”, вул. Родимцева, 5 90,6 89,0 89,0 88,0 85,7 

32  4.1.13 Просп. Науки, 24 80,9 80,4 82,3 79,5 80,4 

33  4.1.14 Вул. Маричанська (Бубнова), 10 - 79,7 на консервації 

34  4.1.15 
Просп.Голосіївський  (40-річчя 

Жовтня), 48 
- 80,8 на консервації 

35  4.1.16 Вул. Костанайська, 12 81,1 76,7 78,0 79,6 81,5 

36  4.1.17 
Просп. Голосіївський (40-річчя 

Жовтня), 94/96 
95,4 84,0 93,6 92,7 92,7 

37  4.1.18 Вул. Волзька, 12-а 79,6 74,4 72,7 71,9 73,4 

38  4.1.19 Пров. Жуковського, 17/25  84,9 на консервації 

39  4.1.20 Вул. Васильківська, 5/7 81,7 79,2 79,6 80,7 80,9 

40  4.1.21 Вул. Монтажників, 28 84,6 79,4 80,9 83,2 83,3 

41  4.1.22 Пров. Деміївський, 3 79,5 75,1 78,6 78,4 78,2 

42  4.1.23 Вул. Голосіївська, 19 80,0 76,7 77,9 78,5 77,3 

43  4.1.24 Вул. Монтажників, 1 91,8 87,2 88,0 87,5 85,8 

44  4.1.25 Вул. Маричанська (Бубнова), 4 83,9 78,9 81,3 81,7 80,2 

45  4.1.26 Вул. Добрий шлях, 64 72,2 64,3 66,1 69,2 62,2 

46  4.1.27 Вул. Костанайська, 1  82,9 на консервації 

47  4.1.28 Вул. Козацька, 67-а (вуг.) 76,5 68,8 62,1 54,4 57,1 

48  4.1.29 “Жуляни”, вул. Пулюя, 5-б 92,3 91,7 92,1 91,2 91,0 

49  4.1.30 Вул. Медова, 1 89,9 87,0 87,4 87,7 88,6 

50  4.1.31 Вул. Білгородська, 7 81,7 81,4 80,6 80,1 80,7 

51  4.1.32 Вул. Смілянська, 11 80,8 76,1 77,7 77,6 74,7 

52  4.1.33 Вул. Волинська, 69 92,9 89,8 89,4 89,6 87,1 

53  4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.) 78 69,2 64,0 62,2 59,9 

54  4.1.35 Вул. Каменярів, 50-б (вуг.) 74,9 58,6 65,6 57,4 60,1 

55  4.1.36 
“Московська-1”, 

вул.Васильківська, 96-а 
92,7 92,4 90,8 91,5 92,1 

56  4.1.37 “Феофанія”, вул. Заболотного, 21 90,6 87,2 87,2 87,3 88,8 

57  4.1.38 Вул. Набережно-Корчуватська, 84 92,9 91,1 91,1 91,2 88,5 

58  4.1.39 “Конча-Заспа”, вул. Матикіна, 13 89,0 84,3 87,0 86,3 84,8 

59  4.1.40 Вул. Заболотного, 144 - 73,9 на консервації 

60  4.1.41 Просп. Науки, 64 80,5 77,1 78,2 78,1 76,6 

61  4.1.42 Вул. Китаївська, 22 84,6 80,5 81,4 80,2 78,9 
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№  

ТД 

Шиф

р ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Ефективність 

виробництва 

ТЕ, % 

Ефективність відпуску 

теплової енергії, % 

2018 2016 2017 2018 2019 

62  4.1.43 
Вул. Пирогівський шлях 

(Червонопрапорна), 48 
82 78,5 79,2 80,3 77,8 

63  4.1.44 Вул. Китаївська, 11 82,6 79,9 78,5 79,4 76,0 

64  4.1.45 Вул. Китаївська, 32 79,4 76,8 77,0 77,1 75,5 

65  4.1.46 Просп. Науки, 90 82,1 75,4 77,4 78,5 73,9 

66  4.1.47 Стратегічне шосе, 37 80,5 78,6 79,6 79,2 80,1 

67  4.1.48 
Вул. Пирогівський шлях 

(Червонопрапорна), 148 
81,3 74,5 70,4 68,3 56,9 

68  4.1.49 Столичне шосе, 58-б (вуг.) 78 64,3 65,2 64,1 54,2 

69  4.1.50 Вул. Китаївська, 14/16 87,7 86,8 86,4 86,9 87,4 

70  4.1.51 
вул. Максимовича (Онуфрія 

Трутенко), 7 
92,9 88,2 91,6 92,1 92,9 

71  4.1.52 
вул. Максимовича (Онуфрія 

Трутенко), 9А 
92,7 90,3 91,8 92,3 92,8 

72  4.1.53 
вул. Максимовича (Онуфрія 

Трутенко), 9В 
 90,3 92,9 

на 

консервації 

73  4.1.54 Вул. Звіринецька, 63 80,3 77,9 75,9 78,3 76,4 

74  4.1.55 Вул. Деревообробна, 3 76,5 73,8 72,6 73,2 73,3 

75  4.1.56 вул. Підвисоцького, 4-б 92,3 84,9 80,1 83,2 82,5 

Усереднено по району теплопостачання  №1   88,4 88,5 88,5 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

76  5.1.1 Вул. М. Капніст (Желябова), 2-а 91,6 89,9 90,6 90,7 90,7 

77  5.1.2 
“Лагерна-Гонти”, вул. О.Теліги, 3-

г 
91,4 90,3 90,9 90,1 90,8 

78  5.1.3 
“Щусєва-Котовського”, 

вул.Щусєва,44 
92,4 90,7 91,6 90,9 90,3 

79  5.1.4 “Сирець”, вул. Бакинська, 2 91,6 91,1 92,2 91,2 91,3 

80  5.1.5 Вул. Ново-Українська, 24 - 87,1 на консервації 

81  5.1.6 
Вул. Парково-Сирецька 

(Шамрила), 4 
81,5 79,1 80,3 80,5 80,2 

82  5.1.7 Вул. Грекова, 2 80,7 78,7 79,5 79,2 78,6 

83  5.1.8 Вул. Берлінського, 12 80,2 78,7 78,4 78,1 77,3 

84  5.1.9 
“Вітряні Гори”, 

вул.Червонопільська,5а 
91,9 89,8 91,6 90,9 90,4 

85  5.1.10 
Вул. Максименка 

(Червонофлотська), 26 
90,6 86,0 86,4 86,9 87,3 

86  5.1.11 Вул. Міська, 2 82,1 78,6 80,0 79,9 78,5 

87  5.1.12 
Вул. Максименка 

(Червонофлотська), 28 
81,8 77,0 79,8 78,8 78,3 

88  5.1.13 Вул. Новікова-Прибоя, 11 81,7 78,8 79,7 80,0 79,0 

89  5.1.14 Вул. Юнкерова, 28 82,3 79,2 79,6 79,6 77,0 

90  5.1.15 
Санаторій “Ялинка”,  вул. Лісова, 

1 
91,3 87,6 89,1 87,7 85,2 

91  5.1.16 
Вул. Максименка 

(Червонофлотська), 6 
82,5 79,6 81,3 80,5 79,9 

92  5.1.17 
ДП "Санаторій ім.І Травня", вул. 

Лісова,28 
93,2 90,8 91,7 92,0 90,6 
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№  

ТД 

Шиф

р ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Ефективність 

виробництва 

ТЕ, % 

Ефективність відпуску 

теплової енергії, % 

2018 2016 2017 2018 2019 

93  5.1.18 Вул. Осиповського, 2-а 90,6 89,3 88,4 88,2 86,2 

94  5.1.19 Вул. Полкова, 57 90,8 86,1 85,6 87,2 88,0 

95  5.1.20 Вул. Петропавлівська, 56-а  - 22,0 на консервації 

96  5.1.21 Вул. Петропавлівська, 58 - 255,0 на консервації 

97  5.1.22 “Довженко”, просп. Перемоги, 44 92,1 89,2 90,6 89,9 89,2 

98  5.1.23 
“Дегтярівська”, вул. Дегтярівська, 

43 
92,2 92,0 93,0 91,3 91,2 

99  5.1.24 Просп. Перемоги, 66 82,0 78,1 81,2 81,6 80,3 

100  5.1.25 Пров. Артилерійський, 7-а 91,6 90,8 91,3 90,3 90,7 

101  5.1.26 Вул. Безручка (Бабушкіна), 27 82,5 79,0 81,0 80,9 80,0 

102  5.1.27 Просп. Перемоги, 86 81,7 77,5 79,6 79,5 79,7 

103  5.1.28 Просп. Перемоги, 70 82,3 78,8 81,0 81,8 80,6 

104  5.1.29 Вул. Магістральна, 25 77,1 67,1 69,6 72,2 70,3 

105  5.1.30 Вул. Толбухіна, 6 79,6 78,2 78,2 78,0 78,3 

106  5.1.31 Вул. Довженка, 2 82,8 80,6 78,5 80,9 78,3 

107  5.1.32 
“Святошин”, вул. Чорнобильська, 

25 
- на консервації 

108  5.1.33 Вул. Депутатська, 2 92,4 91,5 91,4 91,5 90,9 

109  5.1.34 Вул. Депутатська, 1 81,4 75,9 77,2 79,0 78,0 

110  5.1.35 Вул. Краснова, 8 91,7 88,5 89,4 89,8 88,4 

111  5.1.36 Вул. Берковецька, 6 91,4 89,9 90,4 90,3 89,3 

112  5.1.37 “Сирець-2”, вул. Бакинська, 22 91,5 90,8 90,8 90,3 89,4 

113  5.1.38 Вул. Петропавлівська, 48-а (вуг.) - 66,6 на консервації 

114  5.1.39 Вул. Шполянська, 6-а (вуг.) 97,2 88,8 85,9 84,6 80,9 

115  5.1.40 “Берестейська”, вул. Василенка, 1 86,4 80,3 80,6 81,3 79,1 

116  5.1.41 Вул. Борщагівська, 154 88,5 81,0 81,8 83,2 80,1 

117  5.1.42 Просп. Перемоги, 61 81,9 79,9 80,1 80,2 79,9 

118  5.1.43 Вул. Новопольова, 69 83,4 79,3 80,1 79,8 79,5 

119  5.1.44 Просп. Відрадний, 73 81 78,7 79,1 78,8 78,9 

120  5.1.45 Вул. Верховинна, 80-б 93,4 91,1 92,5 92,0 91,0 

121  5.1.46 Вул. Святошинська, 34 92,5 88,3 88,4 88,9 87,7 

122  5.1.47 Вул. Львівська, 25 - 80,5 81,3 
на 

консервації 

123  5.1.48 Просп. Перемоги, 113 83,2 79,8 80,5 80,5 79,8 

124  5.1.49 Вул. Львівська, 18 - на консервації 

125  5.1.50 Вул. Котельникова, 95 82,5 78,7 78,5 80,9 79,5 

126  5.1.51 Вул. Крамського, 21 92 86,6 87,6 88,2 87,3 

127  5.1.52 
Санаторій “Перемога”, вул. 

Бударіна, 3 
88,4 82,8 85,4 85,4 83,3 

128  5.1.53 Вул. Відпочинку, 11  на консервації 

129  5.1.54 Вул. Відпочинку, 7 93,0 89,7 90,4 90,9 90,9 

130  5.1.55 Вул. Крамського, 16 83,2 80,7 81,2 81,5 81,3 

131  5.1.56 Просп. Перемоги, 75/2 - 78,9 на консервації 

132  5.1.57 Вул. Котельникова, 62 91,2 86,6 87,7 87,9 87,5 

133  5.1.58 Вул. Котельникова, 7/13 95 90,0 91,1 90,3 91,4 

134  5.1.59 Вул. Чистяківська, 24 82,6 81,5 79,8 80,6 80,2 

135  5.1.60 Вул. Кучера, 7 - на консервації 
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136  5.1.61 
Житомирське шосе, 19 км  д/сан. 

“Лісова поляна” 
83,2 78,4 79,9 80,0 78,9 

137  5.1.62 Вул. Перемоги, 5 80,7 79,3 78,3 78,4 79,3 

138  5.1.63 Кільцева дорога, 8 93,3   92,4 88,9 

Усереднено по району теплопостачання №2   89,7 89,4 88,9 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

139  6.1.1 
Вул. Вознесенський узвіз 

(Смірнова-Ласточкіна), 23-в 
92 86,8 86,8 86,9 86,5 

140  6.1.2 Вул. Дегтярівська, 15-б - на консервації 

141  6.1.3 Вул. Заломова, 2/10 - на консервації 

142  6.1.4 Вул. Ново-Вокзальна, 19/21 95,4 94,2 93,8 92,2 92,2 

143  6.1.5 Вул. Боткіна, 4 93,4 90,5 89,9 90,8 90,2 

144  6.1.6 Вул. Нагірна, 22 92,8 86,7 89,2 90,3 88,4 

145  6.1.7 Вул. Багговутівська, 36-а 91,1 86,3 87,9 87,6 88,0 

146  6.1.8 Вул. Половецька, 14/16 81,6 78,0 78,8 78,3 78,8 

147  6.1.9 Вул. Татарська, 6 86,5 80,6 82,6 84,1 84,9 

148  6.1.10 Вул. Овруцька, 23 82,2 77,7 80,8 79,8 79,0 

149  6.1.11 Вул. Підгірна, 3 89,4 86,0 86,5 86,4 87,3 

150  6.1.12 Вул. Білоруська, 17-б 81,2 79,1 79,3 77,8 78,3 

151  6.1.13 Вул. Іллєнка (Мельникова), 45/49 83,5 81,6 80,8 81,2 79,6 

152  6.1.14 Вул. Печенізька, 4/12 83,4 79,6 79,7 80,4 81,1 

153  6.1.15 
Вул. Майбороди (Мануїльського), 

29 
83,9 77,2 80,8 82,2 79,6 

154  6.1.16 Узвіз Кудрявський, 2  81,4 77,0 78,6 79,4 78,6 

155  6.1.17 Вул. Кудрявська, 27/29 83,3 78,2 79,3 81,7 79,1 

156  6.1.18 Вул. Кудрявська, 16 80,7 75,0 71,6 78,9 77,1 

157  6.1.19 Вул. Кудрявська, 12 81,7 81,0 80,4 81,3 79,8 

158  6.1.20 Вул. Володимирська, 20/1 94,1 88,5 90,1 91,6 90,4 

159  6.1.21 Вул. Андрющенко, 4д - на консервації 

160  6.1.22 Вул. Попова, 4 93,6 89,2 89,7 89,8 90,7 

161  6.1.23 
“Вишгородська”, вул. 

Автозаводська, 87 
92,7 91,1 90,9 90,8 89,7 

162  6.1.24 
“Дніпровська”, вул. 

Дніпроводська, 1а 
92,9 89,1 88,9 89,3 89,7 

163  6.1.25 Вул. Макіївська, 4-б 93,2 91,9 91,6 92,2 91,3 

164  6.1.26 Вул. Кондратюка, 8 92,4 90,3 88,5 89,0 89,1 

165  6.1.27 Вул. Білицька, 14 80,0 76,4 75,4 77,3 79,8 

166  6.1.28 Вул. Автозаводська, 68 77,9 72,7 71,5 74,1 75,3 

167  6.1.29 
Урочище “Оболонь”, вул. 

Богатирська,30  
90,8 84,5 84,0 87,2 86,3 

168  6.1.30 Вул. Білицька, 55 89,9 81,9 75,5 80,3 81,4 

169  6.1.31 Вул. Білицька, 38-б 81,7 79,8 79,3 78,8 78,3 

170  6.1.32 Вул. В. Мостицька, 6 87,4 86,7 84,2 84,1  

171  6.1.33 Пров. Куренівський, 4/8 - 85,5 86,3 
на 

консервації 

172 6.1.34 
“Лук’янівська”, вул. Н.Юрківська, 

53 
92,5 89,8 88,8 90,1 89,4 
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173 6.1.35 Вул. Радистів, 66 80,6 76,7 77,3 77,5 76,8 

174  6.1.36 Вул. Радистів, 44 80,7 79,6 79,0 79,2 79,7 

175  6.1.37 
Вул. Радосинська (Леніна), 2-а, 

селище "Троєщина" 
82,9 79,9 80,0 77,1 76,9 

176  6.1.38 
Вул. Будівельників,10, селище 

"Троєщина"   
90,5 81,7 83,2 83,7 82,3 

177  6.1.39 Просп. Броварський, 93 82,8 77,5 80,7 79,7 75,7 

178  6.1.40 
"Бортничі", вул. Харченка 

(Леніна), 64  
93,4 89,4 89,8 89,6 88,7 

179  6.1.41 Вул. Здолбунівська, 2 91,1 90,2 90,4 88,3 88,7 

180  6.1.42 Вул. Геофізиків, 10 90,7 86,8 87,1 87,7 87,7 

181  6.1.43 Вул. Берегова, 1, селище "Рибне"  80,7 75,5 76,3 76,6 76,5 

182  6.1.44 Харківське шосе, 121 86,4 65,5 65,4 68,8 67,5 

183  6.1.45 Вул. Горлівська, 220 79,7 77,4 77,0 76,6 77,0 

184  6.1.46 Вул. Ялинкова, 58/60 86,9 78,5 76,8 81,1 78,9 

185  6.1.47 Вул. Бориспільська, 19 92 82,2 83,8 87,3 85,5 

186  6.1.48 Вул. Вакуленчука, 50-а 90,8 87,7 86,3 84,5 85,8 

187  6.1.49 Вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) 60,0 74,6 69,8 58,3 59,7 

Усереднено по району теплопостачання №3 90,4 87,3 87,4 87,9 87,7 

Усереднено по РТ1, РТ2, РТ3 90,5 88,3 88,8 88,8 88,5 

 

Слід відзначити, що результати розрахунків по споживанню палива та 

відпуску теплової енергії за наданими даними для ТЕЦ в значній мірі залежать 

від методики та відповідно результатів розподілу витрат палива на ТЕЦ між 

виробництвом електричної та теплової енергії. В таблиці наведені значення 

згідно наданих даних безпосередньо від станцій.  

Більш детально розглянуті показники ефективності роботи теплоджерел 

СП «Київські теплові мережі» потужністю більше 80 Гкал/год. По цій групі ТД, 

які використовують в якості палива природний газ, усереднена ефективність 

виробництва теплової енергії теплоджерелом за 2019 рік становила 94,03%. 

Максимальна ефективність виробництва досягалась на РК "Воскресенка" і 

становила 96,28%, мінімальна –  на РК «Веркон», 89,98 %. 

Усереднене значення ефективності відпуску теплоенергії від 

теплоджерела за 2019 рік по групі ТД більше 80 Гкал/год становило 92,56 %. 

Максимальна ефективність відпуску досягалась на РК "М.Борщагівка" і 

становилав 93,21 %, мінімальна – на РК «Теремки», 88,6 %. 

Характеристики усередненої ефективності виробництва та відпуску 

теплової енергії від ТД більше 80 Гкал/год по окремих теплоджерелах по місяцях 

за останні 4 роки (2016 – 2019) наведені в табл. 2.2.16 і 2.2.17 відповідно, 

узагальненої – представлені на рис. 2.2.26.  

Розрахункові витрати теплової енергії на власні потреби ТД невеликі і 

складають усереднено 1,47 %, по окремим ТД – від 0,38 % до 4,06 %.   



Таблиця 2.2.16 Усереднена ефективність виробництва теплоенергії ТД більше 80 Гкал/год по місяцях за 2019 рік 

№ з/п   
 № в 

роботі   

 

Шифр 

ТД   

 Теплоджерело  

Ефективність виробництва теплової енергії по місяцях (2019), % Усереднена 

ефективність 

виробн. ТЕ 

за рік, % 
 І   ІІ   ІІІ   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  

1 5 3.1.1  СТ-1  93,86 93,83 93,74 94,08      95,09 94,80 94,53 94,14 

2 6 3.1.2  СТ-2  93,11 93,30 93,09 93,44  94,16 94,52 94,24 93,95 93,30 93,59 93,35 93,41 

3 7 3.1.3  РК "Відрадний"  93,11 93,25 93,88 94,70  96,91 95,50 97,46 97,84 96,86 94,33 93,84 94,15 

4 8 3.1.4  РК "Нивки"  90,94 92,01 92,96 93,93 95,71 97,04 97,68 97,83 97,03 95,80 92,53 92,90 92,93 

5 9 3.1.5  РК "М.Борщагівка"  93,82 93,75 94,06 94,80 96,40 97,03 95,46 96,03 94,84 95,01 94,49 93,99 94,31 

6 10 3.1.6  РК "Виноградар"  92,38 93,52 92,91 93,86 95,51 97,00 95,78 96,69 96,80 95,04 92,39 92,98 93,42 

7 11 3.1.7  РК "Молодь"  93,23 94,02 94,59 95,09      94,70 95,05 94,03 94,11 

8 12 3.1.8  РК "Воскресенка"  95,94 95,97 96,36 96,38      96,72 96,95 96,34 96,28 

9 13 3.1.9  СТ "Біличі"  95,45 94,94 94,93 96,05 96,33 97,32 96,65 97,07 97,06 96,14 95,16 95,26 95,49 

10 14 3.1.10  РК "Веркон"  87,84 88,27 91,35 88,93 86,81 87,38 88,08 87,98  87,05 91,23 94,04 89,98 

12 15 3.1.11  РК "Пар"  На консервації  
11 16 3.1.12  СТ "Позняки"  93,27 93,43 93,59 95,84      96,72 95,93 95,62 94,31 

13 17 3.1.13  РК "Теремки"  90,74 94,84 93,48 92,70 93,70 94,35 94,65 94,71 94,13 93,80 91,75 91,67 92,66 

14 18 3.1.14  РК "Центральна"  94,34 95,49 95,33 96,20      95,96 97,13 96,33 95,62 

15 19 3.1.15  РК "Мінська"  92,25 93,12 93,56 93,70 95,29     94,93 93,52 93,81 93,27 

      Узагальнено:  93,39 93,64 93,76 94,49 95,94 96,42 95,24 95,73 95,25 94,92 94,34 94,14 94,03 
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Таблиця 2.2.17 Усереднена ефективність відпуску теплоенергії ТД більше 80 Гкал/год по місяцях за 2019 рік 

№ з/п 
 № в 

роботі   

 

Шифр 

ТД   

 Теплоджерело  

Ефективність відпуску теплової енергії по місяцях (2019), % Усереднена 

ефективність 

відпуску ТЕ 

за рік, % 
 І   ІІ   ІІІ   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  

1 5 3.1.1  СТ-1  92,39 92,56 92,96 93,28 
     

93,95 93,61 93,22 92,92 

2 6 3.1.2  СТ-2  91,51 92,41 92,62 91,87 
 

91,62 92,62 93,36 93,13 92,74 92,91 92,13 92,35 

3 7 3.1.3  РК "Відрадний"  92,74 93,00 93,02 93,65 
 

93,74 93,81 93,40 93,12 93,25 93,07 93,49 93,14 

4 8 3.1.4  РК "Нивки"  90,62 90,73 90,64 91,47 92,90 93,70 92,60 92,63 92,52 92,51 91,64 91,89 91,34 

5 9 3.1.5  РК "М.Борщагівка"  92,94 93,13 93,21 93,45 93,72 93,84 93,17 93,13 93,15 93,11 93,32 93,29 93,21 

6 10 3.1.6  РК "Виноградар"  91,62 92,01 92,41 92,20 92,44 92,69 92,59 92,60 92,48 92,46 92,01 92,09 92,10 

7 11 3.1.7  РК "Молодь"  92,93 93,08 93,36 92,81 
     

93,87 93,04 93,16 93,10 

8 12 3.1.8  РК "Воскресенка"  92,93 93,02 92,86 92,79 
     

93,16 92,91 93,21 92,98 

9 13 3.1.9  СТ "Біличі"  91,70 92,30 93,36 93,77 93,82 93,88 93,77 93,83 94,17 93,94 93,40 92,04 92,78 

10 14 3.1.10  РК "Веркон"  87,52 87,88 90,92 88,53 86,39 87,06 87,69 87,98 
 

86,71 90,83 93,65 89,60 

12 15 3.1.11  РК "Пар"  На консервації 
 

11 16 3.1.12  СТ "Позняки"  92,83 93,05 93,20 93,22 
     

93,01 93,15 93,35 93,09 

13 17 3.1.13  РК "Теремки"  86,34 92,07 91,17 88,01 86,96 84,36 84,29 84,72 85,34 85,80 87,39 90,07 88,60 

14 18 3.1.14  РК "Центральна"  91,55 91,51 93,58 94,40 
   

94,90 
 

91,17 91,40 91,31 91,92 

15 19 3.1.15  РК "Мінська"  89,75 89,85 89,69 89,44 89,73 
    

92,24 91,82 92,06 90,53 

      Узагальнено:  91,99 92,39 92,69 92,77 93,04 93,17 92,89 93,12 93,02 92,93 92,91 92,72 92,56 

 



 

 
Рис. 2.2.26 Узагальнена усереднена ефективність виробництва та 

відпуску теплоенергії ТД більше 80 Гкал/год по місяцях за 2019 рік 

 

Ефективність виробництва теплової енергії котельнями СП «Київські 

теплові мережі» потужністю менше 80 Гкал/год (РТ-1, РТ-2, РТ-3) в середньому 

становить 90,5 %, відпуску – 88,35 %.  

Усереднена ефективність відпуску теплової енергії від теплових джерел 

системи централізованого теплопостачання міста Києва за останні 4 роки (2016 

– 2019) проілюстрована на рис. 2.2.27.  

 

 
 

Рис. 2.2.27 Усереднена ефективність відпуску теплової енергії від 

теплових джерел СЦТ міста Києва 
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Усереднена ефективність відпуску теплової енергії від теплоджерел СП 

«Київські теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за останні роки 

практично не змінювалась, для теплоджерел потужністю більше 80 Гкал/год ця 

характеристика становить 92,6 %, для теплоджерел потужністю менше 

80 Гкал/год – 88,5 %.  

За цими даними можна зробити висновок, що усереднена ефективність 

теплоджерел потужністю більше 80 Гкал/год вище усередненої ефективності 

теплоджерел потужністю менше 80 Гкал/год на близько 4 %.  

По 8 котельнях, які в якості палива використувують вугілля, ефективність 

відпуску теплової енергії становить від 54,2% (котельня по вул. Столичне шосе, 

58-б №4.1.49 у 2019 році) до 88,8% (котельня по вул. Шполянська, 6-а №5.1.39 у 

2016 році). Детальна інформація наведена у таблиці 2.2.18.  

Таблиця 2.2.18 Ефективність відпуску теплової енергії вугільними 

котельнями за період 2016-2019 рр. 

№ ТД 
Шифр 

ТД 
Адреса теплоджерела 

Ефективність відпуску теплової 

енергії, % 

2016 2017 2018 2019 

47 4.1.28 Вул. Козацька, 67-а (вуг.) 68,8 62,1 54,4 57,1 

53 4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.) 69,2 64,0 62,2 59,9 

54 4.1.35 Вул. Каменярів, 50-б (вуг.) 58,6 65,6 57,4 60,1 

67 4.1.48 
Вул. Пирогівський шлях 

(Червонопрапорна), 148 (вуг.) 
74,5 70,4 68,3 56,9 

68 4.1.49 Столичне шосе, 58-б (вуг.) 64,3 65,2 64,1 54,2 

113 5.1.38 Вул. Петропавлівська, 48-а (вуг.) 66,6 На консервації 

114 5.1.39 Вул. Шполянська, 6-а (вуг.) 88,8 85,9 84,6 80,9 

187 6.1.49 Вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) 74,6 69,8 58,3 59,7 

 

Як можна бачити з цієї таблиці, в основному спостерігається тенденція 

зниження ефективності відпуску ТЕ вугільними котельнями з кожним 

наступним роком, що свідчить про поступову деградацію обладнання, хоча не 

виключений також вплив погіршення якості вугілля за недостатнього контролю 

його теплотворчої здатності.  

З встановлених на теперішній час в котельнях районів теплопостачання  

СП «Київські теплові мережі» 625 котлів, 271 котел – це застарілі 

низькоефективні котли типу НИИСТУ-5, НИИСТУ-5М, НИИСТУ-5П, 

загальною встановленою потужністю 147,45 Гкал/год, та ще 59 котлів – застарілі 

низькоефективні котли інших типів (Мінськ, Універсал, Факел, Стреля тощо), 

загальною встановленою потужністю 26,59 Гкал/год. Серед них 12 котлів 

НИИСТУ-5 та 4 котла Універсал працюють на вугіллі, решта – на природному 

газі. ККД газових котлів цих типів знаходиться у діапазоні від 71 до 83 %, ККД 

вугільних котлів – у діапазоні від 53 до 64 %. 

Таким чином, 339 застарілих низькоефективних котлів, або 54,2 % 

загальної кількості котлів районів теплопостачання СП «Київські теплові 

мережі», дають внесок до загальної встановленої потужності 174,04 Гкал/год, 

або 11,63 %. На цей час 70 з цих котлів сумарною встановленою потужністю 

35,072 Гкал/год вже знаходяться в стані консервації. Однак 269 котлів сумарною 
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встановленою потужністю 138,968 Гкал/год все ще використовуються для 

генерації теплової енергії в системі КП «Київтеплоенерго» для централізованого 

теплопостачання міста.  

З усіх встановлених котлів, 132 котла знаходяться в стані консервації і не 

використовуються для виробництва теплової енергії; сумарна встановлена 

потужність котлів в стані консервації – 395,36  Гкал/год. 

 

 

2.2.3 Баланс потужностей виробництва та потреб споживання теплової 

енергії  

 

В основу розрахунків балансу теплової потужності та навантаження 

теплових джерел системи централізованого теплопостачання міста Києва 

покладені встановлені, наявні та корисні на відпуск теплової енергії теплові 

потужності цих теплових джерел, та результати розрахунків оціночного 

навантаження за даними відпуску ТЕ кінцевим споживачам за опалювальні 

періоди 2018-2020, з урахуванням максимального ГВП.  

Баланс теплової потужності та навантаження теплових джерел системи 

централізованого теплопостачання міста Києва в існуючому стані відповідно до 

вказаних даних наведений в таблиці 2.2.19. 

Резерв / дефіцит потужності в цій таблиці розрахований відносно корисної 

теплової потужності теплоджерел на відпуск теплової енергії. 

 

 



Таблиця 2.2.19 Баланс теплової потужності та навантаження теплоджерел міста Києва в існуючому стані 

№  

ТД 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Встановлена 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ) 

Наявна 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ)  

Корисна 

потужність 

(на відпуск 

ТЕ)  

Оціночне 

теплове 

навантаження  

Резерв (+) / 

дефіцит (-) 

Гкал/год. 

ТЕЦ 

1  1.1.1 ТЕЦ-5, вул. Промислова, 4 1874,00 1834,00 1520,00 1633,00 -113,00 

2  1.1.2 ТЕЦ-6, вул. Пухівська, 1 а 1740,00 1710,00 1440,00 1128,54 311,46 

3  1.2.3 ТЕЦ-4, вул. Гната Хоткевича, 20 1228,00 817,00 560,00 596,30 -36,30 

Всього по ТЕЦ 4842,00 4361,00 3520,00 3357,84 162,16 

4  2.1.1 СП "Завод "Енергія", вул. Колекторна, 44   104,00 75,50 75,50 24,00 51,50 

Теплоджерела >80 Гкал/год 

5  3.1.1 "СТ-1", вул. Жилянська, 85 570,00 518,89 511,49 426,12 85,37 

6  3.1.2 "СТ-2", пров. Електриків, 17 610,00 625,28 618,08 331,35 286,73 

7  3.1.3 "Відрадний", просп. Комарова, 7 200,00 178,86 177,76 140,58 37,18 

8  3.1.4 "Нивки", вул. Салютна, 23-Б 150,00 145,50 144,7 122,01 22,69 

9  3.1.5 "М. Борщагівка", вул. Жмеринська, 14 400,00 396,30 394,4 277,78 116,62 

10  3.1.6 "Виноградар", вул. Світлицького, 34 200,00 197,40 196,1 149,27 46,83 

11  3.1.7 "Молодь", вул. Дегтярівська, 46 105,00 104,30 103,7 87,43 16,27 

12  3.1.8 "Воскресенка", вул. Крайня, 1 300,00 297,00 295,1 65,67 229,43 

13  3.1.9 "Біличі", вул. Робітнича, 1 300,00 283,60 281,4 172,86 108,54 

14  3.1.10 "Веркон", просп. Перемоги, 67 102,00 67,14 66,94 19,24 47,70 

15  3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8 169,00 на консерв. 0 1,95 - 

16  3.1.12 "Позняки", вул. Ревуцького, 41 300,00 296,90 292 268,12 23,88 

17  3.1.13 "Теремки", просп. Глушкова, 38 113,20 49,34 48,7 20,12 28,58 

18  3.1.14 "Центральна", пр.Вернадського,36-б  150,00 127,94 127,54 48,56 78,98 

19  3.1.15 “Мінська”, просп. Рокосовського, 8-б 80,00 71,70 71,3 65,95 5,35 

Всього по ТД >80 Гкал/год 3749,20 3360,15 3329,21 2196,99 1134,17 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

20  4.1.1 "Феофанія-2", вул. Метрологічна, 1-а   26,64 26,99 26,45 11,75 14,70 

21  4.1.2 вул. Васильківська, 45 6,3 на консерв. - - - 

22  4.1.3 вул. Васильківська, 31/17 4,9 3,17 3,11 1,36 1,75 
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№  

ТД 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Встановлена 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ) 

Наявна 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ)  

Корисна 

потужність 

(на відпуск 

ТЕ)  

Оціночне 

теплове 

навантаження  

Резерв (+) / 

дефіцит (-) 

Гкал/год. 

23  4.1.4 просп. Науки, 47 17,32 18,54 18,17 9,72 8,45 

24  4.1.5 просп. Науки, 41 7,98 на консерв. - 3,18 - 

25  4.1.6 просп. Науки, 31 16,22 13,93 13,65 11,48 2,18 

26  4.1.7 Стратегічне шосе, 54 1,4 0,46 0,45 0,13 0,32 

27  4.1.8 “Московська-2”, Коломиївський пров, 5-а 24,9 18,64 18,27 12,46 5,81 

28  4.1.9 “Московська-3”, вул.Васильківська, 8-б 24,9 16,93 16,59 17,48 -0,89 

29  4.1.10 “Московська-4”, просп. Науки, 10 24,9 19,37 18,98 17,13 1,85 

30  4.1.11 «Голосієво-1», вул. Героїв Оборони, 12-б 24,9 19,88 19,48 6,88 12,60 

31  4.1.12 “Голосієво-2”, вул. Родимцева, 5 19,5 16,17 15,85 3,93 11,91 

32  4.1.13 Просп. Науки, 24 3,9 3,71 3,64 2,91 0,72 

33  4.1.14 Вул. Маричанська (Бубнова), 10 2,54 на консерв. - - - 

34  4.1.15 Просп.Голосіївський  (40-річчя Жовтня), 48 1,17 на консерв. - 0,75 - 

35  4.1.16 Вул. Костанайська, 12 3,47 3,35 3,28 1,29 1,99 

36  4.1.17 Просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94/96 8 4,418 4,33 2,96 1,37 

37  4.1.18 Вул. Волзька, 12-а 1,6 0,52 0,51 0,20 0,31 

38  4.1.19 Пров. Жуковського, 17/25 0,78 на консерв. - - - 

39  4.1.20 Вул. Васильківська, 5/7 2,8 2,66 2,61 1,51 1,10 

40  4.1.21 Вул. Монтажників, 28 1,68 1,61 1,58 0,67 0,91 

41  4.1.22 Пров. Деміївський, 3 2,24 2,06 2,02 0,74 1,27 

42  4.1.23 Вул. Голосіївська, 19 3,62 2,11 2,07 0,93 1,13 

43  4.1.24 Вул. Монтажників, 1 0,43 0,366 0,36 0,08 0,28 

44  4.1.25 Вул. Маричанська (Бубнова), 4 2,4 1,04 1,02 2,72 -1,70 

45  4.1.26 Вул. Добрий шлях, 64 0,412 0,07 0,07 0,05 0,02 

46  4.1.27 Вул. Костанайська, 1 0,394 на консерв. - - - 

47  4.1.28 Вул. Козацька, 67-а (вуг.) 1,004 0,92 0,90 0,09 0,81 

48  4.1.29 “Жуляни”, вул. Пулюя, 5-б 27,8 27,06 26,52 16,69 9,83 

49  4.1.30 Вул. Медова, 1 3,5 1,84 1,80 0,67 1,13 

50  4.1.31 Вул. Білгородська, 7 4,07 3,1 3,04 1,50 1,54 
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№  

ТД 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Встановлена 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ) 

Наявна 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ)  

Корисна 

потужність 

(на відпуск 

ТЕ)  

Оціночне 

теплове 

навантаження  

Резерв (+) / 

дефіцит (-) 

Гкал/год. 

51  4.1.32 Вул. Смілянська, 11 1,12 0,78 0,76 0,64 0,13 

52  4.1.33 Вул. Волинська, 69 1,047 0,852 0,83 0,41 0,43 

53  4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.) 1,42 1,32 1,29 0,25 1,04 

54  4.1.35 Вул. Каменярів, 50-б (вуг.) 0,64 0,63 0,62 0,08 0,54 

55  4.1.36 “Московська-1”, вул.Васильківська, 96-а 86,392 74,32 72,83 51,01 21,82 

56  4.1.37 “Феофанія”, вул. Заболотного, 21 25,6 18,63 18,26 10,73 7,53 

57  4.1.38 Вул. Набережно-Корчуватська, 84 19,5 16,35 16,02 13,37 2,65 

58  4.1.39 “Конча-Заспа”, вул. Матикіна, 13 15,06 11,01 10,79 4,28 6,51 

59  4.1.40 Вул. Заболотного, 144 4,48 на консерв. - - - 

60  4.1.41 Просп. Науки, 64 1,72 1,63 1,60 1,18 0,42 

61  4.1.42 Вул. Китаївська, 22 3,2 1,64 1,61 0,97 0,63 

62  4.1.43 Вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 48 2,24 2,08 2,04 1,33 0,71 

63  4.1.44 Вул. Китаївська, 11 1,12 0,54 0,53 0,43 0,10 

64  4.1.45 Вул. Китаївська, 32 1,68 1,06 1,04 0,18 0,86 

65  4.1.46 Просп. Науки, 90 2,24 1,71 1,68 1,38 0,29 

66  4.1.47 Стратегічне шосе, 37 1,12 0,93 0,91 0,68 0,23 

67  4.1.48 Вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 148 0,6 0,59 0,58 0,18 0,40 

68  4.1.49 Столичне шосе, 58-б (вуг.) 0,92 0,88 0,86 0,06 0,80 

69  4.1.50 Вул. Китаївська, 14/16 0,86 0,625 0,61 0,69 -0,08 

70  4.1.51 вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко), 7 2,215 1,834 1,80 0,37 1,42 

71  4.1.52 вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко), 9А 2,215 1,72 1,69 0,71 0,98 

72  4.1.53 вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко), 9В 2,614 на консерв. - - - 

73  4.1.54 Вул. Звіринецька, 63 4,11 3,57 3,50 3,96 -0,46 

74  4.1.55 Вул. Деревообробна, 3 1,68 1,36 1,33 1,10 0,23 

75  4.1.56 вул. Підвисоцького, 4-б 5,16 3,53 3,46 1,39 2,07 

Всього по району теплопостачання №1 460,62 356,51 349,37 224,67 128,64 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

76  5.1.1 Вул. М. Капніст (Желябова), 2-а 13,32 10,8 10,58 6,74 3,84 
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№  

ТД 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Встановлена 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ) 

Наявна 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ)  

Корисна 

потужність 

(на відпуск 

ТЕ)  

Оціночне 

теплове 

навантаження  

Резерв (+) / 

дефіцит (-) 

Гкал/год. 

77  5.1.2 “Лагерна-Гонти”, вул. О.Теліги, 3-г 49,8 41,23 40,41 38,25 2,15 

78  5.1.3 “Щусєва-Котовського”, вул.Щусєва,44 24,9 19,11 18,73 17,27 1,46 

79  5.1.4 “Сирець”, вул. Бакинська, 2 24,9 21,45 21,02 19,21 1,81 

80  5.1.5 Вул. Ново-Українська, 24 3,5 на консерв. - 1,74 - 

81  5.1.6 Вул. Парково-Сирецька (Шамрила), 4 2,24 1,83 1,79 1,16 0,63 

82  5.1.7 Вул. Грекова, 2 2,39 1,25 1,23 0,97 0,26 

83  5.1.8 Вул. Берлінського, 12 1,68 1,13 1,11 0,28 0,82 

84  5.1.9 “Вітряні Гори”, вул.Червонопільська,5а 41,5 34,47 33,78 36,44 -2,66 

85  5.1.10 Вул. Максименка (Червонофлотська), 26 9,72 3,67 3,60 2,75 0,84 

86  5.1.11 Вул. Міська, 2 2,24 1,67 1,64 0,67 0,96 

87  5.1.12 Вул. Максименка (Червонофлотська), 28 1,71 1,67 1,64 0,80 0,83 

88  5.1.13 Вул. Новікова-Прибоя, 11 1,906 1,16 1,14 1,09 0,04 

89  5.1.14 Вул. Юнкерова, 28 1,384 0,63 0,62 0,58 0,04 

90  5.1.15 Санаторій “Ялинка”,  вул. Лісова, 1 8 1,59 1,56 0,99 0,57 

91  5.1.16 Вул. Максименка (Червонофлотська), 6 2,54 1,84 1,80 1,03 0,77 

92  5.1.17 ДП "Санаторій ім.І Травня", вул. Лісова,28 15,3 10,12 9,92 5,49 4,43 

93  5.1.18 Вул. Осиповського, 2-а 8,6 5 4,90 3,68 1,22 

94  5.1.19 Вул. Полкова, 57 124,6 10,2 10,00 5,74 4,26 

95  5.1.20 Вул. Петропавлівська, 56-а  0,29 на консерв. - - - 

96  5.1.21 Вул. Петропавлівська, 58 0,604 на консерв. - - - 

97  5.1.22 “Довженко”, просп. Перемоги, 44 21,3 13,49 13,22 6,74 6,48 

98  5.1.23 “Дегтярівська”, вул. Дегтярівська, 43 33,2 21,44 21,01 12,05 8,96 

99  5.1.24 Просп. Перемоги, 66 2,84 1,69 1,66 1,16 0,50 

100  5.1.25 Пров. Артилерійський, 7-а 13 9,18 9,00 5,06 3,93 

101  5.1.26 Вул. Безручка (Бабушкіна), 27 3,4 2,55 2,50 2,06 0,44 

102  5.1.27 Просп. Перемоги, 86 0,38 0,28 0,27 0,22 0,05 

103  5.1.28 Просп. Перемоги, 70 2,95 2,69 2,64 1,12 1,51 

104  5.1.29 Вул. Магістральна, 25 0,14 0,09 0,09 0,01 0,08 
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№  

ТД 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Встановлена 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ) 

Наявна 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ)  

Корисна 

потужність 

(на відпуск 

ТЕ)  

Оціночне 

теплове 

навантаження  

Резерв (+) / 

дефіцит (-) 

Гкал/год. 

105  5.1.30 Вул. Толбухіна, 6 0,512 0,36 0,35 0,14 0,21 

106  5.1.31 Вул. Довженка, 2 0,512 0,28 0,27 0,11 0,17 

107  5.1.32 “Святошин”, вул. Чорнобильська, 25 24,9 на консерв. - - - 

108  5.1.33 Вул. Депутатська, 2 40,8 35,74 35,03 27,58 7,44 

109  5.1.34 Вул. Депутатська, 1 1,17 0,47 0,46 0,26 0,20 

110  5.1.35 Вул. Краснова, 8 8,4 7,2 7,06 3,70 3,36 

111  5.1.36 Вул. Берковецька, 6 4 2,48 2,43 2,88 -0,45 

112  5.1.37 “Сирець-2”, вул. Бакинська, 22 24,9 22,19 21,75 18,47 3,28 

113  5.1.38 Вул. Петропавлівська, 48-а (вуг.) 0,78 на консерв. - - - 

114  5.1.39 Вул. Шполянська, 6-а (вуг.) 0,128 0,122 0,12 0,09 0,03 

115  5.1.40 “Берестейська”, вул. Василенка, 1 36 6,96 6,82 3,31 3,51 

116  5.1.41 Вул. Борщагівська, 154 13,5 5,74 5,63 3,02 2,60 

117  5.1.42 Просп. Перемоги, 61 0,86 0,83 0,81 0,38 0,44 

118  5.1.43 Вул. Новопольова, 69 0,512 0,43 0,42 0,16 0,27 

119  5.1.44 Просп. Відрадний, 73 0,512 0,43 0,42 0,21 0,21 

120  5.1.45 Вул. Верховинна, 80-б 19,5 11,68 11,45 8,58 2,87 

121  5.1.46 Вул. Святошинська, 34 16,6 8,1 7,94 7,30 0,64 

122  5.1.47 Вул. Львівська, 25 3,644 на консерв. - 2,24 - 

123  5.1.48 Просп. Перемоги, 113 1,042 1,63 1,60 0,55 1,05 

124  5.1.49 Вул. Львівська, 18 0,628 на консерв. - - - 

125  5.1.50 Вул. Котельникова, 95 2,8 1,5 1,47 0,86 0,61 

126  5.1.51 Вул. Крамського, 21 3,36 2,03 1,99 0,44 1,54 

127  5.1.52 Санаторій “Перемога”, вул. Бударіна, 3 8,58 6,81 6,67 2,46 4,22 

128  5.1.53 Вул. Відпочинку, 11 2,532 на консерв. - - - 

129  5.1.54 Вул. Відпочинку, 7 19,5 16,36 16,03 13,28 2,76 

130  5.1.55 Вул. Крамського, 16 5,8 4,59 4,50 0,73 3,77 

131  5.1.56 Просп. Перемоги, 75/2 3,552 на консерв. - 1,37 - 

132  5.1.57 Вул. Котельникова, 62 14,12 6,71 6,58 3,51 3,07 
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№  

ТД 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Встановлена 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ) 

Наявна 

теплова 

потужність (на 

відпуск ТЕ)  

Корисна 

потужність 

(на відпуск 

ТЕ)  

Оціночне 

теплове 

навантаження  

Резерв (+) / 

дефіцит (-) 

Гкал/год. 

133  5.1.58 Вул. Котельникова, 7/13 4,3 3,83 3,75 5,19 -1,44 

134  5.1.59 Вул. Чистяківська, 24 2,24 1,64 1,61 0,80 0,80 

135  5.1.60 Вул. Кучера, 7 1,12 на консерв. - - - 

136  5.1.61 Житомирське шосе, 19 км  д/сан. “Лісова поляна” 1,68 0,88 0,86 0,72 0,15 

137  5.1.62 Вул. Перемоги, 5 0,8 0,39 0,38 0,25 0,13 

138  5.1.63 Кільцева дорога, 8 1,08 1,1 1,08 0,38 0,70 

Всього по району теплопостачання №2 688,70 370,71 363,30 282,28 86,37 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

139  6.1.1 
Вул. Вознесенський узвіз (Смірнова-Ласточкіна), 

23-в 
8,6 3,36 3,29 0,86 2,43 

140  6.1.2 Вул. Дегтярівська, 15-б 1,68 на консерв. - - - 

141  6.1.3 Вул. Заломова, 2/10 1,98 на консерв. - - - 

142  6.1.4 Вул. Ново-Вокзальна, 19/21 1,54 1,56 1,53 0,75 0,78 

143  6.1.5 Вул. Боткіна, 4 0,792 0,56 0,55 0,61 -0,07 

144  6.1.6 Вул. Нагірна, 22 11,7 9,4 9,21 4,67 4,54 

145  6.1.7 Вул. Багговутівська, 36-а 26 19,05 18,67 13,29 5,38 

146  6.1.8 Вул. Половецька, 14/16 3,66 2,76 2,70 2,18 0,53 

147  6.1.9 Вул. Татарська, 6 4,12 2,33 2,28 1,99 0,29 

148  6.1.10 Вул. Овруцька, 23 1,12 0,98 0,96 0,56 0,40 

149  6.1.11 Вул. Підгірна, 3 6,12 4,19 4,11 3,45 0,66 

150  6.1.12 Вул. Білоруська, 17-б 2,24 2,14 2,10 1,11 0,99 

151  6.1.13 Вул. Іллєнка (Мельникова), 45/49 4,86 3,26 3,19 1,96 1,24 

152  6.1.14 Вул. Печенізька, 4/12 2,9 1,78 1,74 1,37 0,38 

153  6.1.15 Вул. Майбороди (Мануїльського), 29 1,208 1,07 1,05 0,43 0,62 

154  6.1.16 Узвіз Кудрявський, 2  0,394 0,26 0,25 0,15 0,10 

155  6.1.17 Вул. Кудрявська, 27/29 0,78 0,46 0,45 0,29 0,16 

156  6.1.18 Вул. Кудрявська, 16 0,47 0,35 0,34 0,22 0,12 

157  6.1.19 Вул. Кудрявська, 12 0,768 0,43 0,42 0,16 0,26 
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158  6.1.20 Вул. Володимирська, 20/1 1,926 1,62 1,59 1,49 0,10 

159  6.1.21 Вул. Андрющенко, 4д 0,988 на консерв. - - - 

160  6.1.22 Вул. Попова, 4 24,9 19,2 18,82 16,12 2,70 

161  6.1.23 “Вишгородська”, вул. Автозаводська, 87 24,9 17,73 17,38 12,79 4,58 

162  6.1.24 “Дніпровська”, вул. Дніпроводська, 1а 24,9 17,31 16,96 5,92 11,05 

163  6.1.25 Вул. Макіївська, 4-б 7,4 3,07 3,01 2,63 0,38 

164  6.1.26 Вул. Кондратюка, 8 22,041 21,941 21,50 9,78 11,72 

165  6.1.27 Вул. Білицька, 14 0,78 0,64 0,63 0,56 0,07 

166  6.1.28 Вул. Автозаводська, 68 1,56 0,84 0,82 0,17 0,66 

167  6.1.29 Урочище “Оболонь”, вул. Богатирська,30  13,12 11,02 10,80 3,36 7,44 

168  6.1.30 Вул. Білицька, 55 4,56 2,27 2,22 0,23 2,00 

169  6.1.31 Вул. Білицька, 38-б 2,72 2,17 2,13 1,19 0,94 

170  6.1.32 Вул. В. Мостицька, 6 2,51 1,84 1,80 0,73 1,07 

171  6.1.33 Пров. Куренівський, 4/8 0,172 на консерв. - 0,09 - 

172 6.1.34 “Лук’янівська”, вул. Н.Юрківська, 53 20 14,78 14,48 6,26 8,23 

173 6.1.35 Вул. Радистів, 66 1,68 1,00 0,98 0,26 0,72 

174  6.1.36 Вул. Радистів, 44 2,13 1,45 1,42 0,79 0,63 

175  6.1.37 Вул. Радосинська (Леніна), 2-а, селище "Троєщина" 1,032 0,346 0,34 0,11 0,23 

176  6.1.38 Вул. Будівельників,10, селище "Троєщина"   0,198 0,133 0,13 0,11 0,02 

177  6.1.39 Просп. Броварський, 93 0,776 0,65 0,64 0,32 0,32 

178  6.1.40 "Бортничі", вул. Харченка (Леніна), 64  16,6 12,46 12,21 11,03 1,18 

179  6.1.41 Вул. Здолбунівська, 2 26,6 24,8 24,30 14,28 10,03 

180  6.1.42 Вул. Геофізиків, 10 11,6 8,38 8,21 7,21 1,01 

181  6.1.43 Вул. Берегова, 1, селище "Рибне"  0,628 0,25 0,25 0,23 0,02 

182  6.1.44 Харківське шосе, 121 2,8 1,18 1,16 0,66 0,50 

183  6.1.45 Вул. Горлівська, 220 2,24 0,98 0,96 0,73 0,23 

184  6.1.46 Вул. Ялинкова, 58/60 1,92 0,99 0,97 0,24 0,73 

185  6.1.47 Вул. Бориспільська, 19 42 18,6 18,23 5,45 12,78 
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186  6.1.48 Вул. Вакуленчука, 50-а 0,37 0,333 0,33 0,32 0,01 

187  6.1.49 Вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) 2,24 1,6 1,57 0,55 1,02 

Всього по району теплопостачання №3 346,2 241,5 236,7 137,6 99,1 

Всього по РТ1, РТ2, РТ3 1495,5 968,7 949,4 644,58 314,15 

Всього по РТ1, РТ2, РТ3, ТД >80 Гкал/год 5244,7 4328,9 4278,6 2841,57 1448,32 

Всього по КП "ТКЕ" 8962,7 7948,4 7314,1 5627,1 1698,3 

Всього по КП "ТКЕ" + ДТЕЦ-4 10190,74 8765,39 7874,08 6223,41 1661,98  

 



 

На цей час узагальнено по місту корисної теплової потужності теплових 

джерел, з урахуванням навіть максимального навантаження на ГВП, достатньо 

для задовільнення потреб споживачів міста, дефіциту теплової потужності 

немає.  

Загальний резерв теплової потужності відносно оціночного навантаження 

з урахуванням максимального ГВП в цілому по системі централізованого 

теплопостачання міста складає 1661,98 Гкал/год.  

В той же час, за результатами розрахунків для ТЕЦ-5 та ТЕЦ-4 існує 

дефіцит корисної теплової потужності для задовільнення потреб їх споживачів з 

урахуванням максимального навантаження на ГВП (з урахуванням 

середнєгодинного навантаження на ГВП дефіциту немає). Занижена корисна 

теплова потужність цих ТЕЦ зумовлена в першу чергу суттєвими обмеженнями 

пропускної здатності їх гідравлічних систем.   

По теплоджерелах більше 80Гкал/год СП «Київські теплові мережі» КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» дефіциту теплової потужності немає, загальний резерв 

по цих ТД складає 1134,17 Гкал/год.  

По всіх районах теплопостачання СП «Київські теплові мережі» КП «КТЕ» 

в цілому наявний резерв теплової потужності; однак по окремих котельнях є 

невеликий дефіцит – по 4 котельнях в РТ-1, по 3 котельнях в РТ-2 та по 1 котельні 

в РТ-3.  

 

2.2.4 Експлуатаційні показники  

 

Основним видом палива, що використовується при виробництві теплової 

енергії в системі централізованого теплопостачання міста Києва, є природний 

газ (частка у виробництві теплової енергії близько 98 %); також в невеликій 

кількості (частка близько 1,9 %) використовується вугілля (Дарницька ТЕЦ-4 і 

7 малопотужних котелень КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»), і до 2018 року 

використовувався топковий мазут (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»), який лишається для цих ТЕЦ резервним паливом.  

За інформацією з річного звіту КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», у 2019 році 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» було використано палива (без врахування твердих 

побутових відходів (ТПВ) та газу на Заводі «Енергія») 2 258 387 т.у.п., відпуск 

теплової енергії з колекторів по КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» – 10 413 565 тис. 

Гкал. Виробництво електроенергії за 2019 рік 3 564,308 млн. кВт·г. 

У паливному балансі частка природного газу (1933483 тис. м3) склала 

97,94%, частка вугілля (780 т, вугілля марки АО (25-100) та незначна частка 

вугілля марки АС (6-13)) склала 0,03% (спалено на ТД СП «Київські теплові 

мережі»), мазут не використовувався, частка ТПВ склала 2,03% (спалено на СП 

«Завод «Енергія»). 

При цьому у СП «Київські теплові мережі» спалено природного газу 

770 929 т.у.п., у загальному паливному балансі СП частка природного газу 

склала 99,9%, вугілля 0,10 % (772 т.у.п.) за 2019 рік.  

На СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» спалено газу 77,64 т.у.п. (67,279 тис. м3) на 

підсвічування, твердих побутових відходів (ТПВ) 198,427 тис.т (46,772 

тис. т.у.п.), при цьому відпущено 183,612 тис. Гкал. теплоти.  
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Паливний баланс КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за період за 12 місяців 2019 

року наведений у Таблиці 2.2.20.  

Таблиця 2.2.20 Паливний баланс КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  

за 2019  рік 

Структурні 

підрозділи 

Вироб-

лено 

електро-

енергії 

млн. 

кВт·г 

Відпуск 

тепло-

енергії, 

тис. Гкал 

Використано палива 

Усього 
Вугілля / 

ТПВ 
Газ 

т у.п. т.у.п / тонн т у.п. тис. м3 

СП «КТЕЦ» 

ТЕЦ-5 
1 930,309 2 942,343 813 027 0,0 813 027 696 223 

СП «КТЕЦ» 

ТЕЦ-6 
1 633,999 2 329,056 673 659 0,0 673 659 581 109 

Теплоджерела більше 80 Гкал/год 

СП «КТМ» СТ - 1 996,154 306 597 - 306 597 261 138,272 

СП «КТМ» РК - 1 889,862 291 588 - 291 588 248 049,524 

Всього ТД>80 - 3 886,016 598 185 - 598 185 509 187,796 

Теплоджерела менше 80 Гкал/год 

СП «КТМ»  

РК, КК, ВК, 

ДК 

- 1 072,538 173 516 

АС– 34/34; 

АО – 738 / 

745,581 

172 744 146 962,0 

Всього  

СП «КТМ» 
- 4 958,554 771 701 772 / 779,581 770 929 656 149,796 

    0,10 % 99,90 %  

СП «Завод 

«Енергія» 

(перетинка) 

- 183,612 46 772 

ТПВ 

46 772 / 

198 427 

77,64 67,279 

Всього КП 

«КИЇВТЕП-

ЛОЕНЕРГО» 

3 564,308 10 413,565 2 305 191 

Вугілля 

772 / 777,44 

ТПВ 

46 772 / 

198 427 

2 257 692,64 1 933 549,075 

   100 % 

Вугілля 

0,03 % 

ТПВ 

2,03 % 

97,94%  

 

Теплотворна здатність палива, використаного за 2019 рік, наведена у 

Таблиці 2.2.21. 

Таблиця 2.2.21 Теплотворна здатність палива за 2019 рік 

Структурні підрозділи 

Газ Вугілля 

Qн , ккал/м3 
АС 

Qн , ккал/кг 

АО 

 Qн , ккал/кг 

СП «КТЕЦ» ТЕЦ-5 8 174 - - 

СП «КТЕЦ» ТЕЦ-6 8 115 - - 

СП «КТМ» Теплоджерела 

більше 80 Гкал/год 
8 223 - - 

СП «КТМ» Теплоджерела 

менше 80 Гкал/год 
8 228 6 623 6 967 

СП «Завод «Енергія» 8 109 - - 
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Усереднені питомі витрати палива на виробництво електроенергії та 

теплової енергії по КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» наведені в Таблиці 2.2.22. 

Таблиця 2.2.22 Питомі витрати палива на електроенергію та теплову 

енергію  по КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

Період 

2018 рік 2019 рік 
Проти 2018 

року (+/-) 

Проти 

нормативу 

(+/-) 
норматив звіт норматив звіт 

г/кВт∙год 

Рік в т. ч. 224,2 223,6 231,6 231,1 7,5 -0,5 

1 кв. 217,2 216,6 212,5 211,9 -4,7 -0,6 

2 кв. 236,7 236,3 258,1 257,7 21,4 -0,4 

3 кв. 288,8 287,9 285,9 284,8 -3,1 -1,1 

4 кв. 217,9 217,3 236,4 235,9 18,6 -0,5 

кг/Гкал 

Рік в т. ч. 149,1 148,9 149,1 148,9 0,0 -0,2 

1 кв. 150,3 150,1 149,2 149,0 -1,1 -0,2 

2 кв. 141,2 141,0 145,6 145,5 4,5 -0,1 

3 кв. 144,4 144,2 148,5 148,4 4,2 -0,1 

4 кв. 149,6 149,5 150,1 150,0 0,5 -0,1 

 

Порівняно з 2018 роком питомі витрати умовного палива на відпущену 

електроенергію збільшились на 7,5 г/кВт∙год, на відпуск теплової енергії – 

залишились на рівні минулого року. 

Фактичні питомі витрати на відпущену теплову енергію не перевищують 

нормативні значення. 

Усереднені питомі витрати палива на виробництво теплової енергії по 

підрозділам КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» наведені в Таблиці 2.2.23. 

Таблиця 2.2.23 Питомі витрати палива на відпущену теплову енергію 

по підрозділам КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

Структурний підрозділ Норма Факт 
- економія 

+ перевитрата 

Питомі витрати палива на відпущену теплову енергію, кг/Гкал 

ТЕЦ-5 147,8 147,5 -0,3 

 в т.ч. 1 черга 148,9 148,7 -0,2 

           2 черга 146,5 146,3 -0,2 

ТЕЦ-6 148,3 148,1 -0,2 

СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» 148,0 147,8 -0,2 

ТД ≥ 80 Гкал/год 154,0 153,9 -0,1 

ТД < 80 Гкал/год 161,8 161,8 0 

СП «КИЇВСЬКІ ТМ» 155,7 155,6 -0,1 

 

Технологічні втрати теплової енергії на її транспортування у мережах в 

абсолютному відношенні за 12 місяців 2019 року становили 2 276,6 тис. Гкал, що 

на 136,4 тис. Гкал більше у порівнянні з 2018 роком (2 140,2 тис. Гкал). 

Фактичне підживлення теплових мереж на 43,2% перевищує нормативне 

значення.  

Витікання теплових мереж за 2019 рік становило 11 341 тис. т, у 2018 р. – 

10 209 тис. т. 

Загальний виток теплоносія у відносному значенні у 2019 році склав 0,358%, 

що більше на 0,036% ніж у 2018 році (0,322%). 
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Експлуатаційні показники роботи теплових джерел СП «Київські теплові 

мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» по окремим теплоджерелам наведені в 

Додатку 3.5.  

Розраховані середньозважені величини відхилення фактичного відпуску 

теплової енергії теплоджерелом від її відповідного температурі зовнішнього 

повітря значення, по окремим теплоджерелам СЦТ міста Києва наведені в 

Таблиці 2.2.24.  

Таблиця 2.2.24 Кореляція між відпуском теплоенергії від теплоджерела               

і температурою зовнішнього повітря 
№  

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Частка значення 

відхилення 

  ТЕЦ  

1 1.1.1 ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 0,08 

2 1.1.2 ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1 а 0,05 

3 1.2.3 ТЕЦ-4  0,07 

4 2.1.1 СП "Завод "Енергія"  вул. Колекторна, 44   0,06 

ТЕПЛОДЖЕРЕЛА > 80 ГКАЛ/ГОД 

5 3.1.1 "СТ-1", вул. Жилянська, 85 0,09 

6 3.1.2 "СТ-2", пров. Електриків, 17 0,09 

7 3.1.3 "Відрадний", просп. Л. Гузара, 7 0,05 

8 3.1.4 "Нивки", вул. Салютна, 23-Б 0,05 

9 3.1.5 "М. Борщагівка", вул. Жмеринська, 14 0,28 

10 3.1.6 "Виноградар", вул. Світлицького, 34 0,06 

11 3.1.7 "Молодь", вул. Дегтярівська, 46 0,18 

12 3.1.8 "Воскресенка", вул. Крайня, 1 0,07 

13 3.1.9 "Біличі", вул. Робітнича, 1 0,09 

14 3.1.10 "Веркон", просп. Перемоги, 67 0,12 

15 3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8 0,08 

16 3.1.12 "Позняки", вул. Ревуцького, 41 0,08 

17 3.1.13 "Теремки", просп. Глушкова, 38 0,12 

18 3.1.14 "Центральна", пр.Вернадського,36-б  0,12 

19 3.1.15 “Мінська”, просп. Рокосовського, 8-б 0,13 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

20 4.1.1 "Феофанія-2", вул. Метрологічна, 1-а                    0,12 

21 4.1.2 вул. Васильківська, 45 - 

22 4.1.3 вул. Васильківська, 31/17 0,14 

23 4.1.4 просп. Науки, 47 0,12 

24 4.1.5 просп. Науки, 41 0,03 

25 4.1.6 просп. Науки, 31 0,07 

26 4.1.7 Стратегічне шосе, 54 0,12 

27 4.1.8 “Московська-2”, Коломиївський пров, 5-а 0,05 

28 4.1.9 “Московська-3”, вул.Васильківська, 8-б 0,07 

29 4.1.10 “Московська-4”, просп. Науки, 10 0,07 

30 4.1.11 «Голосієво-1», вул. Героїв Оборони, 12-б 0,14 

31 4.1.12 “Голосієво-2”, вул. Родимцева, 5 0,14 

32 4.1.13 Просп. Науки, 24 0,04 

33 4.1.14 Вул. Маричанська (Бубнова), 10 - 

34 4.1.15 Просп.Голосіївський  (40-річчя Жовтня), 48 0,03 

35 4.1.16 Вул. Костанайська, 12 0,02 

36 4.1.17 Просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94/96 0,06 

37 4.1.18 Вул. Волзька, 12-а 0,06 
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№  

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Частка значення 

відхилення 

38 4.1.19 Пров. Жуковського, 17/25 - 

39 4.1.20 Вул. Васильківська, 5/7 0,08 

40 4.1.21 Вул. Монтажників, 28 0,09 

41 4.1.22 Пров. Деміївський, 3 0,11 

42 4.1.23 Вул. Голосіївська, 19 0,01 

43 4.1.24 Вул. Монтажників, 1 0,24 

44 4.1.25 Вул. Маричанська (Бубнова), 4 0,06 

45 4.1.26 Вул. Добрий шлях, 64 0,03 

46 4.1.27 Вул. Костанайська, 1 - 

47 4.1.28 Вул. Козацька, 67-а (вуг.) 0,02 

48 4.1.29 “Жуляни”, вул. Пулюя, 5-б 0,06 

49 4.1.30 Вул. Медова, 1 0,09 

50 4.1.31 Вул. Білгородська, 7 0,05 

51 4.1.32 Вул. Смілянська, 11 0,03 

52 4.1.33 Вул. Волинська, 69 0,13 

53 4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.) 0,004 

54 4.1.35 Вул. Каменярів, 50-б (вуг.) - 

55 4.1.36 “Московська-1”, вул.Васильківська, 96-а 0,07 

56 4.1.37 “Феофанія”, вул. Заболотного, 21 0,05 

57 4.1.38 Вул. Набережно-Корчуватська, 84 0,03 

58 4.1.39 “Конча-Заспа”, вул. Матикіна, 13 0,05 

59 4.1.40 Вул. Заболотного, 144 - 

60 4.1.41 Просп. Науки, 64 0,08 

61 4.1.42 Вул. Китаївська, 22 0,07 

62 4.1.43 Вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 48 0,05 

63 4.1.44 Вул. Китаївська, 11 0,02 

64 4.1.45 Вул. Китаївська, 32 0,02 

65 4.1.46 Просп. Науки, 90 0,02 

66 4.1.47 Стратегічне шосе, 37 0,02 

67 4.1.48 Вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 148 0,004 

68 4.1.49 Столичне шосе, 58-б (вуг.) 0,01 

69 4.1.50 Вул. Китаївська, 14/16 0,02 

70 4.1.51 вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко), 7 0,02 

71 4.1.52 вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко), 9А 0,04 

72 4.1.53 вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко), 9В - 

73 4.1.54 Вул. Звіринецька, 63 0,07 

74 4.1.55 Вул. Деревообробна, 3 0,25 

75 4.1.56 вул. Підвисоцького, 4-б 0,04 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

76 5.1.1 Вул. М. Капніст (Желябова), 2-а 0,16 

77 5.1.2 “Лагерна-Гонти”, вул. О.Теліги, 3-г 0,07 

78 5.1.3 “Щусєва-Котовського”, вул.Щусєва,44 0,07 

79 5.1.4 “Сирець”, вул. Бакинська, 2 0,04 

80 5.1.5 Вул. Ново-Українська, 24 0,06 

81 5.1.6 Вул. Парково-Сирецька (Шамрила), 4 0,01 

82 5.1.7 Вул. Грекова, 2 0,01 

83 5.1.8 Вул. Берлінського, 12 0,14 

84 5.1.9 “Вітряні Гори”, вул.Червонопільська,5а 0,08 

85 5.1.10 Вул. Максименка (Червонофлотська), 26 0,06 

86 5.1.11 Вул. Міська, 2 0,09 
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№  

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Частка значення 

відхилення 

87 5.1.12 Вул. Максименка (Червонофлотська), 28 0,09 

88 5.1.13 Вул. Новікова-Прибоя, 11 0,04 

89 5.1.14 Вул. Юнкерова, 28 0,07 

90 5.1.15 Санаторій “Ялинка”,  вул. Лісова, 1 0,05 

91 5.1.16 Вул. Максименка (Червонофлотська), 6 0,03 

92 5.1.17 ДП "Санаторій ім.І Травня", вул. Лісова,28 0,04 

93 5.1.18 Вул. Осиповського, 2-а 0,07 

94 5.1.19 Вул. Полкова, 57 0,04 

95 5.1.20 Вул. Петропавлівська, 56-а  - 

96 5.1.21 Вул. Петропавлівська, 58 - 

97 5.1.22 “Довженко”, просп. Перемоги, 44 0,11 

98 5.1.23 “Дегтярівська”, вул. Дегтярівська, 43 0,14 

99 5.1.24 Просп. Перемоги, 66 0,02 

100 5.1.25 Пров. Артилерійський, 7-а 0,04 

101 5.1.26 Вул. Безручка (Бабушкіна), 27 0,10 

102 5.1.27 Просп. Перемоги, 86 0,01 

103 5.1.28 Просп. Перемоги, 70 0,04 

104 5.1.29 Вул. Магістральна, 25 0,002 

105 5.1.30 Вул. Толбухіна, 6 0,01 

106 5.1.31 Вул. Довженка, 2 0,22 

107 5.1.32 “Святошин”, вул. Чорнобильська, 25 - 

108 5.1.33 Вул. Депутатська, 2 0,10 

109 5.1.34 Вул. Депутатська, 1 0,09 

110 5.1.35 Вул. Краснова, 8 0,09 

111 5.1.36 Вул. Берковецька, 6 0,09 

112 5.1.37 “Сирець-2”, вул. Бакинська, 22 0,06 

113 5.1.38 Вул. Петропавлівська, 48-а (вуг.) - 

114 5.1.39 Вул. Шполянська, 6-а (вуг.) - 

115 5.1.40 “Берестейська”, вул. Василенка, 1 0,05 

116 5.1.41 Вул. Борщагівська, 154 0,05 

117 5.1.42 Просп. Перемоги, 61 0,01 

118 5.1.43 Вул. Новопольова, 69 0,01 

119 5.1.44 Просп. Відрадний, 73 0,06 

120 5.1.45 Вул. Верховинна, 80-б 0,06 

121 5.1.46 Вул. Святошинська, 34 0,12 

122 5.1.47 Вул. Львівська, 25 0,07 

123 5.1.48 Просп. Перемоги, 113 0,05 

124 5.1.49 Вул. Львівська, 18 - 

125 5.1.50 Вул. Котельникова, 95 - 

126 5.1.51 Вул. Крамського, 21 0,10 

127 5.1.52 Санаторій “Перемога”, вул. Бударіна, 3 0,02 

128 5.1.53 Вул. Відпочинку, 11 - 

129 5.1.54 Вул. Відпочинку, 7 0,10 

130 5.1.55 Вул. Крамського, 16 0,28 

131 5.1.56 Просп. Перемоги, 75/2 0,09 

132 5.1.57 Вул. Котельникова, 62 0,10 

133 5.1.58 Вул. Котельникова, 7/13 0,08 

134 5.1.59 Вул. Чистяківська, 24 0,01 

135 5.1.60 Вул. Кучера, 7 - 

136 5.1.61 Житомирське шосе, 19 км  д/сан. “Лісова поляна” 0,15 
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№  

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Частка значення 

відхилення 

137 5.1.62 Вул. Перемоги, 5 0,05 

138 5.1.63 Кільцева дорога, 8 0,09 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

139 6.1.1 Вул. Вознесенський узвіз (Смірнова-Ласточкіна), 23-в 0,36 

140 6.1.2 Вул. Дегтярівська, 15-б - 

141 6.1.3 Вул. Заломова, 2/10 - 

142 6.1.4 Вул. Ново-Вокзальна, 19/21 0,02 

143 6.1.5 Вул. Боткіна, 4 0,15 

144 6.1.6 Вул. Нагірна, 22 0,08 

145 6.1.7 Вул. Багговутівська, 36-а 0,24 

146 6.1.8 Вул. Половецька, 14/16 0,10 

147 6.1.9 Вул. Татарська, 6 0,27 

148 6.1.10 Вул. Овруцька, 23 - 

149 6.1.11 Вул. Підгірна, 3 0,10 

150 6.1.12 Вул. Білоруська, 17-б 0,10 

151 6.1.13 Вул. Іллєнка (Мельникова), 45/49 0,11 

152 6.1.14 Вул. Печенізька, 4/12 0,16 

153 6.1.15 Вул. Майбороди (Мануїльського), 29 0,11 

154 6.1.16 Узвіз Кудрявський, 2  0,08 

155 6.1.17 Вул. Кудрявська, 27/29 0,10 

156 6.1.18 Вул. Кудрявська, 16 0,12 

157 6.1.19 Вул. Кудрявська, 12 - 

158 6.1.20 Вул. Володимирська, 20/1 0,25 

159 6.1.21 Вул. Андрющенко, 4д - 

160 6.1.22 Вул. Попова, 4 0,04 

161 6.1.23 “Вишгородська”, вул. Автозаводська, 87 0,07 

162 6.1.24 “Дніпровська”, вул. Дніпроводська, 1а 0,11 

163 6.1.25 Вул. Макіївська, 4-б 0,07 

164 6.1.26 Вул. Кондратюка, 8 0,06 

165 6.1.27 Вул. Білицька, 14 0,02 

166 6.1.28 Вул. Автозаводська, 68 0,01 

167 6.1.29 Урочище “Оболонь”, вул. Богатирська,30  0,05 

168 6.1.30 Вул. Білицька, 55 0,07 

169 6.1.31 Вул. Білицька, 38-б 0,06 

170 6.1.32 Вул. В. Мостицька, 6 0,12 

171 6.1.33 Пров. Куренівський, 4/8 0,03 

172 6.1.34 “Лук’янівська”, вул. Н.Юрківська, 53 0,09 

173 6.1.35 Вул. Радистів, 66 0,10 

174 6.1.36 Вул. Радистів, 44 0,27 

175 6.1.37 Вул. Радосинська (Леніна), 2-а, селище "Троєщина" 0,22 

176 6.1.38 Вул. Будівельників,10, селище "Троєщина"   0,09 

177 6.1.39 Просп. Броварський, 93 0,12 

178 6.1.40 "Бортничі", вул. Харченка (Леніна), 64  0,08 

179 6.1.41 Вул. Здолбунівська, 2 0,16 

180 6.1.42 Вул. Геофізиків, 10 0,33 

181 6.1.43 Вул. Берегова, 1, селище "Рибне"  0,01 

182 6.1.44 Харківське шосе, 121 0,08 

183 6.1.45 Вул. Горлівська, 220 0,01 

184 6.1.46 Вул. Ялинкова, 58/60 0,04 

185 6.1.47 Вул. Бориспільська, 19 0,24 
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№  

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Частка значення 

відхилення 

186 6.1.48 Вул. Вакуленчука, 50-а 0,01 

187 6.1.49 Вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) 0,01 

 

 

2.2.5 Забезпечення приладами обліку ПЕР  

 

Теплоелектроцентралі міста Києва забезпечені всіма необхідними 

приладами обліку паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).  

Інформація щодо забезпечення приладами обліку ПЕР теплоджерел СП 

«Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» наведена в Таблиці 2.2.25.  

 



 

Таблиця 2.2.25 Забезпечення теплоджерел приладами обліку ПЕР 

№

№ 

з/п 

Назва джерела 

Наявність (+) чи відсутність (-) Необхідна кількість (штук) Примітки  

Лічиль-

ники 

теплової 

енергії 

Лічиль-

ники 

газу 

Лічил

ьники 

води 

Лічиль-

ники 

електро 

енергії 

Лічиль-

ники 

теплово

ї енергії 

Лічил

ьники 

газу 

Лічил

ьники 

води 

Лічиль-

ники 

електро 

енергії 

 

  ТЕПЛОДЖЕРЕЛА >80 Гкал/год                   

1 "СТ-1" вул. Жилянська, 85 + + + + 5       Встановлено 2 з 7 

2 "СТ-2" пров. Електриків, 17 - + + + 4         

3 
"Відрадний" просп. Комарова, 7 

+ + + + 1       

Встановлено 2 з 2 (1 

потребує заміни) 

4 
"Нивки" вул. Салютна, 23-б 

+ + + + 3       

Встановлено 3 з 3 (3 

потребують заміни) 

5 "М. Борщагівка" вул. Жмеринська, 14 + + + + 1       Встановлено 1 з 2 

6 "Виноградар" вул. Світлицького, 34 - + + + 3         

7 "Молодь" вул. Дегтярівська, 46 - + + + 1         

8 "Воскресенка" вул. Крайня, 1 - + + + 3         

9 "Біличі" вул. Робітнича, 1 - + + + 2         

10 "Веркон" просп. Перемоги, 67 + + + +           

11 "Позняки" вул. Ревуцького, 41 + + + +           

12 "Теремки" просп. Глушкова, 38 + + - +     2     

13 "Центральна" просп. Вернадського, 36-б          

14 "Мінська" просп. Рокосовського, 8-б + + + +           

  РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1                   

15 "Феофанія-2" вул. Метрологічна, 1-а  + + - +     1     

16 вул. Васильківська, 31/17 + + - +     1     

17 просп. Науки, 47 + + - +     1     

18 просп. Науки, 31 + + + +           

19 Стратегічне шосе, 54 + + - +     1     

20 "Московська-2" Коломийський пров, 5-а + + - +     1     

21 "Московська-3" вул. Васильківська, 8-б + + - +     1     

22 "Московська-4" просп. Науки, 10 + + - +     2     
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23 "Голосієво-1" вул. Героїв Оборони, 12-б + + + +           

24 "Голосієво-2" вул. Родимцева, 5 + + + +           

25 просп. Науки, 24 + + - +     1     

26 вул. Кустанайська, 12 + + + +           

27 просп. 40-річчя Жовтня, 94/96  + + + +           

28 вул. Волзька, 12-а + + - +     1     

29 вул. Васильківська, 5/7 + + - +     1     

30 вул. Монтажників, 28 + + - +     1     

31 пров. Деміївський, 3 + + + +           

32 вул. Голосіївська, 19 + + - +     1     

33 вул. Монтажників, 1 + + - +     1     

34 вул. Бубнова, 4 + + + +           

35 вул. Добрий Шлях, 64 - + + + 1         

36 
вул. Козацька, 67-а (вуг.) 

+ 

Не по-

требує - +     1     

37 "Жуляни" вул. Пулюя, 5-б + + + +           

38 вул. Медова, 1 + + - +     1     

39 вул. Білгородська, 7 + + + +           

40 вул. Смілянська, 11 + + + +           

41 вул. Волинська, 69 + + - +     1     

42 
вул. Каменярів, 32 (вуг.) 

+ 

Не по-

требує - +     1     

43 
вул. Каменярів, 50-б (вуг.) 

+ 

Не по-

требує - +     1     

44 "Московська-1" вул. Васильківська, 96-а + + + +           

45 "Феофанія" вул. Заболотного, 21 + + + +           

46 вул. Набережно-Корчуватська, 84 + + + +           

47 "Конча-Заспа" вул. Матикіна, 13 + + + +           

48 просп. Науки, 64 + + - +     1     

49 вул. Китаївська, 22 + + - +     1     

50 вул. Червонопрапорна, 48 + + - +     1     

51 вул. Китаївська, 11 + + - +     1     

52 вул. Китаївська, 32 + + - +     1     
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53 просп. Науки, 90 + + - +     1     

54 Стратегічне шосе, 37 - + - + 1   1     

55 
вул. Червонопрапорна, 148 (вуг.) 

+ 

Не по-

требує - +     1     

56 
Столичне шосе, 58-б (вуг.) 

+ 

Не по-

требує + +           

57 вул. Китаївська, 14/16 + + + +           

58 вул. Трутенка Онуфрія, 7 + + - +     1     

59 вул. Трутенка Онуфрія, 9-а + + - +     1     

60 вул. Звіринецька, 63 + + - +     1     

61 вул. Деревообробна, 3 + + - +     1     

62 вул. Підвисоцького, 4-б - + - + 1   1     

  РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2                   

63 вул. Капніст Марії, 2-а + + + +           

64 "Лагерна-Гонти" вул. О.Теліги, 3-г + + - +     1     

65 "Щусєва-Котовського" вул. Щусєва, 44 + + + +           

66 "Сирець" вул. Бакинська, 2 + + + +           

67 вул. Шамрила, 4 + + + +           

68 вул. Грекова, 2 + + - +     1     

69 вул. Берлінського, 12 + + - +     1     

70 "Вітряні Гори" вул. Червонопільська, 5-а + + - +     1     

71 вул. Червонофлотська, 26 + + + +           

72 вул. Міська, 2 + + + +           

73 вул. Червонофлотська, 28 + + + +           

74 вул. Новікова-Прибоя, 11 + + + +           

75 вул. Юнкерова, 28 + + + +           

76 Санаторій "Ялинка" вул. Лісова, 1 + + + +           

77 вул. Червонофлотська, 6 + + + +           

78 ДП "Санаторій ім. 1 Травня" вул. Лісова, 28 + + - +     1     

79 вул. Осиповського, 2-а + + - +     1     

80 вул. Полкова, 57 + + + +           

81 "Довженко" просп. Перемоги, 44 + + - +     1     

82 "Дегтярівська" вул. Дегтярівська, 43 + + + +           
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83 просп. Перемоги, 66 + + - +     1     

84 пров. Артилерійський, 7-а + + - +     1     

85 вул. Бабушкіна, 27 + + - +     1     

86 просп. Перемоги, 86 + + + +           

87 просп. Перемоги, 70 + + - +     1     

88 вул. Магістральна, 25 + + - +     1     

89 вул. Толбухіна, 6 - + + + 1         

90 вул. Довженка, 2 - + - + 1   1     

91 вул. Депутатська, 2 + + - +     1     

92 вул. Депутатська, 1 + + - +     1     

93 вул. Краснова, 8-а + + + +           

94 вул. Берковецька, 6 + + - +     1     

95 "Сирець-2" вул. Бакинська, 22 + + + +           

96 
вул. Шполянська, 6-а (вуг.) 

+ 

Не по-

требує + +           

97 "Берестейська" вул. Василенка, 1 + + - +     1     

98 вул. Борщагівська, 154 + + - +     1     

99 просп. Перемоги, 61 - + - + 1   1     

100 вул. Новопольова, 69 - + + + 1         

101 просп. Відрадний, 73 - + + + 1         

102 вул. Верховинна, 80-б + + - +     1     

103 вул. Святошинська, 34 + + + +           

104 просп. Перемоги, 113 + + - +     1     

105 вул. Котельникова, 95 + + + +           

106 вул. Крамського, 21 + + - +     1     

107 Санаторій "Перемога" вул. Бударіна, 3 + + + +           

108 вул. Відпочинку, 7 + + - +     1     

109 вул. Крамського, 16 + + - +     1     

110 вул. Котельникова, 62 + + + +           

111 вул. Котельникова, 7/13 + + + +           

112 вул. Чистяківська, 24 + + - +     1     

113 
Житомирське шосе, 19 км д/сан. "Лісова 

поляна"  + + - +     1     
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114 вул. Перемоги, 5 - + - + 1   1     

115 Кільцева дорога, 8 + + - +     1     

  РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3                   

116 вул. Смирнова-Ласточкіна, 23-в + + + +           

117 вул. Нововокзальна, 19/21 + + - +     1     

118 вул. Боткіна, 4 + + - +     1     

119 вул. Нагірна, 22 + + - +     1     

120 вул. Багговутівська, 36-а + + + +           

121 вул. Половецька, 14/16 + + - +     1     

122 вул. Татарська, 6 + + - +     1     

123 вул. Овруцька, 23 + + - +     1     

124 вул. Підгірна, 3 + + - +     1     

125 вул. Білоруська, 17-б + + - +     1     

126 вул. Мельникова, 45/49 + + - +     1     

127 вул. Печенізька, 4/12 + + - +     1     

128 вул. Мануїльського, 29 + + - +     1     

129 Кудрявський узвіз, 2  - + - + 1   1     

130 вул. Кудрявська, 27/29 - + - + 1   1     

131 вул. Кудрявська, 16 - + - + 1   1     

132 вул. Кудрявська, 12 - + - + 1   1     

133 вул. Володимирська, 20/1 + + - +     1     

134 вул. Попова, 4 + + - +     2     

135 "Вишгородська" вул. Автозаводська, 87 + + + +           

136 вул. Дніпроводська, 1-а + + + +           

137 вул. Макіївська, 4-б + + - +     1     

138 вул. Кондратюка, 8 + + + +           

139 вул. Білицька, 14 + + + +           

140 вул. Автозаводська, 68 + + + +           

141 "Урочище "Оболонь" вул. Богатирська, 30  + + - +     1     

142 вул. Білицька, 55 + + + +           

143 вул. Білицька, 38-б + + + +           

144 "Лук’янівська" вул. Нижньоюрківська, 53 + + + +           
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145 вул. Радистів, 66 + + + +           

146 вул. Радистів, 44 + + + +           

147 вул. Леніна, 2-а селище "Троєщина" + + - +     1     

148 вул. Будівельників, 10 селище "Троєщина"  + + - +     1     

149 просп. Броварський, 93 - + + + 1         

150 "Бортничі" вул. Леніна, 64  + + - +     1     

151 вул. Здолбунівська, 2 + + + +           

152 вул. Геофізиків, 10 + + - +     1     

153 вул. Берегова, 1 селище "Рибне"  + + - +     1     

154 Харківське шосе, 121 - + - + 1   1   Парова котельня 

155 вул. Горлівська, 220 + + - +     1     

156 вул. Ялинкова, 58/60 - + - + 1   2     

157 вул. Бориспільська, 19 + + - +     1     

158 вул. Вакуленчука, 50-а + + - +     1     

159 
вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) 

+ 

Не по-

требує - +     1     
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2.2.6  Екологічні показники 

 

При спалюванні природного газу та вугілля основними забруднюючими 

речовинами є оксиди азоту (NOх), оксид вуглецю (СО), леткі органічні сполуки 

(НМЛОС), метан (СН4), геміоксид азоту N2О, речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок, оксиди сірки SОx, тощо. На механізм  утворення більшості з 

них впливають умови спалювання.  

При цьому основними забруднюючими речовинами, масові концентрації 

та масові викиди яких підлягають нормуванню, при спалюванні природного газу 

є оксиди азоту NOх (у перерахунку на діоксид азоту NO2) та оксид вуглецю (СО), 

при спалюванні вугілля – додатково також оксиди сірки SОx (у перерахунку на 

діоксид сірки або сірчистий ангідрид SО2) та речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок.  

При спалюванні всіх видів викопного палива утворюються викиди 

парникових газів, в основному діоксиду вуглецю СО2 (викиди інших парникових 

газів при застосовуваних в СЦТ м. Києва паливах та технологіях спалювання 

незначні, обчислюються в у перерахунку на еквівалент діоксиду вуглецю  

СО2екв).  

Відповідно до чинного законодавства, об’єкти – джерела викидів мають 

здійснювати свою діяльність згідно отриманих дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

Зазначені дозволи видаються: 

− Міністерством екології та природних ресурсів України на об’єкти, 

що відносяться до 1 групи; 

− Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на об’єкти, 

що відносяться до 2 та 3 груп. 

Об’єкти ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4, Завод «ЕНЕРГІЯ» відносяться до 1 групи; 

об’єкти СП «Київські Теплові Мережі» - до 1, 2, 3 груп. 

Об’єкти - джерела викидів системи централізованого теплопостачання м. 

Києва операторів КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Євро-Реконструкція» мають 

дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, відповідно до чинного законодавства України.  

Обладнання для уловлювання та знешкодження забруднюючих 

речовин 

Енергетичні і потужні водогрійні котли КП «Київтеплоенерго» працюють 

на природному газі, і тому не оснащені газоочисним обладнанням для 

уловлювання і знешкодження забруднюючих речовин у димових газах. 

Котлоагрегати для спалювання ТПВ на СП «Завод «Енергія» обладнані 

газоочисними установками (ГОУ) електрофільтрами з характеристиками: 

№ 

котла 

Тип газоочисного 

обладнання 

Кількість 

на котел 

Рік встановлення 

/ реконструкції 

Ефективність, % 

Проект 
Факт 

2018 р. 

Факт 

2019 р. 

1 ЕГМТ-23-7,5-6-3 1 1987/2005 98-99 98,47 98,24 

2 ЕГ- 1-30-7,5-12-3 1 1988/2004 98-99 98,58 - 

3 ЕГ- 1-30-7,5-12-3 1 1988/2016 98-99 98,63 98,71 

4 ЕГ- 1-30-7,5-12-3 1 1988/2015 98-99 98,57 98,75 
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Котлоагрегати для спалювання вугілля на Дарницькій ТЕЦ-4 обладнані 

газоочисними установками (ГОУ) – скруберами мокрого очищення димових 

газів від золи та частково електрофільтрами (2 з 5 котлів, що використовують 

вугілля).    

Розрахунки обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів 

від теплових джерел СЦТ при спалюванні палива (природний газ, вугілля) 

виконувались відповідно до ГКД 34.02.305-2002 ”Викиди забруднюючих 

речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення”19.  

Для розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів в 

атмосферу при спалюванні палива прийняті наступні параметри:  

Густина природного газу при нормальних умовах ρ = 0,723 кг/м3.  

Нижча робоча теплота згорання палива: природний газ  Qr
i = 47,62 

МДж/кг, вугілля  Qr
i = 29,087 МДж/кг (дані взяті з річного звіту КП 

"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"  за 2019 рік).  

Показники емісій для всіх забруднюючих речовин були розраховані за 

Методикою19  і становлять: 

 показник емісії оксидів азоту для природного газу NOxk  =64,311 г/ГДж 

та для вугілля NOxk =172,67 г/ГДж; 

 показник емісії вуглекислого газу для природного газу 2COk =58748,13 

г/ГДж та для вугілля 2COk =93740,0 г/ГДж; 

 показник емісії діоксиду сірки для вугілля  2SOk =424,44 г/ГДж; 

 показник емісії твердих частинок для вугілля  твk =264 г/ГДж та для 

тріски твk =0,444 г/ГДж. 

Всі показники емісій емісій, окрім показника емісії твердих частинок для 

вугілля твk , розраховувались без врахування первинних заходів скорочення 

викидів для кожної забруднюючої речовини. 

Усі первинні заходи із скорочення викидів були враховані в розрахунках 

окремо. 

Усі інші параметри взяті з Методики19.  

Результати розрахунків обсягів викидів забруднюючих речовин та 

парникових газів при спалюванні палива (природний газ, вугілля) в 

котлоагрегатах теплових джерел СЦТ м. Києва у 2019 році наведені в 

Додатку  3.6. 

Сумарні обсяги викидів забруднюючих речовин та парникових газів при 

спалюванні палива (природний газ, вугілля) в котлоагрегатах теплових джерел 

СЦТ м. Києва за 2019 рік наведені в Таблиці 2.2.26.  

Усереднені питомі викиди на відпущену теплову енергію по СЦТ міста 

складають:  

Оксидів азоту: 0,419 кг/Гкал;  

Оксиду вуглецю: 0,099 кг/Гкал; 

Діоксиду сірки: 0,295 кг/Гкал; 

                                           
19 http://eco.com.ua/content/vikidi-zabrudnyuvalnih-rechovin-u-atmosferu-vid-energetichnih-ustanovok-metodika 
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Речовин у вигляді суспендованих твердих частинок: 0,188 кг/Гкал; 

Парникових газів (діоксиду вуглецю):  340,822 кг/Гкал.  

Таблиця 2.2.26 Сумарні обсяги викидів забруднюючих речовин та 

парникових газів в атмосферне повітря  

Параметр  

Спожива

ння 

природн

ого газу  

Спожив

ання 

твердог

о 

палива  

Валові 

викиди 

оксидів 

азоту 

NOx 

Валові 

викиди 

оксиду 

вуглец

ю СО 

Валові 

викиди 

діоксид

у сірки 

SО2 

Валові 

викиди 

речовин у 

вигляді 

суспендов

аних 

твердих 

частинок 

Валові 

викиди 

діоксиду 

вуглецю 

СО2 

  тис.м3 т 

Всього по ТЕЦ 1435506,5 378609,0 5080,02 965,74 4674,17 2907,33 3935855,09 

Всього по ТД >80 

Гкал/год 
509187,8 0,0 1033,38 312,64 0,00 0,00 1029911,06 

Всього по ТД < 80 

Гкал/год  (РТ1, 

РТ2, РТ3) 

147129,6 779,6 328,59 43,26 9,62 5,99 299259,85 

Всього по СП 

"КТМ" (РТ1, РТ2, 

РТ3, ТД >80 

Гкал/год) 

656317,4 779,6 1361,97 355,90 9,62 5,99 1329170,91 

Всього по ТД КП 

"КТЕ" 
1933717,4 199206,6 4424,28 1358,47 36,09 83,51 4081581,18 

Всього по ТД КП 

"КТЕ" та ТЕЦ-4 
2091891,2 577815,6 6676,05 1576,59 4710,26 2990,83 5433833,27 

 

За інформацією з річного звіту КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за 2019 р., 

сумарні викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне 

повітря від спалювання палива за період з 01.05.2018 р. по 31.12.2018 р. та за 

2019 рік склали (Таблиця  2.2.27):  

Таблиця 2.2.27 Сумарні викиди забруднюючих речовин та 

парникових газів в атмосферне повітря за період з 01.05.2018 по 31.12.2018 

та за 2019 рік  

Найменування 

СП 

Найменування забруднюючих 

речовин та груп речовин 

Обсяги викидів, т 

Факт, 2018 рік 

(8 міс.) 
Факт, 2019 рік 

КП 

«КИЇВТЕПЛО-

ЕНЕРГО» 

Усього (без діоксиду вуглецю СО2) 2 627,872 6 758,049 

у т.ч: метали та їх сполуки  8,933 23,256 

речовини тверді суспендовані   29,263 89,451 

сполуки азоту  1 950,549 5 035,509 

оксиди азоту (у перерахунку діоксид 

азоту [NO+NO2]) 
1 946,855 5 025,338 

азоту (1) оксид [N2O] 2,560 6,816 

сполуки сірки   14,443 39,474 

сірки діоксид 14,199 39,251 

оксид вуглецю  503,756 1 362,928 

метан (СН4)   106,981 161,123 

неметанові  ЛОС та інші  13,947 46,308 

Усього парникових газів:  1 488 361,455 3 973 830,122 
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Найменування 

СП 

Найменування забруднюючих 

речовин та груп речовин 

Обсяги викидів, т 

Факт, 2018 рік 

(8 міс.) 
Факт, 2019 рік 

у т.ч. діоксид вуглецю (СО2) 1 488 251,914 3 973 662,183 

СП «КИЇВСЬКІ 

ТЕЦ» 

ТЕЦ-5 

Усього (без діоксид вуглецю СО2) 1 010,400 2 666,029 

 метали та їх сполуки 0,022 0,052 

речовини тверді суспендовані 0,184 0,440 

сполуки азоту 834,743 2 215,594 

оксиди азоту (у перерахунку діоксид 

азоту [NO+NO2]) 
833,818 2 213,210 

азоту (1) оксид [N2O] 0,925 2,383 

сполуки сірки 0,197 0,129 

сірки діоксид 0,000 0,000 

оксид вуглецю 157,291 405,080 

метан СН4 16,578 41,409 

неметанові  лос та інші 1,385 3,325 

Усього парникових газів 516 514,024 1 330 210,109 

у т.ч: діоксид вуглецю СО2 516 496,521 1 330 166,317 

СП «КИЇВСЬКІ 

ТЕЦ» 

ТЕЦ-6 

Усього (без діоксиду вуглецю СО2) 722,704 1 903,604 

у т.ч: метали та їх сполуки 0,017 0,040 

речовини тверді суспендовані 0,120 0,288 

сполуки азоту 597,116 1 532,879 

оксиди азоту (у перерахунку діоксид 

азоту [NO+NO2]) 
596,452 1530,900 

азоту (1) оксид [N2O] 0,663 1,977 

сполуки сірки 0,027 0,064 

сірки діоксид 0,000 0,000 

оксид вуглецю 112,751 336,062 

метан СН4 11,304 30,981 

неметанові  лос та інші 1,369 3,290 

Усього парникових газів 370 215,841 1 103 483,374 

у т.ч: діоксид вуглецю СО2 370 203,874 1 103 450,416 

СП «КИЇВСЬКІ 

ТЕПЛОВІ 

МЕРЕЖІ» 

Усього (без діоксид вуглецю СО2) 674,942 1 530,476 

у т.ч: метали та їх сполуки 0,074 0,135 

речовини тверді суспендовані 3,258 11,203 

сполуки азоту 436,563 1 049,615 

оксиди азоту (у перерахунку діоксид 

азоту [NO+NO2]) 
435,589 

1 047,155 

азоту (1) оксид [N2O] 0,972 2,456 

сполуки сірки 5,048 12,818 

сірки діоксид 5,028 12,788 

оксид вуглецю 149,728 366,745 

метан СН4 79,096 88,730 

неметанові  ЛОС та інші 1,175 1,230 

Усього парникових газів 542 762,916 1 371 329,356 

у т.ч: діоксид вуглецю СО2 542 682,848 1 371 238,170 

СП  

«ЗАВОД 

«ЕНЕРГІЯ» 

Усього (без діоксид вуглецю СО2) 219,397 657,831 

у т.ч: метали та їх сполуки 8,820 23,029 

речовини тверді суспендовані 25,701 77,520 

сполуки азоту 82,114 237,418 

оксиди азоту (у перерахунку діоксид 

азоту [NO+NO2]) 
80,983 234,070 
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Найменування 

СП 

Найменування забруднюючих 

речовин та груп речовин 

Обсяги викидів, т 

Факт, 2018 рік 

(8 міс.) 
Факт, 2019 рік 

азоту (1) оксид [N2O] 0,000 0,000 

сполуки сірки 9,171 26,463 

сірки діоксид 9,171 26,463 

оксид вуглецю 83,622 254,950 

метан СН4 0,003 0,003 

неметанові  лос та інші 1,478 38,446 

Усього парникових газів 58 868,674 168 807,283 

у т.ч: діоксид вуглецю СО2 58 868,671 168 807,280 

 

Незначні розходження у сумарних обсягах викидів від джерел КП 

«Київтеплоенерго» в Додатку 3.6 та таблиці 2.2.27, наведені в таблиці 2.2.28, 

зумовлені в основному врахуванням у звіті КП «Київтеплоенерго» також викидів 

від устаткування допоміжного виробництва.  

Таблиця 2.2.28 Сумарні викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря за 2019 рік, тон 

 

Валові 

викиди 

оксидів азоту 

NOx 

Валові 

викиди 

оксиду 

вуглецю СО 

Валові 

викиди 

діоксиду 

сірки SО2 

Валові викиди 

речовин у 

вигляді 

суспендованих 

твердих 

частинок 

Валові 

викиди 

діоксиду 

вуглецю 

СО2 

Дані 

розрахунків  
4424,28 1358,47 36,09 83,51 4081581,18 

Дані зі звіту 

КП "КТЕ" 

2019 р.  

5035,509 1362,928 39,251 89,451 3973662,183 

Різниця, тонн -611,23 -4,46 -3,16 -4,45 107918,99 

Різниця 

(кореляція 

значень), % 

12,14 0,33 8,06 4,97 2,72 

 

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, в Україні в галузі охорони навколишнього 

природного середовища повинні бути імплементовані основні положення 

Директиви 2010/75/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 24.11. 2010 р. 

«Про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)»20. 

Під дію цієї Директиви підпадають спалювальні установки, сукупна 

номінальна ефективна теплова потужність яких дорівнює або перевищує 50 МВт, 

незалежно від використовуваного типу палива. При цьому Директивою 

2010/75/ЄС встановлено нове правило групування викидів - підхід «єдиної 

димової труби», тобто граничні значення викиду забруднюючої речовини 

визначаються для сумарної номінальної теплової потужності усіх спалювальних 

установок, що підключені до однієї димової труби.  

                                           
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
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Україна отримала можливість відстрочити обов’язкове виконання вимог 

Директиви 2010/75/ЄС шляхом реалізації Національного плану скорочення 

викидів (НПСВ) від великих спалювальних установок21. 

В рамках гармонізації українського природоохоронного законодавства з 

європейським, в чинному оновленому Наказі Мінприроди від 22.10.2008 р. 

№ 541 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів 

забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова 

потужність яких перевищує 50 МВт»22, практично повністю враховані вимоги 

Директиви 2010/75/ЄС, а також схваленого НПСВ.  

 Цьому оновленому Наказу №541, нормативи на викиди в атмосферне 

повітря при спалюванні природного газу становлять відповідно: 

 для оксидів азоту NOx – 100 мг/м3,  

 для оксиду вуглецю CO – 100 мг/м3,  

 для твердих частинок – 5 мг/м3, 

 для діоксиду сірки SO2 – 35 мг/м3. 

НПСВ уведений в дію з 1.01.2018 р., і його дія стосовно скорочення викидів 

SO2 та пилу триватиме до 31.12.2028 р., стосовно скорочення викидів NOx, через 

високу складність і вартість впровадження відповідних заходів – до 31.12.2033 

р. В кінці термінів дії НПСВ всі спалювальні установки повинні дотримуватись 

вимог Директиви 2010/75/ЄС та Наказу № 541 по викидах вищевказаних 

забруднюючих речовин. 

Для певних спалювальних установок, визначених операторами, 

дозволяється протягом обмеженого періоду часу (20000 або 40000 годин, 

починаючи з 01.01.2018 р.) дотримуватись граничних значень викидів, 

встановлених дозволами, які є чинними на 31.12.2017 р. При цьому масові 

концентрації забруднюючих речовин для цих установок з обмеженим строком 

роботи не мають перевищувати гранично допустимих викидів відповідно до 

НПСВ. По завершенні зазначеного обмеженого часу експлуатації  ці спалювальні 

установки повинні бути виведені з експлуатації або замінені на нові спалювальні 

установки, які мають відповідати вимогам Директиви 2010/75/ЄС. 

Національний план скорочення викидів поширюється на великі 

спалювальні установки, оператори яких добровільно прийняли рішення взяти 

участь у цьому механізмі відступу від негайного виконання вимог щодо 

граничних обсягів викидів, які визначено в Директиві 2010/75/ЄС. 

Оператори існуючих спалювальних установок, які включені до 

Національного плану скорочення викидів, мають забезпечити дотримання 

річних граничних обсягів викидів NOx (2018-2033 роки) та викидів SO2 і пилу 

(2018-2028 роки), встановлених у Національному плані скорочення викидів, на 

строк його дії. При цьому для виконання своїх зобов'язань з обмеження річних 

обсягів викидів оператори спалювальних установок протягом року можуть як 

перерозподіляти поміж своїми установками, так і обмінюватися між собою 

обсягами викидів за умови дотримання національних граничних обсягів викидів 

для усіх установок, що включені до Національного плану скорочення викидів. 

                                           
21 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255506&cat_id=245255478  
22 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08  

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255506&cat_id=245255478
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08
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Оператори існуючих великих спалювальних установок, які не включені до 

Національного плану скорочення викидів, мають забезпечити дотримання вимог 

Директиви 2010/75/ЄС та Наказу № 541 по викидах NOx, SO2 та пилу вже з 2021 

року.  

Вимоги до обмеження викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря теплоджерелами операторів системи ЦТ міста Києва, з урахуванням 

вимог вказаного Наказу № 541 та НПСВ, відображені у отриманих КП 

«Київтеплоенерго» та ТОВ «Євро-Реконструкція» дозволах на викиди.   

З 38 згрупованих на одне джерело викидів великих спалювальних установок 

системи ЦТ міста Києва до НПСВ включені наступні 35 (табл. 2.2.29):  

 



 

Таблиця 2.2.29  Великі спалювальні установки СЦТ м. Києва, згруповані на одне джерело викидів 

№ 

з/п 

№ 

уста-

новки 

Назва установки   
№ 

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва ТД 

Місце 

розташування 

установки 

Оператор 

установки 

1 40 Дарницька ТЕЦ (ВК-1, ВК-2, к-4) 
обмеження часу 

роботи - 40 тис. год.  

3 1.2.3 ТЕЦ-4 
вул. Гната 

Хоткевича, 20 

ТОВ "Євро-

Реконструкція" 

2 41 Дарницька ТЕЦ (к-5, к-6, к-7, к-8) включено до НПСВ 

3 42.1 Дарницька ТЕЦ (к-9, к-10) включено до НПСВ 

4 42.2 Дарницька ТЕЦ (ПТВМ-100 № 1-4) 
обмеження часу 

роботи - 40 тис. год.  

5 52 Київська ТЕЦ-5 (1) включено до НПСВ 
1 1.1.1 ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 

КП 

"Київтеплоенерго" 6 53 Київська ТЕЦ-5 (2) включено до НПСВ 

7 54 Київська ТЕЦ-6 (1) включено до НПСВ 
2 1.1.2 ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1а 

КП 

"Київтеплоенерго" 8 55 Київська ТЕЦ-6 (2) включено до НПСВ 

9 118 СТ-1 (ТЕЦ-3) (котел 1) включено до НПСВ 

5 3.1.1 СТ-1 вул. Жилянська, 85 
КП 

"Київтеплоенерго" 

10 119 СТ-1 (ТЕЦ-3) (котел 2) включено до НПСВ 

11 120 СТ-1 (ТЕЦ-3) (котел 3) включено до НПСВ 

12 121 СТ-1 (ТЕЦ-3) (котел 4) включено до НПСВ 

13 122 СТ-1 (ТЕЦ-3) (котел 5) включено до НПСВ 

14 123 СТ-1 (ТЕЦ-3) (котел 6) включено до НПСВ 

15 124 СТ-1 (ТЕЦ-3) (котел 7) включено до НПСВ 

16 125 СТ-2 (ТЕЦ-2) (котли 1,2,3) включено до НПСВ 

6 3.1.2 СТ-2 
пров. Електриків, 

17 

КП 

"Київтеплоенерго" 

17 126 СТ-2 (ТЕЦ-2) (котел 7) включено до НПСВ 

18 127 СТ-2 (ТЕЦ-2) (котел 8) включено до НПСВ 

19 128 СТ-2 (ТЕЦ-2) (котел 9) включено до НПСВ 

20 129 СТ-2 (ТЕЦ-2) (котел 10) включено до НПСВ 

21 130 РК «Нивки» (котел 1) включено до НПСВ 

8 3.1.4 "Нивки" вул. Салютна, 23-Б 
КП 

"Київтеплоенерго" 
22 131 РК «Нивки» (котел 2) включено до НПСВ 

23 132 РК «Нивки» (котел 3) включено до НПСВ 
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№ 

з/п 

№ 

уста-

новки 

Назва установки   
№ 

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва ТД 

Місце 

розташування 

установки 

Оператор 

установки 

24 133 РК «Відрадний» (котел 1) включено до НПСВ 

7 3.1.3 "Відрадний" 
пр-т Л. Гузара, 

(Комарова), 7 

КП 

"Київтеплоенерго" 

25 134 РК «Відрадний» (котел 2) включено до НПСВ 

26 135 РК «Відрадний» (котел 3) включено до НПСВ 

27 136 РК «Відрадний» (котел 4) включено до НПСВ 

28 137 РК «Микільська Борщагівка» включено до НПСВ 9 3.1.5 
"М. 

Борщагівка" 

вул. Жмеринська, 

14 

КП 

"Київтеплоенерго" 

29 138 РК «Виноградар» включено до НПСВ 10 3.1.6 "Виноградар" 
вул. Світлицького, 

34 

КП 

"Київтеплоенерго" 

30 139 СТ «Біличі» включено до НПСВ 13 3.1.9 "Біличі" вул. Робітнича, 1 
КП 

"Київтеплоенерго" 

31 140 РК «Молодь» включено до НПСВ 11 3.1.7 "Молодь" 
вул. Дегтярівська, 

46 

КП 

"Київтеплоенерго" 

32 141 РК «Воскресенка» включено до НПСВ 12 3.1.8 
"Воскресенка

" 
вул. Крайня, 1 

КП 

"Київтеплоенерго" 

33 142 СТ «Позняки»   16 3.1.12 "Позняки" 
вул. Ревуцького, 

41 

КП 

"Київтеплоенерго" 

34 143 РК «Веркон» включено до НПСВ 14 3.1.10 "Веркон" пр-т Перемоги, 67 
КП 

"Київтеплоенерго" 

35 144 РК «ПАР» (котли 4,5,6,7,8,9) включено до НПСВ 15 3.1.11 "ПАР" вул. Резервна, 8 
КП 

"Київтеплоенерго" 

36 145 РК «Теремки» (котли 7,8) включено до НПСВ 17 3.1.13 "Теремки" пр-т Глушкова, 38 
КП 

"Київтеплоенерго" 

37 146 РК «Центральна» включено до НПСВ 18 3.1.14 "Центральна" 
б-р Вернадського, 

36-А 

КП 

"Київтеплоенерго" 

38 147 РК «Мінська» включено до НПСВ 19 3.1.15 "Мінська" 
пр-т 

Рокосовського, 8-Б 

КП 

"Київтеплоенерго" 

 



 

2.3 Аналіз системи транспортування теплової енергії 

 

2.3.1 Питома протяжність теплової мережі 

 

Питома протяжність теплової мережі по місту становить 0,25 км/Гкал/год. 

Дані щодо розрахованої питомої протяжності теплової мережі по 

адміністративним районам міста наведені в таблиці 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1 Питома протяжність теплової мережі 

Адміністративний 

район 

Довжина 

мереж, км 

Теплове 

навантаження, 

Гкал/год 

Питома протяжність 

теплової мережі, 

км/Гкал/год 

Голосіївський 292,01 837,23 0,35 

Дарницький 285,38 1363,49 0,21 

Деснянський 308,12 1003,82 0,31 

Дніпровський 362,06 1253,33 0,29 

Оболонський 288,81 1026,85 0,28 

Печерський 210,88 1153,83 0,18 

Подільський 171,01 676,03 0,25 

Святошинський 302,39 895,25 0,34 

Солом’янський 333,31 1005,39 0,33 

Шевченківський 273,73 1505,38 0,18 

Разом 2716,395 10836,428 0,25 

 

2.3.2  Умови експлуатації 

 

З 5458,17 км (в однотрубному обчисленні) теплових мереж та мереж ГВП 

(2716,395 км в двотрубному вимірі), що перебувають на балансі СП «Київські 

теплові мережі», окремі мережі мають ускладнені умови експлуатації (загалом 

473,84 км), зокрема: 

- затоплюються ґрунтовими та поверхневими водами - 90,1 км; 

- прокладені безканально в бітумперлітній ізоляції - 128,23 км; 

- в засипній ізоляції - 0,64 км; 

- прокладені під будівлями та в підвалах будівель - 60,29 км; 

- пошкодження циркуляційних трубопроводів ГВП - 194,58 км. 

 

2.3.3  Аварійність теплових мереж 

 

Аналіз кількості пошкоджень теплових мереж (експлуатація та 

випробування) за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком показує збільшення їх 

кількості на 5,81% (за 2018 рік – 13468 пошкоджень, за 2019 рік – 14251 

пошкодження), при цьому присутнє збільшення на 5,75% пошкоджень 

виявлених в порядку поточної експлуатації (за 2018 рік – 11639 пошкоджень, за 

2019 рік – 12309 пошкоджень), та збільшення кількості пошкоджень на 6,18% 

при випробуваннях (за 2018 рік – 1829 пошкоджень, за 2019 рік – 1942 

пошкодження). Відомість експлуатаційних характеристик та загальні 

пошкодження на теплових мережах за попередні періоди наведена в таблиці 

2.3.2. 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 142 

 

 

 

Таблиця 2.3.2. Пошкодження теплових мереж 

№ РТМ 

Виявлено пошкоджень за 

2018 
 Виявлено пошкоджень за 

2019 
 

Експлуатація  Випро 

бува 

ння 

Разом 

Експлуатація  Випро 

бува 

ння 

Разом ММ, 

РМ 
ЦО ГВП 

ММ, 

РМ 
ЦО ГВП 

1 РТМ "Центр" 727 226 383 520 1856 832 326 433 595 2186 

2 
РТМ 

"Дарниця" 
224 242 780 160 1406 238 245 624 146 1253 

3 РТМ "Поділ" 472 418 1368 389 2647 647 389 1217 325 2578 

4 
РТМ 

"Святошино" 
490 417 745 81 1733 696 504 949 284 2433 

5 
РТМ 

"Троєщина" 
28 123 748 54 953 16 110 706 49 881 

6 
РТМ 

"Печерськ" 
1005 335 710 302 2352 898 255 438 317 1908 

7 РТМ "Нивки" 474 531 1193 323 2521 717 490 1579 226 3012 
 РАЗОМ: 3420 2292 5927 1829 13468 4044 2319 5946 1942 14251 

 

Питома пошкоджуваність мереж становить 5,24 пошкоджень на 1 км 

мереж в 2019 році та 4,76 пошкоджень на 1 км мереж в 2018 році, що свідчить 

про зростання пошкоджуваності теплових мереж на 5,9%.  

Експлуатаційна характеристика питомої пошкоджуваності трубопроводів 

теплових мереж по зонам теплопостачання районам теплових мереж наведена в 

таблиці 2.3.3. 

Таблиця 2.3.3. Питома пошкоджуваність трубопроводів мереж 

Район теплових 

мереж 

Протяжні

сть 

мереж, км 

Пошкодже

ння в 2018 

р. 

Пошкодже

ння в 2019 

р. 

Питома 

пошкоджував-

ність 2018 р. 

Питома 

пошкоджував-

ність 2019 р. 

РТМ Дарниця 488,25 1406 1253 2,88 2,57 

РТМ Нивки 334,44 2521 3012 7,54 9,01 

РТМ Печерськ 513,6 2352 1908 4,58 3,71 

РТМ Поділ 353,09 2647 2578 7,5 7,3 

РТМ Святошино 335,28 1733 2433 5,17 7,26 

РТМ Троєщина 462,68 953 881 2,06 1,9 

РТМ Центр 342,86 1856 2186 5,41 6,38 

Разом 2716,395 13468 14251 4,76 5,24 

 

Основною причиною, яка обумовлює високий рівень кількості 

пошкоджень трубопроводів теплових мереж, є незадовільні темпи перекладки 

ділянок теплових мереж, термін експлуатації яких перевищує нормативно-

допустимий – 25 років. 

 

2.3.4 Термін експлуатації теплових мереж 

Середній термін служби теплових мереж складає на 01.01.2020 року 

становить 31,5 рік. Перелік трубопроводів з вичерпаним терміном експлуатації 

наведений в Додатку 4.4. 
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Загальна протяжність дільниць теплових мереж з терміном експлуатації 

понад 25 років складає на 01.01.2020 року 3877,67 км, або 71,0%, та наведена в 

таблиці 2.3.4.  

Таблиця 2.3.4 Загальна протяжність мереж з терміном експлуатації 

понад 25 років 

Термін 

експлуа

тації 

Протяжність трубопроводів теплових мереж (км, траси) 

Центр 
Дарниц

я 
Поділ Святошино 

Печерсь

к 

Троєщи

на 
Нивки Всього 

понад 25 

років 

457,67 745,05 468,80 419,30 716,31 635,16 435,38 3877,67 

66,617% 79,000% 69,356% 63,176% 71,647% 71,738% 
72,170

% 
71,043% 

21 - 24 

років 

29,45 11,64 86,93 12,51 6,23 82,33 5,05 234,14 

4,286% 1,235% 12,860% 1,885% 0,623% 9,299% 0,837% 4,290% 

16 - 20 

років 

34,29 35,66 37,22 24,28 43,95 140,80 16,41 332,59 

4,990% 3,781% 5,506% 3,659% 4,396% 15,902% 2,719% 6,093% 

5 - 15 

років 

150,93 141,97 75,51 176,72 186,11 25,87 129,71 886,82 

21,968% 15,054% 11,172% 26,626% 18,616% 2,922% 21,51% 16,248% 

до 5 

років 

14,69 8,77 7,47 30,88 47,17 1,23 16,72 126,95 

2,138% 0,930% 1,106% 4,653% 4,718% 0,139% 2,772% 2,326% 

Всього 687,02 943,09 675,93 663,69 999,78 885,39 603,27 5458,17 

 
Частина водяних теплових мереж експлуатується у складних умовах: 

ділянки затоплюються ґрунтовими та поверхневими водами, проходять під 

будівлями, стара прокладка по центру міста виконана y засипній ізоляції. 

У технологічному ланцюгу виробництва, транспортування i розподілу та 

споживання теплової енергії найбільш вразливою ланкою є теплові мережі. 

Головні причини, які обумовлюють недостатню надійність теплових мереж 

наведені нижче: 

- низька корозійна стійкість металу труб, які застосовуються при 

будівництві та перекладанні теплових мереж; 

- недостатня надійність та довговічність антикорозійних покрить, які 

використовуються при монтажі теплових мереж; 

- недоліки будівельних огороджуючих конструкцій (каналів, камер, тощо), 

які не виключають попадання вологи на теплопроводи; 

- низька ефективність дренажних та вентиляційних систем теплових мереж; 

- широке вживання сальникових ущільнень компенсаторів та арматури, які 

допускають протік води; 

- відсутність методів попереджуючої діагностики стану металу 

трубопроводів; 

- практична відсутність схем захисту трубопроводів та тепло споживаючих 

установок від гідравлічних ударів; 

- недостатні терміни заміни теплових мереж; 

Технічні рішення, що застосовуються при проектуванні теплових мереж, 

практика будівництва, низька якість матеріалів та виробів, що 

використовуються, а також будівельних робіт призвели до того, що стан 

теплових мереж, що були побудовані в 1980-1990 роки, часто гірший, ніж 
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теплових мереж, що були побудовані 40 років тому. Це, насамперед, 

пояснюється тим, що застосовуються труби з меншою товщиною стінки, 

будівельні конструкції не мають достатньої гідроізоляції. 

Збільшення діаметрів труб теплових мереж, необхідність прокладання їх 

під іншими інженерними комунікаціями при перетинанні з ними обумовлюють 

розташування теплових мереж на значній глибині B зоні періодичного 

обводнення ґрунтовими водами, що призводить до підвищених втрат теплової 

енергії через ізоляцію, а також до інтенсивної корозії трубопроводів. 

Основним типом антикорозійного покриття, що виконується B 

стаціонарних умовах, залишається покриття ізолом по ізольній мастиці, що не 

забезпечує надійного захисту труб через низьку термостійкість та високу 

сірчистість ізолу. 

Теплова ізоляція з мінеральної вати має слабкі теплоізолюючі властивості, 

особливо при  зволожені, є недовговічною, руйнується раніше нормативного 

строку роботи теплових мереж, сприяє утворенню кислого середовища при 

зволожені та корозії металу. 

Крім цього, є недоліки теплових мереж прокладених в непрохідних каналів 

з уніфікованих залізобетонних лоткових елементів марок КЛ, КЛп, КЛс, КС, 

кутів поворотів каналів марок УПК, УПМ, компенсаторних ніш марок НКК, 

НКМ та теплоізоляційних конструкцій трубопроводів теплових мереж за серією 

4.904-66 тривала експлуатація яких призводить до: 

- розгерметизації та потрапляння всередину каналів ґрунтових вод; 

- локальної електрокорозіії зовнішньої поверхні сталевих трубопроводів; 

- замулювання та затоплювання внутрішнього об’єму цілої ділянки теплової  

мережі, прокладеної в непрохідних каналах; 

- зволоження теплоізоляційних конструкцій та прискорення корозійно-

ерозійного зношування  трубопроводів; 

- руйнування всієї конструкції теплової ізоляції; 

- значних тепловтрат через трубопроводи. 

Все це вимагає значного підвищення темпів перекладки трубопроводів 

теплових мереж з застосуванням попередньо-ізольованих трубопроводів.  

 

2.3.5 Аналіз технічного стану теплових мереж  
 

Нормативний термін експлуатації більшості ділянок теплових мереж 

вичерпано, внаслідок чого почастішали випадки виникнення аварійних ситуацій 

на теплових мережах.  

Особливу небезпеку для оточуючих становлять трубопроводи 

магістральних теплових мереж канального прокладання, які працюють з 

робочим тиском до 25 кгс/см2, та мережі безканального прокладання в бітумно–

перлітовій ізоляції, які давно відпрацювали свій термін експлуатації. Такі 

тепломережі прокладені також і по територіях дитячих дошкільних закладів та 

шкіл, їх пошкодження може призвести до тяжких наслідків.  

За даними технічного обстеження були виявлені: 
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1. Ділянки теплових мереж прокладені під тротуарами, зупинками 

громадського транспорту та проїжджими частинами  

 

Всього наявно 334 ділянки загальною протяжністю 49,7 км під тротуарами, 

зупинками громадського транспорту та проїжджими частинами. Вони 

потребують реконструкції для підвищення надійності теплових мереж та 

попередження наслідків непередбачуваних ситуацій, пов'язаних з 

пошкодженнями трубопроводів теплових мереж, витоком гарячої води на 

поверхню та утворенням провалів.  

Перелік ділянок теплових мереж наведений в Додатку 4.5. 

 

2. Ділянки теплових мереж прокладені на території шкіл та 

дошкільних навчальних закладів, дитячих та спортивних майданчиків  

 

Всього наявно 328 ділянок загальною протяжністю 25,210 км які 

прокладені на території шкіл та дошкільних навчальних закладів, дитячих та 

спортивних майданчиків і які потребують реконструкції для підвищення 

надійності теплових мереж та попередження наслідків непередбачуваних 

ситуацій, пов'язаних з пошкодженнями трубопроводів теплових мереж, витоком 

гарячої води на поверхню та утворенням провалів.  

Перелік ділянок теплових мереж наведений в Додатку 4.6. 

 

1 Ділянки теплових мереж в яких порушено охоронну зону теплових 

мереж власниками земельних ділянок, орендарями чи забудовниками 

 

Всього наявно 645 ділянок загальною протяжністю 24,974 км в яких 

порушено охоронну зону теплових мереж власниками земельних ділянок, 

орендарями чи забудовниками і які потребують реконструкції для підвищення 

надійності теплових мереж та попередження наслідків непередбачуваних 

ситуацій, пов'язаних з пошкодженнями трубопроводів теплових мереж, витоком 

гарячої води на поверхню.  

Перелік ділянок теплових мереж наведений в Додатку 4.7.  

 

2.3.6  Теплові пункти 

 

Станом на 01.01.2020 на балансі СП «Київські теплові мережі» КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» перебуває 2980 теплових пунктів, з яких 1443 ЦТП та 

1537 ІТП. 

Переважна більшість обладнання теплових пунктів морально та фізично 

застаріла і потребує модернізації. В експлуатації понад 25 років находиться 2538 

теплових пунктів (з яких 1323 – ЦТП, 1215- ІТП) – Додаток 4.2. Це складає 85,2% 

від загальної кількості теплових пунктів.  

В 2019 році виявлено та усунуто 2811 пошкоджень на внутрішньому 

обладнанні теплопунктів що становить 0,94 пошкодження на 1 тепловий пункт. 

Теплові пункти (ЦТП та ІТП) за термінами експлуатації наведені в таблиці 

2.3.5. 
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Таблиця 2.3.5 Теплові пункти (ЦТП та ІТП) за термінами експлуатації 

 Дарниця Нивки Печерськ Поділ 
Свято-

шино 

Троє-

щина 
Центр РТ Всього 

понад 

25 

років 

296 332 468 288 202 256 638 58 2538 

9,9% 11,1% 15,7% 9,7% 6,8% 8,6% 21,4% 1,9% 85,2% 

21 - 24 

років 

31 6 11 3 5 5 5 0 66 

1,0% 0,2% 0,4% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 2,2% 

16 - 20 

років 

58 11 49 17 10 10 24 3 182 

1,9% 0,4% 1,6% 0,6% 0,3% 0,3% 0,8% 0,1% 6,1% 

5 - 15 

років 

7 8 41 21 39 9 39 4 168 

0,2% 0,3% 1,4% 0,7% 1,3% 0,3% 1,3% 0,1% 5,6% 

до 5 

років 

3 3 3 0 12 0 5 0 26 

0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,9% 

Всього 395 360 572 329 268 280 711 65 2980 

 

У теплових пунктах встановлені водопідігрівачі різних типів та 

призначення, які наведені в таблиці 2.3.6. 

Таблиця 2.3.6 Водопідігрівачі різних типів в теплових пунктах. 
Загальна кількість ТП  2980 

З них: 

кількість ТП, де встановлені водопідігрівачі тільки  ЦО 5 

кількість ТП, де встановлені водопідігрівачі тільки ГВП  2555 

кількість ТП, де встановлені  водопідігрівачі тільки ЦО та ГВП 420 

В тому 

числі: 

кількість ТП, де встановлені кожухотрубні водопідігрівачі тільки ЦО 2 

кількість ТП, де встановлені пластинчаті водопідігрівачі тільки ЦО 3 

кількість ТП, де встановлені кожухотрубні водопідігрівачі тільки ГВП  2147 

кількість ТП, де встановлені пластинчаті водопідігрівачі тільки  ГВП  408 

кількість ТП, де встановлені  кожухотрубні водопідігрівачі тільки  ЦО 

та ГВП 
251 

кількість ТП, де встановлені пластинчаті водопідігрівачі тільки  ЦО та 

ГВП 
104 

кількість ТП, де встановлені  кожухотрубні та пластинчаті 

водопідігрівачі тільки ЦО та ГВП 
65 

 

2.3.7 Насосні станції на магістральних теплових мережах 

 

Аналіз стану показав що на 7 насосних станціях насосне обладнання, а саме 

22 мережеві насоси є застарілим та майже вичерпали свій термін експлуатації та 

потребують оновлення та заміни. 

 

Насоси на джерелах генерації теплової енергії 

На джерелах генерації теплової енергії експлуатується 1422 насоси для 

перекачування теплоносія. Аналіз насосного обладнання в розрізі джерел 

теплової енергії виявив що за термінами експлуатації розподіл насосів 

наступний: 

- до 10 років   - 95 насосів (7,33% від загальної кількості); 

- від 10 до 20 років – 137 насосів (9,57% від загальної кількості); 

- від 20 до 30 років – 185 насосів, (12,92% від загальної кількості); 

- від 30 до 50 років  – 825 насосів (57,61% від загальної кількості); 
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- понад 50 років  – 180 насосів (12,57% від загальної кількост).  

Дані щодо проведених капітальних ремонтів та року останнього 

капітального ремонту не надані. 

 

2.3.8  Насосні станції на магістральних теплових мережах 

 

Розрахунки теплових втрат в теплових мережах системи 

централізованого теплопостачання міста 

 

Інформація про експлуатаційні показники відсотків втрат теплової енергії 

та дані розрахунків теплових втрат в теплових мережах системи 

централізованого теплопостачання міста за джерелами теплової енергії наведена 

в Додатках 6.6 та 6.7. 

 

Аналіз існуючого стану системи транспортування теплової енергії за 

результатами гідравлічного розрахунку 

 

Теплове навантаження та витрата теплоносія, які прийняті до розрахунків 

існуючого стану, прийнято відповідно до наданих вихідних даних та даних 

режимної карти роботи теплових мереж.  

Сумарна максимальна потреба в тепловій енергії складає 9254,5 Гкал/год.  

Оціночне теплове навантаження, що відповідає реальній потребі 

споживачів, складає близько 6172 Гкал/год. 

Враховуючи існуючий гідравлічний та тепловий режим роботи системи 

теплопостачання, теплове навантаження, наявне обладнання на котельнях та 

пропускну здатність існуючих теплових мереж для дотримання вимог до 

гідравлічного режиму роботи відпуск теплової енергії виконується згідно з 

затвердженим експлуатаційним температурним графіком 115-70 оС. Проектним 

температурним графіком є графік 150-70 оС. 

Сумарна очікувана витрата теплоносія складає близько 116926 т/год з 

урахуванням роботи системи теплопостачання за режимними картами теплових 

мереж.  

Отримана гідравлічна модель системи теплопостачання м. Київ 

відкалібрована за напірно-витратними характеристиками. 

Зведені дані щодо очікуваного споживання теплової енергії встановленої 

потужності джерел теплової енергії наведені з урахуванням існуючого режиму 

роботи теплових мереж наведені в Додатку 6.5. 

Зведені гідравлічні характеристики в табличному вигляді за джерелами 

теплової енергії, за вузловими об’єктами, за груповими споживачами, та 

трубопроводами при існуючому стані системи теплопостачання міста Києва 

наведені в Додатках 7.1-7.4. 

За отриманими результатами гідравлічного розрахунку на групових 

споживачах був проведений аналіз роботи існуючої системи теплопостачання та 

виявлені наступні недоліки. 
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1. Нестача тиску в зворотному трубопроводі 

 

За результатами гідравлічного розрахунку на 790 групових споживачах 

спостерігається порушення вимог гідравлічного режиму роботи теплової мережі, 

а саме нестача тиску в зворотному трубопроводі, через які може відбуватися 

спорожнення системи. Недостатній тиск в зворотних трубопроводах виникає за 

рахунок нерівності рельєфу та недостатнього рівня тиску в зворотному 

трубопроводі на джерелах теплової енергії при транспортуванні об’єму 

теплоносія до групових споживачів.  

Перелік групових споживачів з недостатнім тиском в зворотному 

трубопроводі наведений в Додатку 4.8. 

 

2. Надлишковий тиск в зворотному трубопроводі 

 

За результатами гідравлічного розрахунку на 26 групових споживачах 

спостерігається порушення вимог гідравлічного режиму роботи теплової мережі, 

а саме, надлишковий тиск в зворотному трубопроводі. Надлишковий тиск в 

зворотних трубопроводах виникає за рахунок нерівності рельєфу та обмеженої 

пропускної здатності трубопроводів при транспортуванні об’єму теплоносія до 

групових споживачів.  

Перелік групових споживачів теплової енергії з надлишковим тиском 

наведений в Додатку 4.9. 

 

3. Нестача наявного напору  

 

Внаслідок наявності трубопроводів з обмеженою пропускною здатністю та 

значних втрат тиску в теплових мережах теплопостачання на 247 групових 

споживачах спостерігається нестача наявного напору для подолання 

гідравлічного опору та нормальної роботи системи теплоспоживання.  

Перелік групових споживачів з нестачею наявного напору наведений в 

Додатку 4.10. 

 

4. Аномально високі втрати тиску в мережі - пропускна здатність 

трубопроводів обмежена  

 

Питомі лінійні втрати тиску в трубопроводах системи теплопостачання в 

різних частинах міста виходять за межі оптимальних. Це призводить до 

аномально високих втрат тиску в мережі, тобто пропускна здатність 

трубопроводів на таких ділянках штучно обмежена. Втрати напору на окремих 

ділянках теплової мережі ведуть до необхідності підвищення наявних напорів на 

джерелах теплової енергії і теплових пунктах, що, в свою чергу, веде до 

перевитрати електроенергії, а відповідно і грошових коштів. Оптимальними 

питомими лінійними втратами для магістральних трубопроводів вважаються 

втрати від 3 до 8 мм/м. Всього наявно 1480 ділянок загальною довжиною 107,479 

км. 
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Ділянки трубопроводів які мають обмежену пропускну здатність наведені 

в Додатку 4.11. 

 

5. Надлишковий критичний тиск  

В 289 вузлах та трубопроводах системи теплопостачання спостерігається 

надлишковий критичний тиск. Перелік вузлів системи теплопостачання з 

надмірним тиском в подавальному трубопроводі наведений в Додатку 4.12. 

 

6. Центральні теплові пункти які потребують заміни  

Кількість центральних теплових пунктів які потребують заміни застарілого 

теплообмінного обладнання становить 1116 одиниць. 

Перелік наведений в Додатку 4.13. 

 

7. Будинки в яких є можливість влаштувати індивідуальні теплові 

пункти  

Кількість споживачів теплової енергії в будинках яких є можливість 

влаштувати індивідуальні теплові пункти становить 148 будівель. 

Перелік наведений в Додатку 4.14. 

 

8. Ділянки які необхідно замінити за результатами гідравлічного 

моделювання 

За результатами гідравлічного моделювання виявлено 2885 ділянок 

загальною протяжністю 211,8 км в двохтрубному обчисленні, які необхідно 

замінити. 

Перелік ділянок теплових мереж які необхідно замінити за результатами 

гідравлічного моделювання наведено в Додатоку 4.15. 

 

9. Значні теплові втрати по відношенню до теплової енергії, що 

транспортується  

На наступних ділянках трубопроводів спостерігаються значні теплові 

втрати по відношенню до теплової енергії, що транспортується до групових 

споживачів. Ділянки трубопроводів з значними тепловими втратами наведені в 

таблиці 2.3.7.  

Таблиця 2.3.7 Ділянки трубопроводів зі значними тепловими 

втратами 

Назва 

джерела 

№ вузла 

(початок 

ділянки) 

№ вузла 

(кінець 

ділянки) 

Умовний 

діаметр 

подаваль

ного 

тpубопpов

оду, мм 

Умовни

й 

діаметр 

зворот

ного, 

мм 

Довжи

на 

ділян

ки, м 

Витр

ата 

тепл

оносі

я, 

т/год 

Сумарні 

розрахун

кові 

теплові 

втрати, 

Гкал/год 

Відсо

ток 

тепл

ових 

втра

т, % 

1.1.1_ТЕЦ-5 

(ТМ 2,3,4,5) 
54Ч 432 54Т 432/2 300 300 268,0 2,1 0,0469 21,6 

1.1.1_ТЕЦ-5 

(ТМ 2,3,4,5) 
572 706/2 

Будівництв

о об’єкту   
70 70 285,6 2,1 0,0246 14,3 

1.2.3_ДТЕЦ4 
42 

208/18-2 
42 208/18-1 200 200 149,7 1,1 0,0174 17,3 
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2.1.1_СП Завод 

Енергія 
56 #437 УС5 500 500 1508,8 28,4 0,3727 15,5 

3.1.2_СТ-2 
220 

217/6СМ 
220 217/6 300 300 153,7 2,3 0,0265 17,8 

3.1.9_СТ 

Біличі 
41 107А 

41 Т.А 

107А/1 
250 250 362,4 2,0 0,0585 31,1 

3.1.14_РК 

Центральна 
Ц10 402 Ц10 402/1 300 300 177,9 2,4 0,0325 15,9 

4.1.1_305_Фео

фанія 2 
Фе2 108 Фе2 110 250 250 460,7 2,7 0,0727 25,4 

4.1.1_305_Фео

фанія 2 
Фе2 110 Фе2 112 250 250 300,2 2,6 0,0394 18,3 

4.1.45_6212_К

итаївська 32 
Кт4 4 Кт4 5 100 100 150,8 3,1 0,0141 14,7 

4.1.55_6213_Де

ревообробна 3 

Дрв 

Учебный 

приміщенн

я 

вбудовані 

(адмініст 

50 50 151,7 1,0 0,0087 29,3 

5.1.10_3203_Че

рвонофлотська

26 

ЧФ 102/4 

база вир. 

ВП 

"Київське» 

125 125 383,6 1,6 0,0591 43,8 

5.1.10_3203_Че

рвонофлотська

26 

ЧФ 103/1 ЧФ 102/4 125 125 278,5 1,9 0,0296 14,1 

5.1.11_3204_М

іська 2 
Мск 2 ТК 3 50 50 169,7 1,2 0,0096 25,9 

5.1.17_3217_Са

наторій 

1Травня 

1Тр 104/1 
1Тр 

Га_40бвд 
100 100 126,0 1,7 0,0104 16,2 

5.1.22_4103_Д

овженко 

ДОВ 

107А 

ДОВ 

Дегтярів.,3

5/9 

200 200 467,7 9,8 0,1163 14,2 

5.1.24_4203_Пе

ремоги 66 

ПП2 

Поб_66 

нежилий 

будинок 
100 100 92,5 2,2 0,0088 14,5 

5.1.44_4307_Ві

драдний 73 
Вдр 7 Вдр 8 80 80 75,6 1,3 0,0059 15,0 

5.1.52_5213_Са

наторій 

Перемога 

Вузол Вузол 200 200 104,3 3,0 0,0214 17,9 

6.1.10_7206_О

вруцька 23 
Овр 1 Овр 3 100 100 201,1 3,7 0,0248 22,2 

6.1.41_8102_Зд

олбунівська 2 
ПЗ1 1 

База 

склади 

ЗАТ "І-Т 

100 100 217,2 1,4 0,0395 31,0 

6.1.49_8403_Зр

ошувальна 17 
Зрш клуб 

Зрш админ 

кпп 
40 40 67,0 1,2 0,0042 13,0 
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2.4. Надійність та якість теплопостачання 

Надійність теплопостачання визначається в основному надійністю 

теплових мереж, зокрема їх розрахунковим строком служби та питомою 

пошкоджуваністю трубопроводів теплових мереж.   

Якість теплопостачання визначається загальною кількістю незапланованих 

(аварійних) перерв у транспортуванні теплової енергії з вини теплопостачальної 

організації, а також відповідністю (кореляцією) між відпуском теплової енергії і 

температурою зовнішнього повітря та кількістю зареєстрованих звернень 

споживачів теплової енергії з питань невідповідності якості постачання теплової 

енергії / наданої послуги з постачання теплової енергії умовам договорів; 

В системі теплопостачання КП «Київтеплоенерго» у 2019 році аварій І та 

ІІ категорії не було, як і у 2018 році. Кількість відмов ІІ категорії склала 4 проти 

5 минулого року. 

У 2020 році в СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» аварії І, ІІ категорії та 

відмови І категорії – відсутні, відмови ІІ категорії – 3 відмови. 

Аварійний недовідпуск теплової енергії по відмовам ІІ категорії у 2020 

році становить 3073,63 Гкал. 

Аналіз кількості пошкоджень теплових мереж (експлуатація та 

випробування) за 2019 рік у порівнянні з 2020 роком показує збільшення їх 

кількості на 2,5 % (за 2019 рік – 11 440 пошкоджень, за 2020 рік – 11 722 

пошкодження), при цьому присутнє збільшення на 4,1 % пошкоджень виявлених 

в порядку поточної експлуатації (за 2019 рік – 9 498 пошкоджень, за 2020 рік – 

9 885 пошкоджень), та зменшення кількості пошкоджень на 5,4 % при 

випробуваннях (за 2019 рік – 1942 пошкодження, за 2020 рік – 1837 

пошкоджень).  

Розраховані середньозважені величини відхилення фактичного відпуску 

теплової енергії теплоджерелом від її відповідного температурі зовнішнього 

повітря значення, по окремим теплоджерелам СЦТ міста Києва наведені в 

Таблиці 2.2.24 вище; усереднена величина відхилення складає 8,4 %.  

За період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. до СП «Київські теплові мережі» 

КП «Київтеплоенерго» надійшло 14381 звернення, а саме: 

 

 

 

 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 152 

 

 

  

Січень 8 30 195 351 67 576

Лютий 8 38 123 446 92 606

Березень 10 51 225 365 899 640

Квітень 20 101 375 109 539 585

Травень 29 145 388 928 533

Червень 37 188 245 587 433

Липень 27 145 215 514 359

Серпень 36 183 129 1008 312

Вересень 29 145 163 1549 308

Жовтень 33 85 291 169 698 630

Листопад 10 143 480 690 390 1221

Грудень 3 13 236 332 65 581

Загалом 250 1266 3065 2463 7336 14381
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3 КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЦТ 

МІСТА 

 

Основними концептуальними напрямками розвитку системи 

теплопостачання міста Києва є наступні: 

1. Збереження та розвиток закритої системи централізованого 

теплопостачання з підвищенням частки незалежних відрізків. 

2. Збереження системи централізованого гарячого водопостачання. 

3. Підвищення надійності теплопостачання споживачів міста, зокрема 

за рахунок взаємного резервування джерел та систем транспортування 

теплоенергії шляхом будівництва перетинок між теплоджерелами.  

4. Поліпшення екологічної ситуації в місті шляхами створення 

умовних територіальних зон зменшеного екологічного впливу системи 

теплопостачання з відмовою (або суттєвим обмеженням) від спалювання палива 

в першу чергу в найбільш забрудненій центральній частині міста, та зменшення 

викидів забруднюючих речовин до нормативних рівнів.  

5. Формування балансу виробництва та споживання теплової енергії в 

місті на основі фактичних потреб споживачів. 

6. Створення «Енергоефективної системи централізованого 

постачання» відповідно до Директиви 2012/27/ЄС "Про енергоефективність".   

7. Підвищення ефективності подальшого використання традиційних 

джерел енергії як основних у теплопостачанні міста.  

8. Перерозподіл навантажень від низькоефективних здебільшого 

малопотужних котелень до потужніших та ефективніших.  

9. Забезпечення можливості (доступності) повного використання 

наявних когенераційних потужностей ТЕЦ. 

10. Заміна на сучасне та модернізація теплогенеруючого обладнання з 

урахуванням його завантаження. 

11. Будівництво нових теплових джерел переважно з застосуванням 

технологій комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, з 

обмеженням будівництва автономних котелень, в першу чергу дахових. 

12. Розширення впровадження технологій утилізації скидної теплоти 

димових газів. 

13. Впровадження технологій гібридного теплопостачання з 

використанням профіцитної електроенергії в періоди зменшеного її споживання. 

14. Оптимізація системи транспортування теплоносія з прив’язкою до 

джерел генерації теплової енергії за результатами моделювання. 

15. Модернізація теплових мереж з обмеженою пропускною здатністю, 

ліквідація аварійних ділянок та ділянок з порушенням охоронних зон теплових 

мереж, мереж прокладених під об’єктами. 

16. Усунення понаднормативних тисків теплоносія в теплових мережах.  

17. Оптимізація системи транспортування теплоносія з прив’язкою до 

джерел генерації теплової енергії за результатами моделювання. 

18. Зменшення транспортування теплової енергії вздовж мостів через р. 

Дніпро (Північного, за можливістю ім. Є.О.Патона та Південного). 
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19. Використання сучасних технологій при модернізації теплових 

мереж. 

20. Автоматизація та диспетчеризація виробничих процесів та системи  

обліку теплової енергії (забезпечення комплексної автоматизації технологічних 

процесів виробництва, транспортування і розподілу теплової енергії, 

паспортизація теплових мереж, створення геоінформаційної системи (ГІС), 

впровадження SCADA та АСКОТЕ. 

 

 

3.1. Система теплопостачання в цілому  

 

1. Збереження та розвиток закритої системи централізованого 

теплопостачання міста з підвищенням частки незалежних відрізків 
Збереження та розвиток системи централізованого теплопостачання є 

важливим фактором підвищення надійності, енергоефективності та екологічної 

безпеки системи теплопостачання міста в умовах підвищення щільності 

забудови та збільшення викидів забруднюючих речовин внаслідок суттєвого 

зростання кількості автотранспорту в місті.  

Максимальне сприяння підключенню нових споживачів до 

централізованої системи теплопостачання, з забороною на будівництво нових 

систем індивідуального теплопостачання в межах міста, окрім випадків, де 

централізоване теплопостачання неможливе або недоцільне. 

Збереження існуючого закритого типу системи теплопостачання є 

важливим для стабільності гідравлічних режимів теплоносія та обмеження 

потрібних обсягів водопідготовки.  

Створення незалежної системи теплопостачання є важливим для створення 

оптимального гідравлічного режиму роботи системи теплопостачання та 

ліквідації високих та наднормативних тисків теплоносія в системі. Створення 

незалежного контуру теплопостачання на базі існуючих ЦТП та невеликих 

котелень передбачається в першу чергу в центральній частині міста, а також при 

наявності можливості переобладнання теплових вводів з влаштуванням 

індивідуальних теплових пунктів в будівлях існуючих споживачів та при 

будівництві нових.  

 

2. Збереження системи централізованого гарячого водопостачання  
Збереження системи централізованого гарячого водопостачання (ГВП) є 

важливим з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог та комфортних 

умов мешканцям міста, а також належної ефективності роботи когенераційних 

джерел генерації теплової енергії.  

 

3. Підвищення надійності теплопостачання споживачів міста  
Підвищення надійності теплопостачання споживачів міста передбачається 

зокрема за рахунок створення взаємного резервування джерел та систем 

транспортування теплоенергії шляхом будівництва перетинок між районними та 

квартальними котельнями, в першу чергу між РК «Веркон» та РК «Нивки», СТ 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 155 

 

 

«Біличі» та РК «Борщагівка», РК «Лук’янівська» та РК «Молодь», РК 

«Берестейська» та РК «Відрадний», РК «Біличі» та РК «Центральна», РК 

«Теремки» та ТМ ТЕЦ-5; також між ТЕЦ-6 та РК «Позняки» з об’єднаням 

основних теплоджерел лівобережної частини міста Києва в єдину систему 

теплопостачання з взаємним резервуванням. 

Нові потужні теплоджерела СЦТ міста передбачається обладнати 

системами резервного енергоживлення.  

 

4. Створення умовних територіальних зон зменшеного 

екологічного впливу системи теплопостачання для поліпшення екологічної 

ситуації в місті Києві    
Стан атмосферного повітря в м. Києві визначається рельєфом місцевості та 

антропогенними факторами.  

Фактичний вплив рельєфу місцевості найбільш значний в центральній 

історичній частині міста, розташованій на декількох пагорбах з долинами між 

ними, в яких повітря дуже слабо продувається.  

Негативними антропогенними факторами в цій частині є:  

- скупченість значної кількості транспорту, особливо в робочі дні;  

- висока щільність забудови; 

- мала частка озелененої території; 

- вузькі вулиці;  

- розвинуте нове будівництво, особливо висотних будівель; 

- застосування дахових котелень з додатковими викидами забруднюючих 

речовин. 

В центральній частині міста за даними постів спостереження фіксується 

найбільше перевищення ГДК забруднюючих речовин, що підвищує небезпеку 

для навколишнього середовища та здоров’я людей (рис. 3.1). 

 
а        б 

Рис. 3.1 Стаціонарні пости моніторингу стану атмосферного повітря 

(а) та показники стану атмосферного повітря, 2019 р. (б) 

 

Як можна бачити з цих даних, найбільше забруднення атмосферного 

повітря спостерігається у центральній частині міста та крупних транспортних 
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вузлах.  Оскільки схема теплопостачання не має впливу на транспортні потоки, 

а може мати вплив лише на інтенсивність забруднення атмосферного повітря від 

спалювання палив тепловими джерелами міста, в «Схемі теплопостачання 

м. Києва» запропоновано зменшити забруднення атмосферного повітря на 

найбільш забруднених територіях шляхом зменшення спалювання палива на 

них, з відповідним зонуванням розташування теплоджерел та дозволеного 

палива. 

Вказаними факторами обумовлено формування меж першої зони – вільної 

від генерації теплової енергії за рахунок спалювання палива. 

Решту території міста Києва з переважно рівнинним рельєфом можна було 

б віднести до другої екологічної зони, в якій мають бути розташовані теплові 

джерела для забезпечення в тому числі теплопостачання першої зони.  

Однак на значній території цієї зони практично єдиним паливом для 

генерації теплової енергії може бути лише природний газ, для транспортування 

якого існує мережа газопроводів. Використання інших видів палива, доставка 

яких потребує складної логістики (залізничних або автомобільних шляхів з 

достатньої пропускною здатністю), та значних приміщень або територій для 

складування, розміщення яких поряд з житловою забудовою заборонено 

нормативними документами, суттєво ускладнено. 

Саме цими факторами викликано розділення другої екологічної зони на 

другу та третю.   

Розподіл території міста на зони екологічного впливу системи 

теплопостачання показаний на рис. 3.2.  

 а 

 

1 2 
3 3 

Перш Зона  

Вільна від  

спалювання 
палива 

  

Друга Зона  

Спалювання лише  

природного газу 

  

Третя Зона 

Генерація ТЕ з різних  

видів палива   
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 б 

Рис. 3.2 Зони екологічного впливу системи теплопостачання (а) та 

взаємне розташування теплоджерел, стаціонарних постів моніторингу та 

цих зон  (б) 

 

Перша зона екологічного впливу системи теплопостачання – 

заборонено спалювання будь-якого палива на потреби теплопостачання. 

Теплопостачання споживачів забезпечується шляхом подачі теплоносія 

через теплові мережі з інших зон. Ця зона формується на території старого міста, 

умовно обмежена вул. Набережно-Хрещатицька, Набережне шосе, 

Наддніпрянське шосе, Залізничне шосе, вул. Казимира Малевича, вул. 

Короленківська, вул. Жилянська, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Глибочицька, 

вул. Верхній Вал.  

 

На цей час в межах Зони І розташовані наступні теплові джерела:  

Таблиця 3.1 – Теплоджерела в Зоні І   

№ ТД Шифр ТД Назва, адреса теплоджерела 

Оціночне 

навантаження 

(ГВП макс),  

Гкал/год  

ТД КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»: 

1 4.1.54 Вул. Звіринецька, 63 3,96 
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2 
6.1.1 

Вул. Вознесенський узвіз (Смірнова-Ласточкіна), 

23-в 

0,86 

3 6.1.16 Узвіз Кудрявський, 2  0,15 

4 6.1.17 Вул. Кудрявська, 27/29 0,29 

5 6.1.18 Вул. Кудрявська, 16 0,22 

6 6.1.19 Вул. Кудрявська, 12 0,16 

7 6.1.20 Вул. Володимирська, 20/1 1,49 

  Ітого   7,14 

Відомчі ТД: 

1 12.1.1 вул.Грушевського, 9-А 
 

2 12.2.1 вул.Хрещатик, 27-Б 
 

3 12.3.1 вул.Кропивницького, 10 
 

4 12.5.1 вул.Інститутська, 18, секція Б 
 

5 12.7.1 вул.Старонаводницька, 4-В 
 

6 12.8.1 вул. Лаврська, 9, адмінкорпус 
 

7 13.6.1 вул. Дегтярна, 13 
 

8 13.6.3 вул. Дегтярна, 31 
 

9 16.3.1 вул.Тургенєвська,52-58 
 

10 16.4.1 вул.Золотоворітська,13 
 

11 16.6.1 вул.Дмитрівська, 48-Г 
 

12 16.8.1 пров.Бехтерівський, 14 
 

13 16.9.1 вул.Кудрявська, 13/19 
 

14 16.10.1 вул.Тургенєвська, 45/49 
 

 

В Схемі теплопостачання передбачено переведення навантаження з 

вказаних теплоджерел КП «Київтеплоенерго» в обсязі 7,14 Гкал/год на інші ТД 

КП «КТЕ» поза межами Зони І; також потрібно вжити заходів для максимального 

за можливістю переведення навантаження з вказаних (а також можливо і з інших 

наявних в цій зоні) відомчих теплоджерел на інші ТД поза межами Зони І, за 

можливістю на ТД КП «КТЕ».  

 

Друга зона екологічного впливу системи теплопостачання - дозволено 

використання природного газу в якості палива на потреби теплопостачання, з 

жорстким контролем викидів в атмосферу та їх очищенням до нормативів.   

Ця зона формується навколо першої на центральній території міста в межах 

забудови станом на 1980-1990-ті роки, умовно (орієнтовно) обмежена вулицями: 

бульвар Вацлава Гавела, вулиця Радищева, залізниця, просп. Степана Бандери, 

Північний міст, просп. Романа Шухевича, вул. Братиславська, просп. Юрія 

Гагаріна, Харківське шосе, вул. Ревуцького, вул. Колекторна, вул. Галерна, 

просп. Науки, вул. Блакитного, вул.Добрий шлях, Голосіївська площа, вул. 

Ужгородська, вул. Генерала Доватора, просп. Валерія Лодбановського, вул. 

Володимира Брожка, вул. Кадетський Гай, вул. Федора Ернста, вул. Запорізька, 

вул. Суздальська.   

На цей час в межах Зони ІІ розташована лише одна котельня КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», в якій використовується інше паливо, крім природного 

газу (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 Котельні на вугіллі в Зоні ІІ 
№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса теплоджерела Паливо 

Оціночне навантаження            

(ГВП макс), Гкал/год 
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РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

114 5.1.39 Вул. Шполянська, 6-а  вугілля 0,09 

 

В Схемі теплопостачання передбачено переведення навантаження з цієї 

котельні на інше ТД КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».  

 

Третя зона екологічного впливу системи теплопостачання - дозволено 

використання всіх видів палива на потреби теплопостачання, з жорстким 

контролем викидів в атмосферу та їх очищенням до нормативів. В той же час 

пропонується мінімізувати використання вугільного палива до повної відмови 

від нього на території міста.  

Ця зона формується навколо другої в існуючих межах міста Києва. 

 

5. Формування балансу виробництва та споживання теплової енергії в 

місті на основі фактичних потреб споживачів 
Проведення розрахунків та формування балансу виробництва та 

споживання теплової енергії в місті на основі фактичних потреб споживачів, які 

можуть бути визначені за оціночним фактичним навантаженням теплових 

джерел з урахуванням різнонаправлених факторів впливу, таких як розвиток 

міста, нове будівництво, термомодернізація будівель, відмова споживачів від 

централізованого теплопостачання, зміна клімату, тощо, дозволить оптимізувати 

виробництво та розподіл теплової енергії за джерелами теплопостачання, 

оптимально визначити потребу в будівництві та модернізації джерел генерації 

теплової енергії та теплових мереж. 

 

6. Автоматизація та диспетчеризація виробничих процесів та 

системи  обліку теплової енергії  

Впровадження комплексної автоматизації та диспетчеризації системи 

централізованого теплопостачання м. Києва, в тому числі технологічних 

процесів виробництва, транспортування і розподілу теплової енергії.  

Впровадження системи SCADA (програмно-апаратного комплексу), з 

об’єднанням об’єктів СЦТ міста в єдину систему диспетчерського управління та 

збору даних. Паспортизація теплових мереж міста, створення розрахунково-

інформаційного комплексу (РІК). 

Впровадження АСКОЕ та АСКОТЕ об'єктів споживання КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». АСКОЕ передбачає впровадження власного обліку 

електроенергії, спожитої об’єктами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», шляхом 

створення вузлів обліку, каналів передачі даних з них на сервер системи, сервера 

системи з програмним забезпеченням АСКОЕ у відповідності до вимог нового 

ринку електроенергії. Впровадження АСКОТЕ – передбачає автоматизацію 

обліку теплової енергії, відпущеної теплоджерелами КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», шляхом створення сучасних пристроїв збору і передачі 

даних, каналів передачі даних з них на сервера системи з програмним 

забезпеченням АСКОТЕ. Впровадження системи надасть можливість 

оперативного автоматизованого телеметричного збору даних щодо обліку 
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теплової енергії та розрахунку енергобалансів між відпущеною теплоджерелами 

та спожитою за будинковими лічильниками тепловою енергією. 

Довстановлення автоматизованих приладів обліку теплової енергії на 

джерелах, довстановлення приладів обліку теплової енергії у споживачів (в 

житлових будинках), доукомплектація GSM передавачів на прилади обліку 

теплової енергії, встановлення / доукомплектація приладів обліку регуляторами 

подачі теплової енегії, впровадження автоматизованої системи обліку теплової 

енергії.  

Впровадження комплексу програмно-технічних засобів автоматизованої 

системи комерційного обліку теплової енергії (АСКОТЕ), яка передбачає 

автоматизацію обліку теплової енергії, відпущеної від теплоджерел, шляхом 

створення сучасних пристроїв збору і передачі даних, каналів передачі даних з 

них на сервер системи, сервера системи з програмним забезпеченням АСКОТЕ. 

Впровадження системи надасть можливість оперативного автоматизованого 

телеметричного збору даних щодо обліку теплової енергії та розрахунку 

енергобалансів між відпущеною теплоджерелами та спожитою за будинковими 

лічильниками тепловою енергією. 

 

3.2. Система генерації теплової енергії 

 

7. Створення «Енергоефективної системи централізованого 

постачання» відповідно до Директиви 2012/27/ЄС "Про 

енергоефективність"  
Створення «Енергоефективної системи централізованого постачання» 

відповідно до критеріїв Директиви 2012/27/ЄС "Про енергоефективність"23 

(забезпечення використання мінімум 50% відновлюваної енергії, або 50% 

відпрацьованої (скидної) теплоти, або 75% теплоти від когенерації, або 50% 

сукупності такої енергії та теплоти), за шляхами:  

- максимального використання теплової енергії, яка виробляється на 

джерелах з комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, в тому 

числі з встановленням когенераційних машин на великих джерелах 

теплопостачання – ТЕЦ та РК (вибірково);  

- максимального використання ТПВ для генерації теплової енергії, в тому 

числі з встановленням турбіни на ССЗ «Енергія» та будівництвом нової ТЕЦ-на-

ТПВ, з досягненням також зменшення захоронення відходів;  

-  використання сонячної енергії для генерації теплової енергії, з 

встановленням сонячних колекторів на дахах будівель бюджетних установ;  

- використання низькопотенційної скидної теплоти стічних вод, з 

встановленням теплових насосів;  

- використання відновлюваних та альтернативних видів палива (біомаси 

міських деревинних відходів, біогазу від стічних вод, тощо) для генерації 

теплової енергії. 

Дозволить створити підгрунтя для залучення інвестиційних та грантових 

коштів для розвитку і модернізації системи теплопостачання міста.  

                                           
23 http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27_2012_2.doc  

http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27_2012_2.doc
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8. Зменшення викидів забруднюючих речовин до нормативних рівнів  

Зменшення викидів забруднюючих речовин від спалювальних установок 

СЦТ міста щонайменше до питомих нормативних рівнів відповідно до вимог 

Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

№ 541 в чинній редакції24, Наказу Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України № 30925 та Національного плану скорочення 

викидів від великих спалювальних установок26 сприятиме поліпшенню 

екологічної ситуації в місті.   

Основними шляхами мають бути скорочення споживання (питомого та 

загального) палива, в першу чергу вугільного з найвищими викидами 

забруднюючих речовин, та впровадження низькоемісійного пальникового 

обладнання і газоочисного обладнання.    

 

9. Підвищення ефективності подальшого використання традиційних 

джерел енергії  
Подальше використання традиційних джерел енергії залишається основним 

напрямком розвитку системи теплопостачання м. Києва, що пов'язано зі 

складністю логістичних послуг, щільністю забудови, відсутністю вільних 

територій для складування палива та золоотвалів, високою вартістю земельних 

ділянок, як у м. Києві, так і у його передмісті; відсутністю умов для адаптації 

інженерної інфраструктури.   

Передбачається впровадження заходів з підвищення ефективності 

використання традиційних джерел енергії за шляхами: впровадження сучасних 

технологій і обладнання для спалювання палива, в тому числі зі зменшеними 

викидами забруднюючих речовин; підвищення коефіцієнту використання 

палива з використанням технологій утилізації теплоти димових газів, в тому 

числі конденсаційних, тощо.  

При цьому передбачається також максимальне з умов можливості та 

доцільності використання поновлюваних джерел енергії, таких як сонячна 

енергія (з застосуванням сонячних колекторів на дахах будівель, в першу чергу 

бюджетної сфери), метано-воднева суміш (з використанням водню, отриманого 

шляхом електролізу води з електроенергією від «зеленої» енергетики), тверді 

побутові відходи, біомаса (міські деревинні відходи), скидна теплота (вторинних 

енергоресурсів, димових газів, каналізаційних стоків, річкової води, повітря, 

тощо).  

 

10. Перерозподіл навантажень від низькоефективних котелень до 

потужніших та ефективніших 
Перерозподіл навантажень від низькоефективних здебільшого 

малопотужних котелень до потужніших та ефективніших теплоджерел, в 

основному ТЕЦ, станцій теплопостачання та районних котелень, дозволить 

                                           
24 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08  
25 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06#Text  
26 https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f470860n9.doc  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f470860n9.doc
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підвищити ефективність використання палива та зменшити витрати на 

утримання обслуговуючого персоналу.  

 

11. Забезпечення можливості (доступності) повного використання 

наявних когенераційних потужностей ТЕЦ  

Забезпечення можливості (доступності) повного використання наявних 

когенераційних потужностей київських ТЕЦ, зокрема шляхом реконструкції 

гідравлічних систем відпуску теплоносія від ТЕЦ, надасть змогу повністю 

використовувати наявний потенціал їх когенераційних потужностей з 

досягненням максимально високої ефективності використання палива.  

 

12. Заміна на сучасне та модернізація теплогенеруючого обладнання 

з урахуванням його завантаження 

Заміну та модернізацію застарілого низькоефективного теплогенеруючого 

обладнання, для підвищення надійності теплопостачання та ефективності 

використання палива, передбачається проводити з урахуванням використання 

його для покриття базових та пікових навантажень: 

- котли, які використовуються для забезпечення покриття базового 

навантаження, заміняти або модернізувати за потребою; 

- для забезпечення ж покриття пікового навантаження – використовувати 

кращі з існуючих котлів, з метою економії коштів.  

З метою підвищення ефективності використання палива передбачається 

можливість заміни малопотужних застарілих котлів на конденсаційні, з 

впровадженням за потреби заходів із захисту або заміни димових труб. 

 

13. Будівництво нових теплових джерел переважно з застосуванням 

технологій комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, з 

обмеженням будівництва автономних котелень, в першу чергу дахових 

Для забезпечення покриття перспективних зростаючих потреб міста в 

тепловій енергії відповідно до Генерального плану міста, виданих ТУ та 

затверджених ДПТ, передбачається будівництво нових теплових джерел та 

підвищення потужності існуючих, переважно з застосуванням технологій 

комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.  

Передбачається максимально можливе обмеження будівництва, а також за 

можливістю подальшої експлуатації, автономних котелень, в першу чергу 

дахових.  

Слід відмітити, що протягом останніх років проявляється тенденція до 

встановлення на нових висотних будівлях дахових котелень, з метою зменшення 

витрат на теплопостачання на момент продажу приміщень.    

Однак при цьому зазвичай не акцентують увагу на недоліках таких систем, 

в першу чергу наявність джерела вибухо- та пожеженебезпеки безпосередньо в 

будинку, відсутність резервних потужностей з відповідним зменшенням 

надійності, необхідність реконструкції газових мереж для забезпечення 

достатньої пропускної здатності, а також таких як малий часовий ресурс роботи 

котлів у цих котельнях, з швидким (протягом 2 – 3 років, особливо за відсутності 

належного компетентного обслуговування) зниженням ефективності та 
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потребою у капремонті або заміні, неможливість використання різних видів 

палива, в тому числі відновлювальних джерел енергії, значне погіршення стану 

довкілля в результаті викидів забруднюючих речовин неконтрольованої 

концентрації безпосередньо для мешканців цього та сусідніх будинків, зі всіма 

відповідними наслідками для їх здоров’я, тощо.  

При будівництві, недостатньо сумлінні забудовники часто 

використовують дешеві обладнання та матеріали на інженерні споруди, термін 

експлуатації яких становить максимум 5-7 років, надалі дахова котельня стає 

дорогою в обслуговуванні чи зовсім виходить з ладу, в результаті мешканці 

мають або купувати нове обладнання, або передавати котельню на баланс 

теплопостачальним організаціям  чи підключатись до теплової мережі СЦТ, що 

потребує значних фінансових інвестицій. 

Вартість встановлення індивідуальної газової котельні необхідно 

розраховувати на весь термін експлуатації будівлі (включно з проведенням 

щорічного технічного обслуговування котельні спеціалізованою організацією, 

поточними та капітальними ремонтами та повною заміною обладнання). 

Перевагами централізованого теплопостачання для таких об’єктів є:  

- відсутність вибухонебезпечного технологічного обладнання у будинках-

споживачах,  

- надійність теплопостачання споживачів через наявність резервних 

потужностей,   

- мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище, в першу 

чергу в зонах житлової забудови, з локалізацією шкідливих викидів 

забруднюючих речовин на джерелах, де є можливість ефективно їх зменшувати,  

- можливість диверсифікації палива для виробництва теплової енергії, 

тобто роботи існуючих теплових джерел на різних видах палива,   

- можливість використання скидної теплової енергії промисловості та 

інших джерел, 

- значно більш високий коефіцієнт корисної дії потужних джерел, ніж 

малих, 

- компетентність експлуатації та обслуговування обладнання, 

-  відсутність потреб у працезатратах споживача.  

З цих причин, встановлення локальних дахових котелень допустиме лише 

за умов відсутності можливості або доцільності забезпечення теплопотреб 

об’єкта від системи централізованого теплопостачання міста.  

 

14. Розширення впровадження технологій утилізації скидної теплоти 

димових газів 

Дозволить підвищити ефективність використання палива та зменшити 

викиди в атмосферу і теплове забруднення довкілля. Передбачається 

встановлення утилізаторів теплоти димових газів за максимально доцільною з 

технічних та економічних умов кількістю котлів потужністю більше 6 Гкал/год, 

при цьому в разі наявності у ТД або за його межами споживачів 

низькопотенційної теплоти пропонується встановлення найбільш ефективних 

конденсаційних теплоутилізаторів та за потреби впровадження заходів із захисту 

або заміни димових труб, в разі відсутності таких споживачів пропонується 
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встановлення неконденсаційних теплоутилізаторів в комбінації з 

повітряпідігрівачами.  

 

15. Впровадження технологій гібридного теплопостачання 
Дозволить використовувати профіцит електроенергії в години нічного 

провалу добового графіка навантажень (ДГН) об‘єднаної енергосистеми (ОЕС) 

України, коли діють техніко-економічно обумовлені пільгові тарифи на 

електроенергію, для підігріву теплоносія в електричних котлах, з акумулюванням 

отриманої теплової енергії безпосередньо в теплових мережах або з 

використанням баків-акумуляторів (у помірно-децентралізованих СЦТ). 

Передбачається використання в першу чергу резервних вводів 

електроживлення, а також залишкових резервів електричної потужності 

основних вводів електроживлення теплових джерел, в першу чергу великої 

потужності.  

 

3.3. Система транспортування теплової енергії 

 

16. Усунення аварійних ділянок теплових мереж 

Передбачається виявлення та повна заміна аварійних ділянок теплових 

мереж (орієнтовною протяжністю 217 км). 

 

17. Усунення порушень охоронних зон теплових мереж 

Усунення порушень охоронних зон теплових мереж є важливим заходом 

для попередження загрози здоров’ю мешканців міста при аваріях. Мережі під 

проїжджими частинами (які прокладені з порушеннями), мережі під 

навчальними закладами, дитячими та спортивними майданчиками (50 км), 

мережі під торгово-розважальними комплексами, ринками, місцями відпочинку 

(44 км). 

 

18. Усунення понаднормативних тисків теплоносія в теплових 

мережах 

Усунення понаднормативних тисків в системі теплопостачання міста є 

одним з першочергових завдань. На джерелах ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, СТ-1, РК 

Відрадний, СТ-2, РК М.Борщагівка, РК Виноградар, РК Воскресенка, СТ Біличі, 

СТ Позняки, тощо,  тиск в подавальному трубопроводі є понаднормативним 

(зокрема: СТ-1 - тиск 155 м вод. ст., ТЕЦ-6 ТМ-2, ТМ-3 - тиск 180 м вод. ст., 

ТЕЦ-5 ТМ-2,3,4,5 – 200 м вод. ст.), що з урахуванням технічного стану 

магістральних та розподільчих мереж призводить до суттєвого збільшення 

аварійних ситуацій та відповідних втрат. 

 

19. Оптимізація системи транспортування теплоносія з прив’язкою 

до джерел генерації теплової енергії 

Оптимізація системи транспортування теплоносія з прив’язкою до джерел 

генерації теплової енергії за результатами моделювання важлива для досягнення 

зменшення тиску в системі та зменшення витрат на транспортування (в т.ч. 

шляхом визначення оптимальних зон прив’язки споживачів до теплоджерела).  
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В першу чергу потребують оптимізації зони теплопостачання таких 

джерел як ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, СТ-1, СТ-2, СТ «Біличі», СТ «Позняки».  

 

20. Зменшення транспортування теплової енергії вздовж мостів через 

р. Дніпро  

Передбачається зменшення взаємозалежності систем теплопостачання 

правобережної та лівобережної частини міста Києва шляхом перерозподілу зон 

постачання від джерел генерації теплової енергії, з метою підвищення надійності 

теплопостачання та зменшення теплових втрат в магістральних трубопроводах, 

які проходять вздовж мостівчерез р. Дніпро, шляхом поступового зменшення 

транспортування теплоносія по ним (в першу чергу вздовж Північного мосту, за 

можливістю також вздовж мостів ім. Є.О.Патона та Південного); трубопроводи 

під мостами залишити як резервну можливість транспортування теплоенергії.  

 

21. Модернізація теплових мереж з використанням сучасних 

технологій 

Заміна теплових мереж з обмеженою пропускною здатністю (орієнтовною 

протяжністю 256 км). Зменшення частки зношених теплових мереж, з 

поступовою заміною зношених теплових мереж, які мають термін експлуатації 

понад 25 років (орієнтовною протяжністю 1052 км) в обсязі не менше 100 км в 

двотрубному обчисленні щорічно. Використання сучасних технологій в 

будівництві та модернізації теплових мереж, з застосуванням 

попередньоізольованих труб з індикацією витоків та технологій санація 

трубопроводів. 

 

 

3.4. Переваги запропонованих концептуальних напрямків 

розвитку системи теплопостачання міста для споживачів 

 

Головними перевагами впровадження запропонованих концептуальних 

напрямків розвитку системи теплопостачання міста для кінцевого споживача є 

забезпечення надійності, безперебійності теплопостачання населення, за умов 

підвищення екологічної безпеки та ефективності виробництва, транспортування 

та споживання теплової енергії. Нижче наведена оцінка можливостей зниження 

використання енгергоресурсів та відповідно зменшення витрат споживачів, в 

першу чергу населення, на спожиту теплову енергію.  

Витрати на паливну складову становлять близько 80 % загальної вартості 

послуги з теплопостачання, у подальшому оцінюється ефект відносно саме цієї 

паливної складової.  

Втрати енергії в паливному циклі (рис. 3.3) складають:  

- з хімічним недопалом – 1,5-2 %,  

- з механічним недопалом – до 5 % (тверде паливо),  

- з димовими газами – 7-25 %,  

- в мережах – 8-25%.    

Таким чином, до споживача поступає від 55 % до 80 % (до 90% при 

застосуванні конденсаційних технологій) енергії палива.  
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Рис. 3.3 – Потенційні можливості зниження витрати палива в 

системах теплопостачання 
 

Втрати за рахунок наднормативної тепловіддачі будівель у довкілля 

сягають 30 % і більше від них, тобто близько 20 % виробленої теплоенергії.  

В результаті, споживач може корисно використати лише близько 40 - 70 % 

виробленої теплоенергії, загальні втрати складають до 60 % від енергетичної 

складової палива. 

З іншого боку, це є великим потенціалом, який може бути використаний 

для підвищення енергоефективності теплопостачання та відповідного 

зменшення обсягів платежів населення.  

Реально ефективність системи теплопостачання може бути підвищена:  

- за рахунок поліпшення якості спалювання – на 1-1,5 %,  

- за рахунок автоматизації – на 3-10 %,  

- за рахунок утилізації теплоти димових газів – на 3-11 %,  

- за рахунок реновації теплових мереж – на 8-20 %,  

- за рахунок встановлення індивідуальних теплових пунктів – на 4-25 %,  

- за рахунок термомодернізації будівель – на 15-30 %.   

Інтегрально при комплексному впровадженні вказаних заходів на всіх 

об’єктах системи теплопостачання це складе від 35 % до 50 % паливної 

складової. З огляду на те, що паливна складова становить близько 80 % 

собівартості теплопостачання, впровадження вказаних заходів, які передбачені в 

новій схемі теплопостачання міста на значній частині теплотехнічних об’єктів, 

потенційно дозволить зменшити існуючі витрати на надання послуг з 

теплопостачання в існуючому обсязі на 14-20 %.  
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4 ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ З РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА 

 

4.1 Споживачі системи централізованого теплопостачання до 2030 

року 

 

Перспективні теплові навантаження системи централізованого 

теплопостачання міста (споживачі теплової енергії), за відсутності 

затвердженого Генерального плану міста Києва (його даних) розраховані за 

наявними затвердженими Детальними планами територій (в кількості 42 ДПТ, 

розміщеними на сайті Департаменту містобудування та архітектури КМДА27), та 

Технічними умовами на приєднання до системи централізованого 

теплопостачання міста Києва, виданими КП «Київтеплоенерго» (в кількості 305 

одиниць). 

Перспективними споживачами теплової енергії системи централізованого 

теплопостачання за наявними ТУ та ДПТ можуть бути населення, бюджетні 

установи і організації та господарюючі суб’єкти (категорія інші споживачі).  

Перспективне додаткове приєднане теплове навантаження системи 

централізованого теплопостачання за наявними ТУ та ДПТ становить, Гкал/год 

(максимальне ГВП) – таблиця 4.1.1, рис. 4.1, Графічна частина 1 та Додаток 5.2: 

- всього – 3348,1 

в т.ч.: 

- опалення    – 2158,6; 

- ГВП максимальне  – 861,1; 

- вентиляція   – 326,7; 

- технологічні потреби  - 1,763. 

Таблиця 4.1.1 Перспективне теплове навантаження, Гкал/год 

№ Район 

Всього 

(ГВП 

макс) 

Всього 

(ГВП 

сер) 

Опале 

ння 

ГВП 

макс. 

ГВП 

сер. 

Венти 

ляція  

Технол

о гія 

(пар) 

1 Голосіївський 509,016 457,144 340,474 117,462 65,589 51,080 0,000 

2 Дарницький 921,552 754,978 558,215 271,654 105,080 91,644 0,039 

3 Деснянський 201,641 176,483 138,526 47,251 22,093 15,864 0,000 

4 Дніпровський 318,239 282,000 249,834 57,423 21,184 10,896 0,086 

5 Оболонський 86,954 69,064 48,780 26,627 8,737 11,125 0,422 

6 Печерський 230,191 200,848 139,972 50,056 20,712 38,999 1,164 

7 Подільський 342,583 280,448 221,558 101,167 39,032 19,858 0,000 

8 Святошинський 293,764 242,413 173,008 90,456 39,105 30,274 0,026 

9 Солом'янський 141,800 122,532 89,595 38,257 18,989 13,923 0,026 

10 Шевченківський 302,348 269,003 198,626 60,667 27,322 43,055 0,000 

  Всього 3348,089 2854,914 2158,589 861,019 367,844 326,718 1,763 

 

Додаткове перспективне теплове навантаження споживачів теплової 

енергії за територіальним розподіленням становить, Гкал/год (таблиця 4.1.2): 

 Лівобережної частини міста – 1441,4; 

 Правобережної частини міста – 1906,7.  

                                           
27 https://kga.gov.ua/detalni-plani-teritoriji  

https://kga.gov.ua/detalni-plani-teritoriji
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Таблиця 4.1.2 Перспективні теплові навантаження за територіальним 

поділом міста 

№ Частина міста 
Перспективні теплові 

навантаження, Гкал/год 
Частка, % 

1 Лівобережна частина 1441,432 43,0524 

2 Правобережна частина 1906,657 56,9476 

3 Всього 3348,1  

 

 
Рис. 4.1 Перспективні споживачі ТЕ системи централізованого 

теплопостачання м. Києва 

 

Перспективні додаткові теплові навантаження на період 2021-2025 роки 

становлять 967,391 Гкал(год), в тому числі на опалення 570,661 Гкал/год, ГВП 

макс. – 274,198 Гкал/год, вентиляцію – 120,769 Гкал/год та технологічні портеби 

(пара) – 1,763 Гкал/год (таблиця 4.1.3). 
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Таблиця 4.1.3 Перспективні додаткові теплові навантаження                       

на 2021-2025 рр. 

№ Район 

Всього 

(ГВП 

макс) 

Всього 

(ГВП 

сер) 

Опале 

ння 

ГВП 

макс. 

ГВП 

сер. 

Венти 

ляція  

Техноло 

гія (пар) 

1 Голосіївський 96,790 84,375 63,902 23,304 10,889 9,584 0,000 

2 Дарницький 188,253 144,318 102,000 66,393 22,458 19,821 0,039 

3 Деснянський 69,500 56,128 39,425 22,412 9,040 7,663 0,000 

4 Дніпровський 56,302 50,687 38,719 10,266 4,651 7,231 0,086 

5 Оболонський 42,974 33,704 21,326 12,783 3,513 8,443 0,422 

6 Печерський 152,218 126,431 81,220 38,937 13,149 30,897 1,164 

7 Подільський 48,324 38,936 27,441 16,036 6,648 4,847 0,000 

8 Святошинський 97,306 77,814 56,457 33,522 14,030 7,301 0,026 

9 Солом'янський 63,993 53,742 42,023 16,001 5,750 5,943 0,026 

10 Шевченківський 151,730 130,327 98,148 34,544 13,141 19,038 0,000 

  Всього 967,391 796,462 570,661 274,198 103,269 120,769 1,763 

 

Перспективні додаткові теплові навантаження на період 2026-2030 роки 

становлять 1049,929 Гкал(год), в тому числі на опалення 740,885 Гкал/год, ГВП 

макс. – 208,551 Гкал/год, вентиляцію – 100,493 Гкал/год та технологічні портеби 

(пар) – 0,000 Гкал/год (таблиця 4.1.4). 

Таблиця 4.1.4 Перспективні додаткові теплові навантаження                

на 2026-2030 рр., Гкал/год 

№ Район 

Всього 

(ГВП 

макс) 

Всього 

(ГВП 

сер) 

Опале 

ння 

ГВП 

макс. 

ГВП 

сер. 

Венти 

ляція 

Техноло 

гія (пар) 

1 Голосіївський 296,048 262,372 193,666 72,909 39,233 29,473 0,000 

2 Дарницький 179,237 166,169 115,025 27,406 14,338 36,806 0,000 

3 Деснянський 29,834 26,549 21,815 6,028 2,743 1,992 0,000 

4 Дніпровський 228,661 207,575 192,250 34,399 13,313 2,012 0,000 

5 Оболонський 34,522 27,673 21,391 11,000 4,151 2,131 0,000 

6 Печерський 74,745 71,189 56,429 11,067 7,511 7,249 0,000 

7 Подільський 67,763 59,311 53,410 14,353 5,901 0,000 0,000 

8 Святошинський 51,411 43,062 32,608 13,739 5,391 5,063 0,000 

9 Солом'янський 45,304 41,554 27,667 11,839 8,088 5,798 0,000 

10 Шевченківський 42,404 40,232 26,624 5,811 3,639 9,969 0,000 

  Всього 1049,929 945,686 740,885 208,551 104,308 100,493 0,000 

 

Інші додаткові теплові навантаження згідно ДПТ в кількості 1268,408 

Гкал/год передбачаються до реалізації в період після 2030 року (таблиця 4.1.5). 

Таблиця 4.1.5 Перспективні додаткові теплові навантаження                   

після 2030 р., Гкал/год 

№ Район 

Всього 

(ГВП 

макс) 

Всього 

(ГВП 

сер) 

Опале 

ння 

ГВП 

макс. 

ГВП 

сер. 

Венти 

ляція 

Техноло 

гія (пар) 

1 Голосіївський 116,178 110,397 82,906 21,249 15,468 12,023 0,000 

2 Дарницький 554,062 444,491 341,191 177,854 68,284 35,017 0,000 

3 Деснянський 102,307 93,806 77,286 18,811 10,311 6,209 0,000 

4 Дніпровський 33,276 23,738 18,865 12,758 3,220 1,653 0,000 

5 Оболонський 9,457 7,687 6,062 2,844 1,073 0,551 0,000 
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6 Печерський 3,228 3,228 2,323 0,052 0,052 0,853 0,000 

7 Подільський 226,496 182,201 140,707 70,778 26,483 15,011 0,000 

8 Святошинський 145,047 121,537 83,943 43,195 19,685 17,909 0,000 

9 Солом'янський 32,503 27,237 19,905 10,417 5,151 2,182 0,000 

10 Шевченківський 45,853 38,639 29,868 13,010 5,796 2,975 0,000 

  Всього 1268,408 1052,960 803,056 370,969 155,521 94,383 0,000 

 

Щільність теплового навантаження  

 

Прогнозна щільність теплового навантаження на 2025 рік за 

адміністративними райоми міста становитиме від 0,034 Гкал/га території по 

Голосіївському району до 0,307 Гкал/га по Шевченківському району міста, в 

середньому по місту – 0,085 Гкал/га (таблиця 4.1.6). 

Таблиця 4.1.6 Прогнозна щільність теплового навантаження системи 

ЦТ станом на 2025 рік, Гкал/га 
№ Район Щільність, Гкал/га 

1 Голосіївський 0,034 

2 Дарницький 0,073 

3 Деснянський 0,067 

4 Дніпровський 0,116 

5 Оболонський 0,074 

6 Печерський 0,284 

7 Подільський 0,128 

8 Святошинський 0,065 

9 Солом'янський 0,140 

10 Шевченківський 0,307 
 Всього 0,085 

 

Прогнозна щільність теплового навантаження на 2030 рік за 

адміністративними райоми міста становитиме від 0,052 Гкал/га території по 

Голосіївському району до 0,323 Гкал/га по Печерському району міста, в 

середньому по місту – 0,097 Гкал/га (таблиця 4.1.7). 

Таблиця 4.1.7 Прогнозна щільність теплового навантаження системи 

ЦТ станом на 2030 рік, Гкал/га 
№ Район Щільність, Гкал/га 

1 Голосіївський 0,052 

2 Дарницький 0,086 

3 Деснянський 0,069 

4 Дніпровський 0,149 

5 Оболонський 0,077 

6 Печерський 0,323 

7 Подільський 0,148 

8 Святошинський 0,070 

9 Солом'янський 0,151 

10 Шевченківський 0,322 
 Всього 0,097 

 

Термомодернізація будівель  
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При визначенні перспективної потреби у виробництві теплової енергії і 

відповідно встановленої потужності джерел генерації теплової енергії було 

враховано стан реалізації заходів з енергозбереження у споживачів теплової 

енергії.  Зокрема при оцінці потенціалу енергозбереження в будівлях м. Києва 

враховано обсяги реалізації проектів згідно «Програми стимулювання 

енергозбереження в будинках ОСББ та ЖБК міста Києва «70/30», Проекту 

"Енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва» 

(рішення Київської міської ради від 24 лютого 2000 року № 30/751) та заходів з 

енергозбереження проведених безпосередньо власниками окремих квартир, та 

визначено фактичні теплові навантаження відносно проектних. 

 

Термомодернізація в будівлях бюджетної сфери 

За результатами реалізації проекту "Енергозбереження в адміністративних 

та громадських будівлях м. Києва» (рішення Київської міської ради від 24 лютого 

2000 року № 30/751) в 2000-х роках було проведено заходи з підвищення 

енергоефективності в 1546 будівлях. 

 

Термомодернізація в житлових будинках 

В м. Києві в 2015-2020 роках за «Програмою стимулювання 

енергозбереження в будинках ОСББ та ЖБК міста Києва «70/30» проведено 

термомодернізацію 533 будинків із орієнтовно 11512 житлових будинків, що 

становить менше 4,8% або 0,82% щорічно. Кількість житлових будинків, в яких 

проведено заходи з термомодернізації в період 2015-2020 років, наведено в 

таблиці 4.1.8. 

Таблиця 4.1.8 Кількість житлових будинків, в яких проведено заходи 

з термомодернізації по програмі «70/30» 
Рік Кількість житлових будинків, од 

2015 16 

2016 62 

2017 82 

2018 119 

2019 168 

2020 106 

Всього 553 

 

Перспектива зменшення потреби в теплових потужностях внаслідок 

термомодернізації будівель 

При продовженні програми термомодернізації житових будинків та з 

врахуванням того, що в значній кількості будинків вже частково проведено 

термомодернізацію окремими власниками квартир (масові заміна вікон на 

металопластикові та скління і утеплення балконів, часткове утеплення зовнішніх 

стін житлових будинків, заміна дверей, в т.ч. в під’їздах, встановлення пральних 

і посудомийних машин та поквартирних лічильників теплової енергії), 

результати подальшої термомодернізації з врахуванням зростання втрат в 

теплових мережах внаслідок підвищення зносу теплових мереж і відповідно 

збільшення втрат теплової енергії в них, припускається, не матиме суттєвого 

впливу на зменшення потреби в теплогенеруючих потужностях.  
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4.2 Генерація теплової енергії 

 

4.2.1 Переведення теплового навантаження на більш ефективні 

теплові джерела 

 

Одним з напрямків підвищення загальної ефективності генерації теплової 

енергії в системі теплопостачання міста є переведення навантаження на 

теплоджерела з більш високою ефективністю від низькоефективних, переважно 

малих котелень, з наступним переведенням їх у резерв, стан консервації або 

виведенням з експлуатації.  

При цьому в окремих випадках можливий і практично зворотній шлях 

оптимізації системи теплопостачання з від’єднанням споживачів від великих 

котелень, розташованих на значній відстані від них, з переключенням 

навантажень на локальні, в тому числі нові високоефективні котельні, зокрема у 

неопалювальний період.  

В приміщеннях малих котелень, з яких переводиться навантаження, в 

більшості випадків доцільно влаштувати індивідуальні (або за потребою 

центральні) теплові пункти (ІТП).   

Обладнання, яке вивільняється, за потреби може бути використано на 

інших теплоджерелах.  

Передбачені заходи з перерозподілу навантажень між існуючими 

тепловими джерелами системи централізованого теплопостачання міста Києва 

наведені в Таблиці 4.2.1. 
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Таблиця 4.2.1 - Перерозподіл навантажень теплоджерел СЦТ міста Києва 

№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса ТД 

ОН,  

Гкал/ 

год 

Котельні, з яких  переводиться  

навантаження 

Сумарне 

додаткове 

переве-

дене ОН 

Гкал/год 

Котельні, на які переводиться 

навантаження 

Сумарне 

ОН після 

переведеня, 

Гкал/год 

ТЕЦ     

1 1.1.1 ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 1633,00 

вул. Звіринецька, 63 №73 (4.1.54) з 

ОН 3,96 Гкал/год  

вул. Смілянська, 11 №51 (4.1.32) з 

ОН 0,64 Гкал/год   

вул. Монтажників, 28  №40 

(4.1.21) з ОН 0,67 Гкал/год;  

вул. Монтажників, 1  №43 (4.1.24) 

з ОН 0,08 Гкал/год;   

вул. Білгородська, 7  №50 (4.1.31) 

з ОН 1,5 Гкал/год; 

пров. Деміївський, 3  №41 (4.1.22) 

з ОН 0,74 Гкал/год;  

вул. Костанайська, 12  №35 

(4.1.16) з ОН 1,29 Гкал/год; 

вул. Медова, 1  №49 (4.1.30) з ОН 

0,67 Гкал/год; 

вул. Голосіївська, 19 №42 (4.1.23)  

з ОН 0,93 Гкал/год,    

вул. Добрий шлях 64 №45 (4.1.26) 

з ОН 0,05 Гкал/год; 

вул._НовоВокзальна 19/21 №142 

(6.1.4) з ОН 0,75 Гкал/год 

11,28   1644,29 

2 1.1.2 ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1 а 1128,54 

Вул. Радистів, 66 №173 (6.1.35) з 

ОН 0,26 Гкал/год; 

вул. Радистів, 44 №174 (6.1.36

 ) з ОН 0,79 Гкал/год; 

1,37    1129,91  
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№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса ТД 

ОН,  

Гкал/ 

год 

Котельні, з яких  переводиться  

навантаження 

Сумарне 

додаткове 

переве-

дене ОН 

Гкал/год 

Котельні, на які переводиться 

навантаження 

Сумарне 

ОН після 

переведеня, 

Гкал/год 

Просп. Броварський, 93 №177 

(6.1.39)  з ОН 0,32 Гкал/год 

3 1.2.3 
ТЕЦ-4, вул. Гната Хоткевича, 

20 
596,30        596,30 

Всього ТЕЦ  3357,84   12,65   3370,79 

4 2.1.1 
Завод "Енергія", вул. 

Колекторна, 44   
24,00       24,00 

Теплоджерела >80 Гкал/год          

5 3.1.1 "СТ-1", вул. Жилянська, 85 426,12 

вул. Кудрявська, 27/29 №155 

(6.1.17) з ОН  0,29 Гкал/год 

вул. Кудрявська, 12 №157 (6.1.19) 

з ОН  0,16 Гкал/год 

вул. Кудрявська, 16 №156 (6.1.18) 

з ОН  0,22Гкал/год 

вул. Узвіз Кудрявський, 2 №154 

(6.1.16) з ОН  0,15 Гкал/год 

вул. Володимирська, 20/1 №158 

(6.1.20) з ОН 1,49 Гкал/год 

вул. Боткіна, 4, №143 (6.1.5) з ОН   

0,61 Гкал/год  

вул. Мельникова (Іллєнка), 45/49 

№151 (6.1.13) з ОН 1,96 Гкал/год 

4,90   431,02 

6 3.1.2 "СТ-2", пров. Електриків, 17 331,35 

вул. Смірнова-Ласточкіна 

(Вознесенський узвіз), 23-в №139 

(6.1.1) з ОН 0,86 Гкал/год  

вул. Попова, 4  №160 (6.1.22) з ОН 

16,12 Гкал/год, з урахуванням  

17,72   349,06 
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№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса ТД 

ОН,  

Гкал/ 

год 

Котельні, з яких  переводиться  

навантаження 

Сумарне 

додаткове 

переве-

дене ОН 

Гкал/год 

Котельні, на які переводиться 

навантаження 

Сумарне 

ОН після 

переведеня, 

Гкал/год 

вул. В. Мостицька, 6 №170 

(6.1.32) з ОН 0,73 Гкал/год (через 

РК "Пар" №15 (3.1.11))  

7 3.1.3 
"Відрадний", просп. 

Комарова, 7 
140,58 

Вул. Новопольова,69 №118 

(5.1.43) з ОН 0,16 Гкал/год 

Просп. Відрадний, 73 №119 

(5.1.44) з ОН 0,21 Гкал/год 

Вул. Борщагівська, 154  №116 

(5.1.41)  з ОН 3,02 Гкал/год 

3,39   143,97 

8 3.1.4 "Нивки", вул. Салютна, 23-Б 122,01 

вул. Толбухіна, 6 №105 (5.1.30) з 

ОН 0,14 Гкал/год 

вул. Магістральна, 25 №104 

(5.1.29) з ОН 0,01 Гкал/год 

вул. Бабушкіна (Безручка), 27  

№101 (5.1.26) з ОН 2,06 Гкал/год 

просп. Перемоги, 86  №102(5.1.27) 

з ОН 0,22 Гкал/год 

2,44   124,45 

9 3.1.5 
"М. Борщагівка", вул. 

Жмеринська, 14 
277,78 

  вул. Перемоги, 5 №137 (№5.1.62) 

з ОН 0,25 Гкал/год 
0,25   278,03 

10 3.1.6 
"Виноградар", вул. 

Світлицького, 34 
149,27     149,27 

11 3.1.7 
"Молодь", вул. Дегтярівська, 

46 
87,43 

 вул.  Білоруська, 17б №150 

(6.1.12) з ОН 1,11 Гкал/год 
1,11     88,54 

12 3.1.8 "Воскресенка", вул. Крайня, 1 65,67       65,67 

13 3.1.9 "Біличі", вул. Робітнича, 1 172,86 

вул. Відпочинку, 7  №129 (5.1.54)з 

ОН 13,28 Гкал/год; 

вул. Святошинська, 34 №121 

(5.1.46)з ОН 7,3 Гкал/год;  

40,43   213,29 
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№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса ТД 

ОН,  

Гкал/ 

год 

Котельні, з яких  переводиться  

навантаження 

Сумарне 

додаткове 

переве-

дене ОН 

Гкал/год 

Котельні, на які переводиться 

навантаження 

Сумарне 

ОН після 

переведеня, 

Гкал/год 

вул. Котельникова, 62 №132 

(5.1.57)з ОН 3,51 Гкал/год;  

вул. Крамського, 16, №130 (5.1.55) 

з ОН 0,73 Гкал/год;  

 вул. Крамського, 21, №126 

(5.1.51) з ОН 0,44 Гкал/год;  

вул. Верховинна, 80-б 

№120(5.1.45) з ОН 8,58 Гкал/год;  

вул. Котельникова, 95 №125 

(5.1.50) з ОН 0,86 Гкал/год;  

 просп. Перемоги, 113 №123 

(5.1.48) з ОН 0,55 Гкал/год;  

вул. Котельникова, 7/13 №133 

(5.1.58) з ОН 5,19 Гкал/год 

14 3.1.10 "Веркон", просп. Перемоги, 67 19,24 

просп. Перемоги, 61 №117 (5.1.42) 

з ОН 0,38 Гкал/год 

вул. Чистяківська, 24 №134 

(5.1.59) з ОН 0,8Гкал/год 

1,18   20,42 

15 3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8 1,95 Консервація     1,95 

16 3.1.12 
"Позняки", вул. Ревуцького, 

41 
268,12       268,12 

17 3.1.13 
"Теремки",  просп. Глушкова, 

38 
20,12       20,12 

18 3.1.14 
"Центральна",  

пр.Вернадського,36-б                   
48,56 

вул. Краснова, 8 №110 (5.1.35) з 

ОН 3,7 Гкал/год 
3,70   52,26 

19 3.1.15 
“Мінська” 

просп.Рокосовського,8-б 
65,95       65,95 

Всього теплоджерела >80 Гкал/год  2196,99   75,11   2270,15 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1       
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№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса ТД 

ОН,  

Гкал/ 

год 

Котельні, з яких  переводиться  

навантаження 

Сумарне 

додаткове 

переве-

дене ОН 

Гкал/год 

Котельні, на які переводиться 

навантаження 

Сумарне 

ОН після 

переведеня, 

Гкал/год 

20 4.1.1 
"Феофанія-2" вул. 

Метрологічна, 1-а                    
11,75       11,75 

21 4.1.2 вул. Васильківська, 45 0,00 Консервація     0,00 

22 4.1.3 вул. Васильківська, 31/17 1,36     На “Московська-2” №27 (4.1.8) Консервація 

23 4.1.4 просп. Науки, 47 9,72 

просп. Науки, 31 №25 (№4.1.6) з 

ОН 11,48 Гкал/год  

просп. Науки, 64  №60 (4.1.41 ) з 

ОН 1,18 Гкал/год  

Стратегічне шосе, 37 №66  (4.1.47) 

з ОН 0,68 Гкал/год  

Стратегічне шосе, 54 №26 (4.1.7) з 

ОН 0,13 Гкал/год   

13,47   23,19 

24 4.1.5 просп. Науки, 41 3,18 Консервація     0 

25 4.1.6 просп. Науки, 31 11,48     На просп. Науки, 47 №23 (4.1.4) Консервація 

26 4.1.7 Стратегічне шосе, 54 0,13     На просп. Науки, 47 №23 (4.1.4) Консервація 

27 4.1.8 
“Московська-2” 

Коломиївський пров, 5-а 
12,46 

вул. Васильківська, 31/17  №22 

(4.1.3) з ОН 1,36 Гкал/год 
1,36   13,82 

28 4.1.9 
“Московська-3” 

вул.Васильківська,8-б 
17,48 

вул. Бубнова, 4 №44 (4.1.25) з ОН 

2,72 Гкал/год 

вул. Васильківська, 5/7 №39 

(4.1.20) з ОН 1,51 Гкал/год 

4,23   21,71 

29 4.1.10 
“Московська-4” просп. Науки, 

10 
17,13 

 просп. Науки, 24  №32 (4.1.13) з 

ОН 2,91 Гкал/год. 
2,91   20,05 

30 4.1.11 
Голосієво-1 вул. Героїв 

Оборони, 12-б 
6,88 

 “Голосієво-2” вул. Родимцева, 5 

№31 (4.1.12) з ОН 3,93 Гкал/год. 
3,93   10,82 

31 4.1.12 
“Голосієво-2” вул. Родимцева, 

5 
3,93     

На Голосієво-1 вул. Героїв 

Оборони, 12-б №30 (4.1.11) 
Консервація 

32 4.1.13 Просп. Науки, 24 2,91     
На “Московська-4” просп. Науки, 

10 №29(4.1.10) 
Консервація 
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33 4.1.14 
Вул. Бубнова (Маричанська), 

10 
0,00 Консервація     0,00 

34 4.1.15 
Просп.Голосіївський  (40-

річчя Жовтня) , 48 
0,75 Консервація     0 

35 4.1.16 Вул. Костанайська, 12 1,29     
 На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 

№1 (1.1.1) 
Консервація 

36 4.1.17 
Просп.Голосіївський (40-річчя 

Жовтня), 94/96 
2,96       2,96 

37 4.1.18 Вул. Волзька, 12-а 0,20       0,20 

38 4.1.19 Пров. Жуковського, 17/25 0,00 Консервація     0,00 

39 4.1.20 Вул. Васильківська, 5/7 1,51     
На “Московська-3” вул. 

Васильківська,8-б №28 (4.1.9) 
Консервація 

40 4.1.21 Вул. Монтажників, 28 0,67     
 На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 

№1 (1.1.1) 
Консервація 

41 4.1.22 Пров. Деміївський, 3 0,74     
 На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 

№1 (1.1.1) 
Консервація 

42 4.1.23 Вул. Голосіївська, 19 0,93   
  

 На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 

№1 (1.1.1) 
Консервація 

43 4.1.24 Вул. Монтажників, 1 0,08     
 На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 

№1 (1.1.1) 
Консервація 

44 4.1.25 
Вул. Бубнова (Маричанська), 

4 
2,72     

 На “Московська-3” вул. 

Васильківська,8-б №28 (4.1.9) 
Консервація 

45 4.1.26 Вул. Добрий шлях, 64 0,05     
На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 

(1.1.1) 
Консервація 

46 4.1.27 Вул. Костанайська, 1 0,00 Консервація     0,00 

47 4.1.28 Вул. Козацька, 67-а (вуг.) 0,09      Електрокотел ?  0,09 

48 4.1.29 “Жуляни”, вул. Пулюя, 5-б 16,69       16,69 
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49 4.1.30 Вул. Медова, 1 0,67     
На  ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 

№1 (1.1.1) 
Консервація 

50 4.1.31 Вул. Білгородська, 7 1,50     
 На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 

№1 (1.1.1) 
Консервація 

51 4.1.32 Вул. Смілянська, 11 0,64     
На  ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 

№1 (1.1.1) 
Консервація 

52 4.1.33 Вул. Волинська, 69 0,41       0,41 

53 4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.) 0,25       Електрокотел ? 0,25 

54 4.1.35 Вул. Каменярів, 50-б (вуг.) 0,08       Електрокотел ? 0,08 

55 4.1.36 
“Московська-1” 

вул.Васильківська,96-а 
51,01 

вул. Онуфрія Трутенко, 7 №70 

(4.1.51) з ОН 0,37кал/год 

вул. Онуфрія Трутенко, 9А  №71 

(4.1.52) з ОН 0,71 Гкал/год  

1,08   52,09 

56 4.1.37 
“Феофанія” вул. Заболотного, 

21 
10,73       10,73 

57 4.1.38 
Вул. Набережно-

Корчуватська, 84 
13,37       13,37 

58 4.1.39 
“Конча-Заспа” вул. Матикіна, 

13 
4,28       4,28 

59 4.1.40 Вул. Заболотного, 144 0,00 Консервація     0,00 

60 4.1.41 Просп. Науки, 64 1,18     На  просп. Науки, 47 №23 (4.1.4) Консервація 

61 4.1.42 Вул. Китаївська, 22 0,97 

вул. Китаївська 11 №63 (4.1.44) з 

ОН 0,43 Гкал/год  

просп. Науки 90 №65 (№4.1.46) з 

ОН 1,38 Гкал/год  

вул. Червонопрапорна 

(Пирогівський шлях), 48  №62 

(4.1.43) з ОН 1,33 Гкал/год  

вул. Китаївська 14/16 №69 (4.1.50) 

4,02   5,00 
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з ОН 0,69 Гкал/год  

вул. Китаївська, 32  №64 (4.1.45) з 

ОН 0,18    

62 4.1.43 
Вул. Пирогівський шлях 

(Червонопрапорна), 48 
1,33     

На  вул. Китаївська, 22 №61 

(4.1.42) 
Консервація 

63 4.1.44 Вул. Китаївська, 11 0,43     
На  вул. Китаївська, 22 №61 

(4.1.42) 
Консервація 

64 4.1.45 Вул. Китаївська, 32 0,18     
На  вул. Китаївська, 22 №61 

(4.1.42) 
Консервація 

65 4.1.46 Просп. Науки, 90 1,38     
На  вул. Китаївська, 22 №61 

(4.1.42) 
Консервація 

66 4.1.47 Стратегічне шосе, 37 0,68     На  просп. Науки, 47 №23 (4.1.4) Консервація 

67 4.1.48 
Вул. Пирогівський шлях 

(Червонопрапорна), 148 (вуг.)  
0,18       0,18 

68 4.1.49 Столичне шосе, 58-б (вуг.) 0,06       0,06 

69 4.1.50 Вул. Китаївська, 14/16 0,69     
На  вул. Китаївська, 22 №61 

(4.1.42) 
Консервація 

70 4.1.51 
вул. Онуфрія Трутенко 

(Максимовича), 7 
0,37     

На “Московська-1” вул. 

Васильківська,96-а №55 (4.1.36) 
Консервація 

71 4.1.52 
вул. Онуфрія Трутенко 

(Максимовича), 9А 
0,71     

На “Московська-1” вул. 

Васильківська,96-а №55 (4.1.36) 
Консервація 

72 4.1.53 
вул. Онуфрія Трутенко 

(Максимовича), 9В 
0,00 Консервація     0,00 

73 4.1.54 Вул. Звіринецька, 63 3,96     
 На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 

№1 (1.1.1) 
Консервація 

74 4.1.55 Вул. Деревообробна, 3 1,10       1,10 

75 4.1.56 вул. Підвисоцького, 4-б 1,39       1,39 

Всього по району теплопостачання №1 224,67   31,05   210,25 
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РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2       

76 5.1.1 
Вул. М. Капніст (Желябова), 

2-а 
6,74     

На “Дегтярівська”  вул. 

Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23) 
Консервація 

77 5.1.2 
“Лагерна-Гонти” вул. 

О.Теліги, 3-г 
38,25 

вул. Шамрила (Парково-

Сирецька), 4  №81 (5.1.6) з ОН 

1,16 Гкал/год 

вул. Грекова, 2  № 82(5.1.7) з ОН 

0,97 Гкал/год 

2,13   40,38 

78 5.1.3 
“Щусєва-Котовського”  

вул.Щусєва, 44 
17,27       17,27 

79 5.1.4 “Сирець” вул. Бакинська, 2 19,21 
 вул. Берлінського, 12 №83 (5.1.8.) 

з ОН 0,28 Гкал/год 
0,28   19,50 

80 5.1.5 Вул. Ново-Українська, 24 1,74 Консервація   
ТУ на “Дегтярівська”  вул. 

Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23) 
0 

81 5.1.6 
Вул. Шамрила (Парково-

Сирецька), 4 
1,16     

На “Лагерна-Гонти” вул. 

О.Теліги, 3-г №77 (5.1.2) 
Консервація 

82 5.1.7 Вул. Грекова, 2 0,97     
На “Лагерна-Гонти” вул. 

О.Теліги, 3-г №77 (5.1.2) 
Консервація 

83 5.1.8 Вул. Берлінського, 12 0,28     
На “Сирець” вул. Бакинська, 2 

№79 (5.1.4) 
Консервація 

84 5.1.9 
“Вітряні Гори” 

вул.Червонопільська,5а 
36,44 

 Осиповського, 2-а №93 (5.1.18)з 

ОН 3,68 Гкал/год 
3,68   40,12 

85 5.1.10 
Вул. Червонофлотська 

(Максименка), 26 
2,75     

На ДП "Санаторій ім.І Травня" 

вул. Лісова,28 №92 (5.1.17) 
Консервація 

86 5.1.11 Вул. Міська, 2 0,67     
На ДП "Санаторій ім.І Травня" 

вул. Лісова,28 №92 (5.1.17) 
Пара 

87 5.1.12 
Вул. Червонофлотська 

(Максименка), 28 
0,80     

На ДП "Санаторій ім.І Травня" 

вул. Лісова,28 №92 (5.1.17) 
Пара 
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88 5.1.13 Вул. Новікова-Прибоя, 11 1,09     
На ДП "Санаторій ім.І Травня" 

вул. Лісова,28 №92 (5.1.17) 
Консервація 

89 5.1.14 Вул. Юнкерова, 28 0,58     
На ДП "Санаторій ім.І Травня" 

вул. Лісова,28 №92 (5.1.17) 
Консервація 

90 5.1.15 
Санаторій “Ялинка” вул. 

Лісова, 1 
0,99       0,99 

91 5.1.16 
Вул. Червонофлотська 

(Максименка), 6 
1,03     

На ДП "Санаторій ім.І Травня" 

вул. Лісова,28 №92 (5.1.17) 
Консервація 

92 5.1.17 
ДП "Санаторій ім.І Травня" 

вул. Лісова,28 
5,49 

Вул. Червонофлотська 

(Максименка), 26  №85 (5.1.10)з 

ОН 2,75 Гкал/год; 

вул. Червонофлотська 

(Максименка), 28  №87 (5.1.12)з 

ОН 0,8 Гкал/год; 

вул. Юнкерова, 28 №89 (5.1.14)з 

ОН 0,58 Гкал/год;   

вул. Червонофлотська, 6 №91 

(5.1.16) з ОН 1,03 Гкал/год;  вул. 

Міська, 2  №86 (5.1.11) з ОН 0,67 

Гкал/год;  

вул. Новікова-Прибоя, 11 №88  

(5.1.13) з ОН 1,09 Гкал/год 

6,93   12,42 

93 5.1.18 Вул. Осиповського, 2-а 3,68     
На “Вітряні Гори” вул. 

Червонопільська,5а №84 (5.1.9) 
Консервація 

94 5.1.19 Вул. Полкова, 57 5,74       5,74 

95 5.1.20 Вул. Петропавлівська, 56-а  0,00 Консервація     0,00 

96 5.1.21 Вул. Петропавлівська, 58 0,00 Консервація     0,00 

97 5.1.22 
“Довженко” просп. Перемоги, 

44 
6,74 

вул Довженко, 2 №106 (5.1.31) з 

ОН 0,11 Гкал/год.  
0,11   6,84 
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98 5.1.23 
“Дегтярівська”  вул. 

Дегтярівська, 43 
12,05 

просп. Перемоги, 66 №99 (5.1.24) 

ОН 1,16 Гкал/год,                                      

просп. Перемоги, 70 № 103 

(5.1.28) ОН 1,12 Гкал/год,                                    

пров. Артилерійський, 7-а №100 

(5.1.25) ОН 5,06 Гкал/год                              

вул. М. Капніст (Желябова), 2-а    

№76 (5.1.1) з ОН 6,74 Гкал/год 

14,08   26,14 

99 5.1.24 Просп. Перемоги, 66 1,16     
На “Дегтярівська”  вул. 

Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23) 
Консервація 

100 5.1.25 Пров. Артилерійський, 7-а 5,06     
На “Дегтярівська”  вул. 

Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23) 
Консервація 

101 5.1.26 Вул. Бабушкіна (Безручка), 27 2,06     
На "Нивки", вул. Салютна, 23-Б 

№8 (3.1.4) 
Консервація 

102 5.1.27 Просп. Перемоги, 86 0,22     
На "Нивки", вул. Салютна, 23-Б 

№8 (3.1.4) 
Консервація 

103 5.1.28 Просп. Перемоги, 70 1,12     
На “Дегтярівська”  вул. 

Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23) 
Консервація 

104 5.1.29 Вул. Магістральна, 25 0,01     
На "Нивки", вул. Салютна, 23-Б 

№8 (3.1.4) 
Консервація 

105 5.1.30 Вул. Толбухіна, 6 0,14     
На "Нивки", вул. Салютна, 23-Б 

№8 (3.1.4) 
Консервація 

106 5.1.31 Вул. Довженка, 2 0,11     
На “Довженко” просп. Перемоги, 

44 №97 (5.1.22) 
Консервація 

107 5.1.32 
“Святошин” вул. 

Чорнобильська, 25 
0,00 Консервація     0,00 

108 5.1.33 Вул. Депутатська, 2 27,58 
вул. Депутатська, 1 №109 (5.1.34) 

з ОН 0,26 Гкал/год.  
0,26   27,85 
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109 5.1.34 Вул. Депутатська, 1 0,26     
На вул. Депутатська, 2 №108 

(5.1.33) 
Консервація 

110 5.1.35 Вул. Краснова, 8 3,70     

На "Центральна"  

пр.Вернадського, 36-б  №15 

(3.1.14)         

Консервація 

111 5.1.36 Вул. Берковецька, 6 2,88       2,88 

112 5.1.37 “Сирець-2” вул. Бакинська, 22 18,47 
 вул. Шполянська, 6-а (вуг.) №114 

(5.1.39) з ОН 0,09 Гкал/год.  
0,09   18,56 

113 5.1.38 
Вул. Петропавлівська, 48-

а(вуг.) 
0,00 Консервація     0,00 

114 5.1.39 Вул. Шполянська, 6-а (вуг.) 0,09     
На “Сирець-2” вул. Бакинська, 22 

№112 (5.1.37) 
Консервація 

115 5.1.40 
“Берестейська” вул. 

Василенка, 1 
3,31       3,31 

116 5.1.41 Вул. Борщагівська, 154 3,02     
На "Відрадний", просп. 

Комарова, 7 №7(3.1.3) 
Консервація 

117 5.1.42 Просп. Перемоги, 61 0,38     
На "Веркон", просп. Перемоги, 

67 №14 (3.1.10) 
Консервація 

118 5.1.43 Вул. Новопольова, 69 0,16     
На "Відрадний", просп. 

Комарова, 7 №7(3.1.3) 
Консервація 

119 5.1.44 Просп. Відрадний, 73 0,21     
На "Відрадний", просп. 

Комарова, 7 №7(3.1.3) 
Консервація 

120 5.1.45 Вул. Верховинна, 80-б 8,58     
На "Біличі", вул. Робітнича, 1 

№13 (3.1.9) 
Консервація 

121 5.1.46 Вул. Святошинська, 34 7,30     
На "Біличі", вул. Робітнича, 1 

№13 (3.1.9) 
Консервація 

122 5.1.47 Вул. Львівська, 25 2,24 Консервація     0 

123 5.1.48 Просп. Перемоги, 113 0,55     
На "Біличі", вул. Робітнича, 1 

№13 (3.1.9) 

Консервація

* 
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№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса ТД 

ОН,  

Гкал/ 

год 

Котельні, з яких  переводиться  

навантаження 

Сумарне 

додаткове 

переве-

дене ОН 

Гкал/год 

Котельні, на які переводиться 

навантаження 

Сумарне 

ОН після 

переведеня, 

Гкал/год 

124 5.1.49 Вул. Львівська, 18 0,00 Консервація     0,00 

125 5.1.50 Вул. Котельникова, 95 0,86     
На "Біличі", вул. Робітнича, 1 

№13 (3.1.9) 
Консервація 

126 5.1.51 Вул. Крамського, 21 0,44     
На "Біличі", вул. Робітнича, 1 

№13 (3.1.9) 
Консервація 

127 5.1.52 
Санаторій “Перемога” вул. 

Бударіна, 3 
2,46       2,46 

128 5.1.53 Вул. Відпочинку, 11 0,00 Консервація     0,00 

129 5.1.54 Вул. Відпочинку, 7 13,28     
На "Біличі", вул. Робітнича, 1 

№13 (3.1.9) 
Консервація 

130 5.1.55 Вул. Крамського, 16 0,73     
На "Біличі", вул. Робітнича, 1 

№13 (3.1.9) 

Консервація

* 

131 5.1.56 Просп. Перемоги, 75/2 1,37 Консервація   
На «Веркон», просп. Перемоги, 

67 №14 (3.1.10) 
0 

132 5.1.57 Вул. Котельникова, 62 3,51     
На "Біличі", вул. Робітнича, 1 

№13 (3.1.9) 
Консервація 

133 5.1.58 Вул. Котельникова, 7/13 5,19     
На "Біличі", вул. Робітнича, 1 

№13 (3.1.9) 
Консервація 

134 5.1.59 Вул. Чистяківська, 24 0,80     
На "Веркон", просп. Перемоги, 

67 №14 (3.1.10) 
Консервація 

135 5.1.60 Вул. Кучера, 7 0,00 Консервація     0,00 

136 5.1.61 
Житомирське шосе, 19 км  

д/сан. “Лісова поляна” 
0,72       0,72 

137 5.1.62 Вул. Перемоги, 5 0,25     
На "М. Борщагівка", вул. 

Жмеринська, 14 №137 (3.1.5) 
Консервація 

138 5.1.63 Кільцева дорога, 8 0,38       0,38 

Всього по району теплопостачання №2 282,28   27,57   225,54 

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3       
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№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса ТД 

ОН,  

Гкал/ 

год 

Котельні, з яких  переводиться  

навантаження 

Сумарне 

додаткове 

переве-

дене ОН 

Гкал/год 

Котельні, на які переводиться 

навантаження 

Сумарне 

ОН після 

переведеня, 

Гкал/год 

139 6.1.1 
Вул. Смірнова-Ласточкіна 

(Вознесенський узвіз), 23-в 
0,86     

На "СТ-2", пров. Електриків, 17 

№6 (3.1.2) 
Консервація 

140 6.1.2 Вул. Дегтярівська, 15-б 0,00 Консервація     0,00 

141 6.1.3 Вул. Заломова, 2/10 0,00 Консервація     0,00 

142 6.1.4 Вул. Ново-Вокзальна, 19/21 0,75     
На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 

(1.1.1) 
Консервація 

143 6.1.5 Вул. Боткіна, 4 0,61     На СТ-1  №5 (3.1.1) Консервація 

144 6.1.6 Вул. Нагірна, 22 4,67     
На вул. Багговутівська, 36-а 

№145 (6.1.7) 
Консервація 

145 6.1.7 Вул. Багговутівська, 36-а 13,29 

вул. Мануїльського (Майбороди), 

29  №153 (6.1.15) з ОН 0,43 

Гкал/год,  

вул. Половецька, 14/16 №146 

(6.1.8) з ОН  2,18 Гкал/год,  

вул. Підгірна, 3 №149 (6.1.11) з 

ОН 3,45  Гкал/год,  

вул. Нагірна, 22  №144 (6.1.6) з 

ОН 4,67 Гкал/год, 

вул. Печенізька, 4/12  №152 

(6.1.14) з ОН 1,37 Гкал/год 

вул. Татарська, 6  № 147 (6.1.9) з 

ОН 1,99 Гкал/год 

14,08   27,37 

146 6.1.8 Вул. Половецька, 14/16 2,18     
На вул. Багговутівська, 36-а 

№145 (6.1.7) 
Консервація 

147 6.1.9 Вул. Татарська, 6 1,99     
На вул. Багговутівська, 36-а 

№145 (6.1.7) 
Консервація 

148 6.1.10 Вул. Овруцька, 23 0,56     
 На "Лук’янівська” вул. 

Н.Юрківська, 53 №172 (6.1.34) 
Консервація 
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№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса ТД 

ОН,  

Гкал/ 

год 

Котельні, з яких  переводиться  

навантаження 

Сумарне 

додаткове 

переве-

дене ОН 

Гкал/год 

Котельні, на які переводиться 

навантаження 

Сумарне 

ОН після 

переведеня, 

Гкал/год 

149 6.1.11 Вул. Підгірна, 3 3,45     
На вул. Багговутівська, 36-а 

№145 (6.1.7) 
Консервація 

150 6.1.12 Вул. Білоруська, 17-б 1,11     
 На "Молодь", вул. Дегтярівська, 

46 №11 (3.1.7) 
Консервація 

151 6.1.13 
Вул. Мельникова (Іллєнка), 

45/49 
1,96     

На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 

№5 (3.1.1) 
Консервація 

152 6.1.14 Вул. Печенізька, 4/12 1,37     
На вул. Багговутівська, 36-а 

№145 (6.1.7) 
Консервація 

153 6.1.15 
Вул. Мануїльського 

(Майбороди) 29 
0,43     

На вул. Багговутівська, 36-а 

№145 (6.1.7) 
Консервація 

154 6.1.16 Узвіз Кудрявський, 2  0,15     
На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 

№5 (3.1.1) 
Консервація 

155 6.1.17 Вул. Кудрявська, 27/29 0,29     
На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 

№5 (3.1.1) 
Консервація 

156 6.1.18 Вул. Кудрявська, 16 0,22     
На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 

№5 (3.1.1) 
Консервація 

157 6.1.19 Вул. Кудрявська, 12 0,16     
На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 

№5 (3.1.1) 
Консервація 

158 6.1.20 Вул. Володимирська, 20/1 1,49     
На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 

№5 (3.1.1) 
Консервація 

159 6.1.21 Вул. Андрющенко, 4д 0,00 Консервація     0,00 

160 6.1.22 Вул. Попова, 4 16,12     
На "СТ-2", пров. Електриків, 17 

№6 (3.1.2) 
Консервація 

161 6.1.23 
“Вишгородська” 

вул.Автозаводська,87 
12,79 

вул. Макіївська, 4-б  №163 (6.1.25) 

з ОН 2,63 Гкал/год 

вул. Автозаводська, 68  №166 ( 

6.1.28) з ОН 0,17 Гкал/год 

2,79   15,59 

162 6.1.24 
“Дніпровська” вул. 

Дніпроводська, 1а 
5,92       5,92 
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№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса ТД 

ОН,  

Гкал/ 

год 

Котельні, з яких  переводиться  

навантаження 

Сумарне 

додаткове 

переве-

дене ОН 

Гкал/год 

Котельні, на які переводиться 

навантаження 

Сумарне 

ОН після 

переведеня, 

Гкал/год 

163 6.1.25 Вул. Макіївська, 4-б 2,63     

На “Вишгородська” 

вул.Автозаводська,87 №161 

(6.1.23) 

Консервація 

164 6.1.26 Вул. Кондратюка, 8 9,78       9,78 

165 6.1.27 Вул. Білицька, 14 0,56     
На вул.  Білицька, 55 №168 

(6.1.30) 
Консервація 

166 6.1.28 Вул. Автозаводська, 68 0,17     

На “Вишгородська» 

вул.Автозаводська,87 №161 

(6.1.23) 

Консервація 

167 6.1.29 
Урочище “Оболонь” вул. 

Богатирська, 30  
3,36       3,36 

168 6.1.30 Вул. Білицька, 55 0,23 

вул. Білицька, 14 №165( 6.1.27) з 

ОН 0,56 Гкал/год,  

вул. Білицька, 38 б №169 ( 6.1.31) 

з ОН 1,19 Гкла/год, 

1,74   1,97 

169 6.1.31 Вул. Білицька, 38-б 1,19     
На вул.  Білицька, 55 №168 

(6.1.30) 
Консервація 

170 6.1.32 Вул. В. Мостицька, 6 0,73     

На "СТ-2", пров. Електриків, 17 

№6 (3.1.2), через Вул. Попова, 4 

№160 (6.1.22), 

Консервація 

171 6.1.33 Пров. Куренівський, 4/8 0,09 Консервація     0,09 

172 6.1.34 
“Лук’янівська” вул. 

Н.Юрківська, 53 
6,26 

 вул. Овруцька, 23 №148 (6.1.10) з 

ОН 0,56 Гкал/год; 
0,56    6,82 

173 6.1.35 Вул. Радистів, 66 0,26     На ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1-а Консервація 

174 6.1.36 Вул. Радистів, 44 0,79     На ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1-а Консервація 

175 6.1.37 
Вул. Радосинська (Леніна), 2-а 

селище "Троєщина" 
0,11       0,11 

176 6.1.38 
Вул. Будівельників,10  селище 

"Троєщина"   
0,11       0,11 
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№  

з/п 

Шифр 

ТД 
Назва, адреса ТД 

ОН,  

Гкал/ 

год 

Котельні, з яких  переводиться  

навантаження 

Сумарне 

додаткове 

переве-

дене ОН 

Гкал/год 

Котельні, на які переводиться 

навантаження 

Сумарне 

ОН після 

переведеня, 

Гкал/год 

177 6.1.39 Просп. Броварський, 93 0,32     На ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1-а Консервація 

178 6.1.40 
"Бортничі" вул. Харченка 

(Леніна), 64  
11,03       11,03 

179 6.1.41 Вул. Здолбунівська, 2 14,28       14,28 

180 6.1.42 Вул. Геофізиків, 10 7,21       7,21 

181 6.1.43 
Вул. Берегова, 1 селище 

"Рибне"  
0,23       0,23 

182 6.1.44 Харківське шосе, 121 0,66     
Працює лише на виробництво 

пари в обсязі 0,660 Гкал/год.   
0,66 

183 6.1.45 Вул. Горлівська, 220 0,73       0,73 

184 6.1.46 Вул. Ялинкова, 58/60 0,24     
+ виробництво пари в обсязі 

0,075 Гкал/год. 
0,24 

185 6.1.47 Вул. Бориспільська, 19 5,45       5,45 

186 6.1.48 Вул. Вакуленчука, 50-а 0,32       0,32 

187 6.1.49 Вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) 0,55      Електрокотел ?  0,55 

Всього по району теплопостачання №3 137,64   19,18   111,71 

Всього РТ1, РТ2, РТ3 644,58   77,8   547,5 

Всього РТ1, РТ2, РТ3, ТД >80 Гкал/год 2841,57  152,9   2817,6 

Всього РТ, ТД >80 Гкал/год, "Енергія", 

ТЕЦ 
6223,41  165,51   6212,09 

 

Консервація*  –  водогрійне обладнання котельні переводиться у стан консервації, лишається працювати тільки 

обладнання для генерації пари   
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Загальний обсяг теплових навантажень, що рекомендується до 

переведення на існуючі більш потужні більш ефективні теплоджерела, складає  

165,51 Гкал/год, або лише 2,66 % від загального оціночного теплового 

навантаження по місту. В той же час цей захід дозволяє перевести в стан 

консервації повністю 89 малих низькоефективних котелень, та водогрійне 

котельне обладнання ще 4 котелень. Разом з 23 котельнями, що вже переведені в 

стан консервації або закриті на цей час, це дозволить залишити в експлуатації в 

системі централізованого теплопостачання міста Києва 75 теплових джерел з 

існуючих працюючих, в основному потужні та високоефективні, в т.ч. 4 малих 

котельні з обладнанням тільки для генерації пари (Таблиця 4.2.2). 

Таблиця 4.2.2 – Результат перерозподілу навантажень теплоджерел 

СЦТ міста Києва 

Група ТД 

ТД, що переведені 

в стан консервації 

або закриті на цей 

час  

ТД,  

рекомендовані 

до консервації / 

закриття  

ТД, що 

залишаються в  

експлуатації  

 од.   од.   од.  

ТЕЦ - - 3 

Завод "Енергія"  - - 1 

ТД >80 Гкал/год  1 - 14 

РТ-1 8 26 22 

РТ-2 10 37 16 

РТ-3 4 26 19 

Всього РТ1, РТ2, РТ3 22 89 57 

Всього РТ1, РТ2, РТ3, ТД 

>80 Гкал/год 
23 89 71 

Всього КП "ТКЕ" + ДТЕЦ-4 23 89 75 

 

Дві котельні, які на цей час знаходяться в стані консервації, будуть 

реконструйовані з поверненням до складу працюючих:  

- РК "ПАР", вул. Резервна, 8,  №15 (3.1.11),  

- РК “Святошин”, вул. Чорнобильська, 25,  №107 (5.1.32).  

Крім того, одна котельня (КК «Вул. Кайсарова, 7») на цей час знаходиться 

в стані повної реконструкції (будівлі та обладнання) і після її завершення 

планується до передачі в експлуатацію КП «Київтеплоенерго».  

Таким чином, після вказаного пререрозподілу навантажень в системі 

централізованого теплопостачання м. Києва в експлуатації будуть знаходитись 

78 теплових джерел з існуючих на цей час, в тому числі деякі малопотужні 

котельні, переведення навантаження з яких можна вважати недоцільним.  

В подальшій перспективі, після будівництва нових теплоджерел та 

реконструкції деяких існуючих, буде проведений додатковий перерозподіл 

навантажень (див. розділи 4.2.3 та 4.2.4 нижче).  
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4.2.2 Баланс теплової енергії на перспективу відносно існуючого 

стану теплових джерел 

 

Баланс теплової енергії по СЦТ міста Києва на перспективу до 2030 року і 

подальшу перспективу відносно існуючого стану теплових джерел розрахований 

на основі наступних підходів:   

Для забезпечення максимально можливих потреб споживачів у тепловій 

енергії, у всіх розрахунках прийнято до уваги максимальний обсяг послуг ГВП.   

Перспективне теплове навантаження теплоджерел з переведеним з інших 

ТД розраховане за сумацією оціночних навантажень відповідно до таблиці 

2.2.20.  

На період до 2025 року перспективне додаткове теплове навантаження 

прийнято за виданими Технічними умовами (ТУ) зі строком реалізації у цей 

період.  

На період з 2026 до 2030 року – перспективне додаткове теплове 

навантаження прийнято за виданими ТУ зі строком реалізації у цей період, та за 

оприлюдненими затвердженими Детальними планами територій (ДПТ) з 

прогнозним строком реалізації у цей період (орієнтовно перша черга реалізації 

ДПТ), за вирахуванням вже реалізованого теплового навантаження та того 

перспективного навантаження, яке вже враховано в ТУ.   

На період після 2030 року – перспективне додаткове теплове навантаження 

прийнято за оприлюдненими ДПТ (орієнтовно друга черга реалізації ДПТ), за 

вирахуванням вже врахованого на період 2026 - 2030 років.  

Витрати на власні потреби теплоджерел прийняті з консервативних 

міркувань на рівні 2 % (усереднена величина для ТД потужністю більше 80 

Гкал/год за 2019 рік склала близько 1,5 %, див розділ 2.2.2). Втрати на 

транспортування теплоенергії прийняті на рівні 20 % (усереднені втрати за 2019 

рік склали 21,9 %, див розділ 2.2.4). 

В розрахунках щодо визначення величин перспективного додаткового 

теплового навантаження на вказані періоди використані викладені вище підходи, 

в тому числі розрахункові величини збільшені на ці 22 %. 

Розрахункове перспективне теплове навантаження теплових джерел 

системи централізованого теплопостачання міста Києва до 2030 року з 

урахуванням переведеного навантаження, виданих ТУ та ДПТ (див. Додаток 

5.2), наведене в Таблиці 4.1.4. 

Загалом по місту встановлена потужність теплових джерел системи 

централізованого теплопостачання на відпуск теплової енергії складає  10190,7 

Гкал/год, при цьому наявна теплова потужність на відпуск теплової енергії 

складає 8765,4 Гкал/год, а корисна – 7874,1 Гкал/год (див. Таблицю 2.2.20). 

Оціночне приєднане теплове навантаження складає близько 6223 Гкал/год, тобто 

наявний резерв теплової потужності становить близько 1651 Гкал/год.  

Після перерозподілу теплонавантаження між тепловими джерелами СЦТ 

м. Києва відповідно до Таблиці 4.2.1 та переведення у стан консервації вказаних 

в ній малих низькоефективних котелень, перспективне навантаження з 
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переведеним складе близько 6213 Гкал/год, а загальний резерв потужності 

зменшиться до близько 1406 Гкал/год, за рахунок недосяжності для 

використання резервів цих малих котелень.  

Перспективне навантаження з урахуванням виданих ТУ до 2025 року (в 

тому числі ТУ по котельні по вул. Кайсарова, 7, яка на цей час не входить до 

переліку ТД СЦТ міста, але планується до передачі до КП «Київтеплоенерго»), 

становитиме 7179,5 Гкал/год, що відповідатиме наявності загального резерва 

близько 439 Гкал/год. У прийнятому припущенні, що витрати на власні потреби 

теплоджерел становитимуть 2%, а втрати на транспортування теплоенергії – 

20%, навантаження становитиме близько 7392 Гкал/год, а резерв – близько 226 

Гкал/год.  

Перспективне навантаження з урахуванням виданих ТУ та першої черги 

затверджених ДПТ до 2030 року становитиме з урахуванням вказаних 22% 

близько 8673 Гкал/год, що зумовить загальний дефіцит потужності у близько 

1055 Гкал/год. 

Перспективне навантаження з урахуванням другої черги затверджених 

ДПТ після 2030 року становитиме з урахуванням вказаних 22% близько 10221 

Гкал/год, а загальний дефіцит потужності – близько 2602 Гкал/год. 

Розрахунковий перспективний тепловий баланс по окремим 

теплоджерелам відносно їх існуючого стану наведений в Таблиці 4.2.3.  
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Таблиця 4.2.3 - Розрахунковий перспективний тепловий баланс теплоджерел 

№  

ТД 

Шиф

р ТД 

Назва, адреса 

теплоджерела 

Встановл. 

потужн. 

на відпуск 

ТЕ  

Корисн

а 

потуж-

ність  

Перспект. 

навант. з 

переве-

деним 

Баланс 

(+) / (-) з 

перевед

. 

Перспект. 

навант. до 

2025 року  

Баланс 

(+) / (-) 

до 2025 

року  

Перспект. 

навант. до 

2030 року  

Баланс 

(+) / (-) 

до 2030 

року   

Перспект. 

навант. 

після 2030 

року   

Баланс        

(+) / (-) 

після 

2030 

року   

Гкал/год. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕЦ 

1  1.1.1 
ТЕЦ-5, вул. Промислова, 

4 
1874,00  1520,00  1644,29 -124,29  1918,35  -398,35  207,51  -497,51  2021,45  -501,45 

2  1.1.2 
ТЕЦ-6, вул. Пухівська, 1 

а 
1740,00  1440,00  1129,91  310,09  1185,08  254,92  1480,26  -40,26  1605,08  -165,08  

3  1.2.3 
ТЕЦ-4, вул. Гната 

Хоткевича, 20 
1228,00  560,00  596,30  -36,30  682,73  -122,73  695,92  -135,92  744,09  -184,09  

Всього по ТЕЦ 4842,00  3520,00  3370,49  149,51  3786,166  -266,16  4193,7  -673,7  4370,61  -850,61  

4  2.1.1 
СП "Завод "Енергія", 

вул. Колекторна, 44   
104,00  75,50  24,00  51,50  24,00  51,50  24,00  51,50  24,00  51,50  

Теплоджерела >80 Гкал/год 

5  3.1.1 
"СТ-1", вул. Жилянська, 

85 
570,00 511,49 431,02 80,47 518,86 -7,37 518,86 -7,37 524,21 -12,72 

6  3.1.2 
"СТ-2", пров. 

Електриків, 17 
610,00 618,08 349,06 279,02 415,77 202,31 540,56 77,52 551,44 66,64 

7  3.1.3 

"Відрадний", пр. 

Любомира Гузара 

(Комарова), 7 

200,00 177,76 143,97 33,79 177,83 -0,07 215,74 -37,98 219,28 -41,52 

8  3.1.4 
"Нивки", вул. Салютна, 

23-Б 
150,00 144,7 124,45 20,25 155,84 -11,14 165,10 -20,40 211,75 -67,05 

9  3.1.5 
"М. Борщагівка", вул. 

Жмеринська, 14 
400,00 394,4 278,03 116,37 302,36 92,04 304,19 90,21 309,00 85,40 

10  3.1.6 
"Виноградар", вул. 

Світлиць-кого, 34 
200,00 196,1 149,27 46,83 154,23 41,87 154,23 41,87 154,23 41,87 
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№  

ТД 

Шиф

р ТД 

Назва, адреса 

теплоджерела 

Встановл. 

потужн. 

на відпуск 

ТЕ  

Корисн

а 

потуж-

ність  

Перспект. 

навант. з 

переве-

деним 

Баланс 

(+) / (-) з 

перевед

. 

Перспект. 

навант. до 

2025 року  

Баланс 

(+) / (-) 

до 2025 

року  

Перспект. 

навант. до 

2030 року  

Баланс 

(+) / (-) 

до 2030 

року   

Перспект. 

навант. 

після 2030 

року   

Баланс        

(+) / (-) 

після 

2030 

року   

Гкал/год. 

11  3.1.7 
"Молодь", вул. 

Дегтярівська, 46 
105,00 103,7 132,68 -28,68 142,14 -38,44 170,18 -66,48 170,18 -66,48 

12  3.1.8 
"Воскресенка", вул. 

Крайня, 1 
300,00 295,1 65,67 229,43 80,63 214,47 87,62 207,48 90,39 204,71 

13  3.1.9 
"Біличі", вул. Робітнича, 

1 
300,00 281,4 213,29 68,11 260,24 21,16 293,97 -12,57 422,50 -141,10 

14  3.1.10 
"Веркон", просп. 

Перемоги, 67 
102,00 66,94 20,42 46,52 43,27 23,67 51,94 15,00 87,59 -20,65 

15  3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8 169,00 
на 

консерв. 
        

16  3.1.12 
"Позняки", вул. 

Ревуцького, 41 
300,00 292 268,12 23,88 398,24 -106,24 484,98 -192,98 1064,44 -772,44 

17  3.1.13 
"Теремки", просп. 

Глушкова, 38 
113,20 48,7 20,12 28,58 35,82 12,88 323,55 -274,85 476,01 -427,31 

18  3.1.14 
"Центральна", 

пр.Вернадського, 36-б  
150,00 127,54 52,26 75,28 63,75 63,79 84,07 43,47 96,85 30,69 

19  3.1.15 
“Мінська”, просп. 

Рокосовського, 8-б 
80,00 71,3 65,95 5,35 75,82 -4,52 75,82 -4,52 75,82 -4,52 

Всього теплоджерела >80 Гкал/год  3749,20  3329,21  2270,15  1059,06  2824,82  504,39  3470,81  -141,6  4453,7  -1124,49  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

20  4.1.1 
"Феофанія-2", вул. 

Метрологічна, 1-а   
26,64  26,45  11,75  14,70  19,99  6,46  64,10  -37,65  64,10  -37,65  

21  4.1.2 вул. Васильківська, 45 6,3 
 на 

консерв. 
                

22  4.1.3 
вул. Васильківська, 

31/17 
4,9 3,11  На “Московська-2” №27 (4.1.8) 

23  4.1.4 просп. Науки, 47 17,32 18,17 23,19 -5,02 25,41 -7,24 25,41 -7,24 25,41 -7,24 
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№  

ТД 

Шиф

р ТД 

Назва, адреса 

теплоджерела 

Встановл. 

потужн. 

на відпуск 

ТЕ  

Корисн

а 

потуж-

ність  

Перспект. 

навант. з 

переве-

деним 

Баланс 

(+) / (-) з 

перевед

. 

Перспект. 

навант. до 

2025 року  

Баланс 

(+) / (-) 

до 2025 

року  

Перспект. 

навант. до 

2030 року  

Баланс 

(+) / (-) 

до 2030 

року   

Перспект. 

навант. 

після 2030 

року   

Баланс        

(+) / (-) 

після 

2030 

року   

Гкал/год. 

24  4.1.5 просп. Науки, 41 7,98 
 на 

консерв. 
                

25  4.1.6 просп. Науки, 31 16,22 13,65  На просп. Науки, 47 №23 (4.1.4) 

26  4.1.7 Стратегічне шосе, 54 1,4 0,45  На просп. Науки, 47 №23 (4.1.4) 

27  4.1.8 
“Московська-2”, 

Коломиївський пров, 5-а 
24,9 18,27 13,82 4,45  14,76  3,51  36,13  -17,86  36,13  -17,86  

28  4.1.9 
“Московська-3”, 

вул.Васильківська, 8-б 
24,9 16,59 21,71 -5,11  21,71  -5,11  21,71  -5,11  21,71  -5,11  

29  4.1.10 
“Московська-4”, просп. 

Науки, 10 
24,9 18,98 20,05 -1,06  20,05  -1,06  20,05  -1,06  20,05  -1,06  

30  4.1.11 
«Голосієво-1», вул. 

Героїв Оборони, 12-б 
24,9 19,48 10,82 8,67  10,82  8,67  10,82  8,67  10,82  8,67  

31  4.1.12 
“Голосієво-2”, вул. 

Родимцева, 5 
19,5 15,85  На Голосієво-1 вул. Героїв Оборони, 12-б №30 (4.1.11) 

32  4.1.13 Просп. Науки, 24 3,9 3,64   На “Московська-4” просп. Науки, 10 №29(4.1.10)  

33  4.1.14 
Вул. Маричанська 

(Бубнова), 10 
2,54 

 на 

консерв. 
                

34  4.1.15 
Просп.Голосіївський  

(40-річчя Жовтня), 48 
1,17 

 на 

консерв. 
                

35  4.1.16 Вул. Костанайська, 12 3,47 3,28    На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1)  

36  4.1.17 
Просп. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 94/96 
8 4,33  2,96 1,37  2,96  1,37  2,96  1,37  2,96  1,37  

37  4.1.18 Вул. Волзька, 12-а 1,6 0,51  0,20 0,31  0,20  0,31  0,20  0,31  0,20  0,31  

38  4.1.19 
Пров. Жуковського, 

17/25 
0,78 

 на 

консерв. 
                

39  4.1.20 Вул. Васильківська, 5/7 2,8 2,61   На “Московська-3” вул. Васильківська,8-б №28 (4.1.9)  

40  4.1.21 Вул. Монтажників, 28 1,68 1,58    На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1)  
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№  

ТД 

Шиф

р ТД 

Назва, адреса 

теплоджерела 

Встановл. 

потужн. 

на відпуск 

ТЕ  

Корисн

а 

потуж-

ність  

Перспект. 

навант. з 

переве-

деним 

Баланс 

(+) / (-) з 

перевед

. 

Перспект. 

навант. до 

2025 року  

Баланс 

(+) / (-) 

до 2025 

року  

Перспект. 

навант. до 

2030 року  

Баланс 

(+) / (-) 

до 2030 

року   

Перспект. 

навант. 

після 2030 

року   

Баланс        

(+) / (-) 

після 

2030 

року   

Гкал/год. 

41  4.1.22 Пров. Деміївський, 3 2,24 2,02    На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1)  

42  4.1.23 Вул. Голосіївська, 19 3,62 2,07    На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1)  

43  4.1.24 Вул. Монтажників, 1 0,43 0,36    На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1)  

44  4.1.25 
Вул. Маричанська 

(Бубнова), 4 
2,4 1,02   На “Московська-3” вул. Васильківська,8-б №28 (4.1.9)  

45  4.1.26 Вул. Добрий шлях, 64 0,412 0,07   На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1) 

46  4.1.27 Вул. Костанайська, 1 0,394 
 на 

консерв. 
                

47  4.1.28 
Вул. Козацька, 67-а 

(вуг.) 
1,004 0,90  0,09 0,81  0,09  0,81  0,09  0,81  0,09  0,81  

48  4.1.29 
“Жуляни”, вул. Пулюя, 

5-б 
27,8 26,52  16,69 9,83  28,63  -2,12  44,18  -17,66  59,40  -32,88  

49  4.1.30 Вул. Медова, 1 3,5 1,80    На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1)  

50  4.1.31 Вул. Білгородська, 7 4,07 3,04    На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1)  

51  4.1.32 Вул. Смілянська, 11 1,12 0,76    На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1)  

52  4.1.33 Вул. Волинська, 69 1,047 0,83  0,41 0,43  0,41  0,43  0,41  0,43  0,41  0,43  

53  4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.) 1,42 1,29  0,25 1,04  0,25  1,04  0,25  1,04  0,25  1,04  

54  4.1.35 
Вул. Каменярів, 50-б 

(вуг.) 
0,64 0,62  0,08 0,54  0,08  0,54  0,08  0,54  0,08  0,54  

55  4.1.36 
“Московська-1”, 

вул.Васильківська, 96-а 
86,392 72,83  52,09 20,74  67,99  4,84  67,99  4,84  67,99  4,84  

56  4.1.37 
“Феофанія”, вул. 

Заболотного, 21 
25,6 18,26  10,73 7,53  10,86  7,40  10,86  7,40  10,86  7,40  

57  4.1.38 
Вул. Набережно-

Корчуватська, 84 
19,5 16,02  13,37 2,65  13,37  2,65  13,37  2,65  13,37  2,65  

58  4.1.39 
“Конча-Заспа”, вул. 

Матикіна, 13 
15,06 10,79  4,28 6,51  4,28  6,51  4,28  6,51  4,28  6,51  
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№  

ТД 

Шиф
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після 

2030 

року   

Гкал/год. 

59  4.1.40 Вул. Заболотного, 144 4,48 
 на 

консерв. 
                

60  4.1.41 Просп. Науки, 64 1,72 1,60   На просп. Науки, 47 №23 (4.1.4)  

61  4.1.42 Вул. Китаївська, 22 3,2 1,61  5,00 -3,39  5,00  -3,39  5,00  -3,39  5,00  -3,39  

62  4.1.43 
Вул. Пирогівський шлях 

(Червонопрапор-на), 48 
2,24 2,04   На  вул. Китаївська, 22 №61 (4.1.42)  

63  4.1.44 Вул. Китаївська, 11 1,12 0,53   На  вул. Китаївська, 22 №61 (4.1.42)  

64  4.1.45 Вул. Китаївська, 32 1,68 1,04   На  вул. Китаївська, 22 №61 (4.1.42)  

65  4.1.46 Просп. Науки, 90 2,24 1,68   На  вул. Китаївська, 22 №61 (4.1.42)  

66  4.1.47 Стратегічне шосе, 37 1,12 0,91   На просп. Науки, 47 №23 (4.1.4)  

67  4.1.48 
Вул. Пирогівський шлях 

(Червонопрапорна), 148 
0,6 0,58  0,18 0,40  0,18  0,40  0,18  0,40  0,18  0,40  

68  4.1.49 
Столичне шосе, 58-б 

(вуг.) 
0,92 0,86  0,06 0,80  0,06  0,80  0,06  0,80  0,06  0,80  

69  4.1.50 Вул. Китаївська, 14/16 0,86 0,61   На  вул. Китаївська, 22 №61 (4.1.42)  

70  4.1.51 
вул. Максимовича 

(Онуфрія Трутенко), 7 
2,215 1,80   На “Московська-1” вул. Васильківська,96-а №55 (4.1.36)  

71  4.1.52 
вул. Максимовича 

(Онуфрія Трутенко), 9А 
2,215 1,69   На “Московська-1” вул. Васильківська,96-а №55 (4.1.36)  

72  4.1.53 
вул. Максимовича 

(Онуфрія Трутенко), 9В 
2,614 

 на 

консерв. 
                

73  4.1.54 Вул. Звіринецька, 63 4,11 3,50    На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1)  

74  4.1.55 Вул. Деревообробна, 3 1,68 1,33  1,10 0,23  1,10  0,23  1,10  0,23  1,10  0,23  

75  4.1.56 вул. Підвисоцького, 4-б 5,16 3,46  1,39 2,07  1,39  2,07  1,39  2,07  1,39  2,07  

Всього по району теплопостачання 

№1 
460,62  349,37  210,25  68,49  249,59  29,11  330,6 -51,91  345,83  -67,14  
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РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

76  5.1.1 
Вул. М. Капніст 

(Желябова), 2-а 
13,32 10,58   На “Дегтярівська”  вул. Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23)  

77  5.1.2 
“Лагерна-Гонти”, вул. 

О.Теліги, 3-г 
49,8 40,41  40,38 0,02 42,09 -1,68 42,09 -1,68 42,09 -1,68  

78  5.1.3 
“Щусєва-Котовського”, 

вул.Щусєва,44 
24,9 18,73  17,27 1,46 17,27 1,46 17,27 1,46 17,27 1,46  

79  5.1.4 
“Сирець”, вул. 

Бакинська, 2 
24,9 21,02  19,50 1,52 21,53 -0,51 21,53 -0,51 21,53 -0,51  

80  5.1.5 
Вул. Ново-Українська, 

24 
3,5 

 на 

консерв. 
                

81  5.1.6 
Вул. Парково-Сирецька 

(Шамрила), 4 
2,24 1,79   На “Лагерна-Гонти” вул. О.Теліги, 3-г №77 (5.1.2)  

82  5.1.7 Вул. Грекова, 2 2,39 1,23   На “Лагерна-Гонти” вул. О.Теліги, 3-г №77 (5.1.2)  

83  5.1.8 Вул. Берлінського, 12 1,68 1,11   На “Сирець” вул. Бакинська, 2 №79 (5.1.4)  

84  5.1.9 
“Вітряні Гори”, 

вул.Червонопільська,5а 
41,5 33,78  40,12 -6,34  45,33  -11,55  45,33  -11,55  45,33  -11,55  

85  5.1.10 
Вул. Максименка 

(Червонофлотська), 26 
9,72 3,60   На ДП "Санаторій ім.І Травня" вул. Лісова, 28 №92 (5.1.17)  

86  5.1.11 Вул. Міська, 2 2,24 1,64   На ДП "Санаторій ім.І Травня" вул. Лісова, 28 №92 (5.1.17)  

87  5.1.12 
Вул. Максименка 

(Червонофлотська), 28 
1,71 1,64   На ДП "Санаторій ім.І Травня" вул. Лісова, 28 №92 (5.1.17)  

88  5.1.13 
Вул. Новікова-Прибоя, 

11 
1,906 1,14   На ДП "Санаторій ім.І Травня" вул. Лісова, 28 №92 (5.1.17)  

89  5.1.14 Вул. Юнкерова, 28 1,384 0,62   На ДП "Санаторій ім.І Травня" вул. Лісова, 28 №92 (5.1.17)  

90  5.1.15 
Санаторій “Ялинка”,  

вул. Лісова, 1 
8 1,56  0,99 0,57  0,99  0,57  0,99  0,57  0,99  0,57  
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91  5.1.16 
Вул. Максименка 

(Червонофлот-ська), 6 
2,54 1,80   На ДП "Санаторій ім.І Травня" вул. Лісова, 28 №92 (5.1.17)  

92  5.1.17 
ДП "Санаторій ім.І 

Травня", вул. Лісова, 28 
15,3 9,92  12,42 -2,50  12,92  -3,00  12,92  -3,00  13,57  -3,65  

93  5.1.18 Вул. Осиповського, 2-а 8,6 4,90   На “Вітряні Гори” вул. Червонопільська,5а №84 (5.1.9)  

94  5.1.19 Вул. Полкова, 57 124,6 10,00   5,74    4,26  33,80  -23,81  33,80  -23,81  310,13  -300,13  

95  5.1.20 
Вул. Петропавлівська, 

56-а  
0,29 

 на 

консерв. 
                

96  5.1.21 
Вул. Петропавлівська, 

58 
0,604 

 на 

консерв. 
                

97  5.1.22 
“Довженко”, пр. 

Перемоги, 44 
21,3 13,22  6,84 6,38  7,35  5,87  7,35  5,87  7,35  5,87  

98  5.1.23 
“Дегтярівська”, вул. 

Дегтярівська, 43 
33,2 21,01  26,14 -5,13  36,38  -15,36  50,81  -29,80  60,11  -39,09  

99  5.1.24 Просп. Перемоги, 66 2,84 1,66   На “Дегтярівська”  вул. Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23)  

100  5.1.25 
Пров. Артилерійський, 

7-а 
13 9,00   На “Дегтярівська”  вул. Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23)  

101  5.1.26 
Вул. Безручка 

(Бабушкіна), 27 
3,4 2,50   На "Нивки", вул. Салютна, 23-Б №8 (3.1.4)  

102  5.1.27 Просп. Перемоги, 86 0,38 0,27   На "Нивки", вул. Салютна, 23-Б №8 (3.1.4)  

103  5.1.28 Просп. Перемоги, 70 2,95 2,64   На “Дегтярівська”  вул. Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23)  

104  5.1.29 Вул. Магістральна, 25 0,14 0,09   На "Нивки", вул. Салютна, 23-Б №8 (3.1.4)  

105  5.1.30 Вул. Толбухіна, 6 0,512 0,35   На "Нивки", вул. Салютна, 23-Б №8 (3.1.4)  

106  5.1.31 Вул. Довженка, 2 0,512 0,27   На “Довженко” просп. Перемоги, 44 №97 (5.1.22)  

107  5.1.32 
“Святошин”, вул. 

Чорнобильська, 25 
24,9 

 на 

консерв. 
                

108  5.1.33 Вул. Депутатська, 2 40,8 35,03  27,85 7,18  31,31  3,72  31,31  3,72  31,31  3,72  
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109  5.1.34 Вул. Депутатська, 1 1,17 0,46   На вул. Депутатська, 2 №108 (5.1.33)  

110  5.1.35 Вул. Краснова, 8 8,4 7,06   На "Центральна"  пр.Вернадського, 36-б  №15 (3.1.14)      

111  5.1.36 Вул. Берковецька, 6 4 2,43  2,88 -0,45  4,70  -2,27  4,70  -2,27  4,70  -2,27  

112  5.1.37 
“Сирець-2”, вул. 

Бакинська, 22 
24,9 21,75  18,56 3,19  18,56  3,19  18,56  3,19  18,56  3,19  

113  5.1.38 
Вул. Петропавлів-ська, 

48-а (вуг.) 
0,78 

 на 

консерв. 
                

114  5.1.39 
Вул. Шполянська, 6-а 

(вуг.) 
0,128 0,12   На “Сирець-2” вул. Бакинська, 22 №112 (5.1.37)  

115  5.1.40 
“Берестейська”, вул. 

Василенка, 1 
36 6,82  3,31 3,51  3,31  3,51  3,31  3,51  3,31  3,51  

116  5.1.41 Вул. Борщагівська, 154 13,5 5,63   На "Відрадний", просп. Комарова, 7 №7(3.1.3)  

117  5.1.42 Просп. Перемоги, 61 0,86 0,81   На "Веркон", просп. Перемоги, 67 №14 (3.1.10)  

118  5.1.43 Вул. Новопольова, 69 0,512 0,42   На "Відрадний", просп. Комарова, 7 №7(3.1.3)  

119  5.1.44 Просп. Відрадний, 73 0,512 0,42   На "Відрадний", просп. Комарова, 7 №7(3.1.3)  

120  5.1.45 Вул. Верховинна, 80-б 19,5 11,45   На "Біличі", вул. Робітнича, 1 №13 (3.1.9)  

121  5.1.46 Вул. Святошинська, 34 16,6 7,94   На "Біличі", вул. Робітнича, 1 №13 (3.1.9)  

122  5.1.47 Вул. Львівська, 25 3,644 
 на 

консерв. 
                

123  5.1.48 Просп. Перемоги, 113 1,042 1,60   На "Біличі", вул. Робітнича, 1 №13 (3.1.9)  

124  5.1.49 Вул. Львівська, 18 0,628 
 на 

консерв. 
                

125  5.1.50 Вул. Котельникова, 95 2,8 1,47   На "Біличі", вул. Робітнича, 1 №13 (3.1.9)  

126  5.1.51 Вул. Крамського, 21 3,36 1,99   На "Біличі", вул. Робітнича, 1 №13 (3.1.9)  

127  5.1.52 
Санаторій “Перемога”, 

вул. Бударіна, 3 
8,58 6,67  2,46 4,22  10,27  -3,59  10,27  -3,59  10,27  -3,59  
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128  5.1.53 Вул. Відпочинку, 11 2,532 
 на 

консерв. 
                

129  5.1.54 Вул. Відпочинку, 7 19,5 16,03   На "Біличі", вул. Робітнича, 1 №13 (3.1.9)  

130  5.1.55 Вул. Крамського, 16 5,8 4,50   На "Біличі", вул. Робітнича, 1 №13 (3.1.9)  

131  5.1.56 Просп. Перемоги, 75/2 3,552 
 на 

консерв. 
                

132  5.1.57 Вул. Котельникова, 62 14,12 6,58   На "Біличі", вул. Робітнича, 1 №13 (3.1.9)  

133  5.1.58 Вул. Котельникова, 7/13 4,3 3,75   На "Біличі", вул. Робітнича, 1 №13 (3.1.9)  

134  5.1.59 Вул. Чистяківська, 24 2,24 1,61   На "Веркон", просп. Перемоги, 67 №14 (3.1.10)  

135  5.1.60 Вул. Кучера, 7 1,12 
 на 

консерв. 
                

136 5.1.61 

Житомирське шосе, 19 

км  д/сан. “Лісова 

поляна” 

1,68 0,86  0,72 0,15  0,72  0,15  0,72  0,15  0,72  0,15  

137  5.1.62 Вул. Перемоги, 5 0,8 0,38  На "М. Борщагівка", вул. Жмеринська, 14 №137 (3.1.5) 

138  5.1.63 Кільцева дорога, 8 1,08 1,08  0,38 0,70  0,38  0,70  0,38  0,70  0,38  0,70  

Всього по району теплопостачання 

№2 
688,70  363,30  225,54  18,73  286,88  -42,61  301,32  -57,05  587,59  -343,31  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

139  6.1.1 

Вул. Вознесенський 

узвіз (Смірнова-

Ласточкіна), 23-в 

8,6 3,29   На "СТ-2", пров. Електриків, 17 №6 (3.1.2) 

140  6.1.2 Вул. Дегтярів-ська, 15-б 1,68 
 на 

консерв. 
                

141  6.1.3 Вул. Заломова, 2/10 1,98 
 на 

консерв. 
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142  6.1.4 
Вул. Ново-Вокзальна, 

19/21 
1,54 1,53    На ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 №1 (1.1.1) 

143  6.1.5 Вул. Боткіна, 4 0,792 0,55   На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 №5 (3.1.1)  

144  6.1.6 Вул. Нагірна, 22 11,7 9,21   На вул. Багговутівська, 36-а №145 (6.1.7)  

145  6.1.7 Вул. Багговутівська, 36-а 26 18,67  27,37    -8,71  27,37  -8,71  27,37  -8,71  27,37  -8,71  

146  6.1.8 Вул. Половецька, 14/16 3,66 2,70   На вул. Багговутівська, 36-а №145 (6.1.7)  

147  6.1.9 Вул. Татарська, 6 4,12 2,28   На вул. Багговутівська, 36-а №145 (6.1.7)  

148  6.1.10 Вул. Овруцька, 23 1,12 0,96    На “Лук’янівська”, вул. Н.Юрківська, 53 №172 (6.1.34) 

149  6.1.11 Вул. Підгірна, 3 6,12 4,11   На вул. Багговутівська, 36-а №145 (6.1.7)  

150  6.1.12 Вул. Білоруська, 17-б 2,24 2,10    На "Молодь", вул. Дегтярівська, 46 №11 (3.1.7)  

151  6.1.13 
Вул. Іллєнка 

(Мельникова), 45/49 
4,86 3,19    На "Молодь", вул. Дегтярівська, 46 №11 (3.1.7)  

152  6.1.14 Вул. Печенізька, 4/12 2,9 1,74   На вул. Багговутівська, 36-а №145 (6.1.7)  

153  6.1.15 
Вул. Майбороди 

(Мануїльського), 29 
1,208 1,05   На вул. Багговутівська, 36-а №145 (6.1.7)  

154  6.1.16 Узвіз Кудрявський, 2  0,394 0,25   На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 №5 (3.1.1)  

155  6.1.17 Вул. Кудрявська, 27/29 0,78 0,45   На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 №5 (3.1.1)  

156  6.1.18 Вул. Кудрявська, 16 0,47 0,34   На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 №5 (3.1.1)  

157  6.1.19 Вул. Кудрявська, 12 0,768 0,42   На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 №5 (3.1.1)  

158  6.1.20 
Вул. Володимирська, 

20/1 
1,926 1,59   На "СТ-1", вул. Жилянська, 85 №5 (3.1.1)  

159  6.1.21 Вул. Андрющенко, 4д 0,988 
 на 

консерв. 
                

160  6.1.22 Вул. Попова, 4 24,9 18,82   На "СТ-2", пров. Електриків, 17 №6 (3.1.2)  

161  6.1.23 
“Вишгородська”, вул. 

Автозаводська, 87 
24,9 17,38  15,59 1,79  15,59  1,79  15,59  1,79  15,59  1,79  
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навант. 

після 2030 

року   

Баланс        

(+) / (-) 

після 

2030 

року   

Гкал/год. 

162  6.1.24 
“Дніпровська”, вул. 

Дніпроводська, 1а 
24,9 16,96  5,92 11,05  5,92  11,05  5,92  11,05  5,92  11,05  

163  6.1.25 Вул. Макіївська, 4-б 7,4 3,01  На “Вишгородська” вул.Автозаводська,87 №161 (6.1.23) 

164  6.1.26 Вул. Кондратюка, 8 22,041 21,50  9,78 11,72  9,78  11,72  9,78  11,72  9,78  11,72  

165  6.1.27 Вул. Білицька, 14 0,78 0,63   На вул.  Білицька, 55 №168 (6.1.30)  

166  6.1.28 Вул. Автозаводська, 68 1,56 0,82   На “Вишгородська” вул.Автозаводська,87 №161 (6.1.23)  

167  6.1.29 
Урочище “Оболонь”, 

вул. Богатирська,30  
13,12 10,80  3,36 7,44  3,36  7,44  3,36  7,44  3,36  7,44  

168  6.1.30 Вул. Білицька, 55 4,56 2,22  1,97    0,25  1,97  0,25  1,97  0,25  1,97  0,25  

169 6.1.31 Вул. Білицька, 38-б 2,72 2,13   На вул.  Білицька, 55 №168 (6.1.30)  

170 6.1.32 Вул. В. Мостицька, 6 2,51 1,80   На"Виноградар", вул. Світлицького, 34 №10 (3.1.6)  

171 6.1.33 Пров. Куренівський, 4/8 0,172 
 на 

консерв. 
                

172 6.1.34 
“Лук’янівська”, вул. 

Н.Юрківська, 53 
20 14,48  6,82 7,67  24,9 -10,42 24,9 -10,42 24,9 -10,42 

173 6.1.35 Вул. Радистів, 66 1,68 0,98   На ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1 а №2 (1.1.2)  

174 6.1.36 Вул. Радистів, 44 2,13 1,42   На ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1 а №2 (1.1.2)  

175 6.1.37 

Вул. Радосинська 

(Леніна), 2-а, сел. 

"Троєщина" 

1,032 0,34  0,11 0,23  0,11  0,23  0,11  0,23  0,11  0,23  

176  6.1.38 
Вул. Будівельників,10, 

селище "Троєщина"   
0,198 0,13  0,11 0,02  0,11  0,02  0,11  0,02  0,11  0,02  

177  6.1.39 Просп. Броварський, 93 0,776 0,64  На ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1 а №2 (1.1.2) 

178  6.1.40 
"Бортничі", вул. 

Харченка (Леніна), 64  
16,6 12,21  11,03 1,18  21,95  -9,73  21,95  -9,73  21,95  -9,73  

179  6.1.41 Вул. Здолбунівська, 2 26,6 24,30  14,28 10,03  27,20  -2,90  159,13  -134,83  245,29  -220,98  

180  6.1.42 Вул. Геофізиків, 10 11,6 8,21  7,21 1,01  8,43  -0,21  8,43  -0,21  8,43  -0,21  



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 204 

 

 

№  

ТД 

Шиф

р ТД 

Назва, адреса 

теплоджерела 

Встановл. 

потужн. 

на відпуск 

ТЕ  

Корисн

а 

потуж-

ність  

Перспект. 

навант. з 

переве-

деним 

Баланс 

(+) / (-) з 

перевед

. 

Перспект. 

навант. до 

2025 року  

Баланс 

(+) / (-) 

до 2025 

року  

Перспект. 

навант. до 

2030 року  

Баланс 

(+) / (-) 

до 2030 

року   

Перспект. 

навант. 

після 2030 

року   

Баланс        

(+) / (-) 

після 

2030 

року   

Гкал/год. 

181  6.1.43 
Вул. Берегова, 1, селище 

"Рибне"  
0,628 0,25  0,23 0,02  0,23  0,02  0,23  0,02  0,23  0,02  

182  6.1.44 Харківське шосе, 121 2,8 1,16  0,66 0,50  0,66  0,50  0,66  0,50  0,66  0,50  

183  6.1.45 Вул. Горлівська, 220 2,24 0,96  0,73 0,23  0,73  0,23  0,73  0,23  0,73  0,23  

184  6.1.46 Вул. Ялинкова, 58/60 1,92 0,97  0,24 0,73  0,24  0,73  0,24  0,73  0,24  0,73  

185  6.1.47 Вул. Бориспільська, 19 42 18,23  5,45 12,78  5,45  12,78  5,45  12,78  5,45  12,78  

186  6.1.48 Вул. Вакуленчука, 50-а 0,37 0,33  0,32 0,01  0,32  0,01  0,32  0,01  0,32  0,01  

187  6.1.49 
Вул. Зрошувальна, 17 

(вуг.) 
2,24 1,57  0,55 1,02  0,55  1,02  0,55  1,02  0,55  1,02  

Всього по району теплопостачання 

№3 
346,2 236,7 111,7 59,0 154,8 15,8 286,8 -116,1 372,9 -202,3 

Всього РТ1, РТ2, РТ3 1495,5 949,4 547,5 146,18  691,32 2,32 918,7 -225,06 1306,35 -612,71 

Всього РТ1, РТ2, РТ3, ТД >80 

Гкал/год 
5244,7 4278,6 2817,6 1205,24  3516,13 506,71  4389,51 -366,66  5760,05 -1737,2  

Всього КП "ТКЕ" 8962,7 7314,1 5615,8 1442,55  6643,6 414,79  7911,3 -852,93  9410,6 -2352,23  

Всього КП "ТКЕ" + ДТЕЦ-4 10190,74  7874,08  6212,09  1406,25  7326,29  292,06  8607,20  -988,86  10154,66  -2536,31  

Додаткові ТД            

188  КК «Кайсарова, 7»     66,02 -66,02 66,02 -66,02 66,02 -66,02 

Всього з додатк. ТД      7392,31  226,04  8673,22  -1054,88  10220,68  -2602,34  
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Загальне перспективне теплове навантаження системи централізованого 

теплопостачання міста Києва, з урахуванням виданих ТУ до 2025 року 

становитиме (з доданням 22%) 7392,3 Гкал/год, що відповідатиме загальному 

резерву потужності відносно існуючого стану теплових джерел у 226,0 Гкал/год.  

Перспективне навантаження з урахуванням виданих ТУ та ДПТ до 2030 

року (враховані перші черги ДПТ) становитиме (з доданням 22%) 8673,2 

Гкал/год, що відповідатиме загальному дефіциту 1054,9 Гкал/год.  

Перспективне навантаження з урахуванням виданих ТУ та ДПТ в повному 

обсязі після 2030 року становитиме (з доданням 22%) 10220,7 Гкал/год, та 

відповідний дефіцит – 2602,3 Гкал/год. 

Потрібно зауважити, що з огляду на затвердження цих ДПТ в період з 2005 

року,  вірогідне використання при розробленні щонайменше значної їх частини 

застарілих методик та нормативів для розрахунків теплової потужності систем 

опалення будівель, та відповідно наведення в них завищених значень 

теплопотреб. 

Однак оскільки ці ДПТ на цей час є затвердженими і чинними, вони в 

повному обсязі враховані в розрахунках перспективнихтеплових  навантажень.  

 

4.2.3 Будівництво нових теплових джерел 

 

1) ТЕЦ-7 
Будівництво нової ТЕЦ-7, в складі фактично 2 ТЕЦ:  

- ТЕЦ-на-ТПВ: 2 блока по 12 МВт електр., відповідно всього 24 МВт 

електр. та близько 41 Гкал/год тепл.  

- ТЕЦ на природному газі: 3 блока по 100 МВт електр., відповідно 

всього 300 МВт електр. та близько 516 Гкал/год тепл., будівництво у 3 черги по 

одному блоку.  

- Пуско-резервна котельня у складі парового котла потужністю 25 т 

пари/год та 2 пікових водогрійних котлів потужністю по 100 Гкал/год.   

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність на відпуск теплової 

енергії: 757 Гкал/год, корисна 753 Гкал/год, з них 557 Гкал/год від когенерації.  

Розташування: територія між вул. Академіка Заболотного та межею 

міста, між мототреком «Пирогів» та пунктом захоронення радіоактивних 

відходів ДСП “Київський державний міжвідомчий спецкомбінат”, на площадці 

останнього, яка звільняється, та біля неї. 

Паливо для ТЕЦ-на-ТПВ: ТПВ міста Києва. В місті утворюється близько 

1000 тис. тон ТПВ на рік, до 250 тис. тон спроможний термічно переробити Завод 

«Енергія», решта вимушено вивозиться на полігони – щонайменше 750 тис. т на 

рік, з яких близько 450 тис. т на рік буде спроможна термічно переробляти нова 

ТЕЦ-на-ТПВ.  

Обгрунтування потреби будівництва нової ТЕЦ-7 та місця її розміщення:  

-потреба забезпечення існуючих та перспективних теплових навантажень 

згідно ТУ та ДПТ (ТУ: 639, 1414, 1181, 1236, 3366, 1398, 250, 249, 1305, 406, 946, 

3278; ДПТ-1, ДПТ-3, ДПТ-13, ДПТ-22, ДПТ-28, ДПТ-38); 

- потреба розвантаження ТМ-4 ТЕЦ-5, з переведенням частини 

навантаження на ТЕЦ-7;  
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- поруч з передбаченим місцерозташуванням ТЕЦ-7 проходить 

магістральний газопровід з ГРС «Хотов»; 

- поруч з передбаченим місцерозташуванням ТЕЦ-7 проходить ВЛ-330 кВ 

ТЕЦ-5-Новокиївська; 

- існує можливість будівництва нових теплових мереж вздовж вул. Акад. 

Заболотного для видачі теплоносія споживачам;  

- існує можливість використання існуючої логістики з доставки ТПВ на 

полігон ТПВ №5 – місцерозташування ТЕЦ-7 на шляху до полігону.  

Рішенням Київської міської ради від 27.09.2018 № 1522/5586 «Про 

додаткові заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, пов’язаних із 

експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці 

Обухівського району Київської області, та його закриття» затверджено Перелік 

додаткових заходів, зокрема будівництво заводу з переробки твердих побутових 

відходів потужністю 450 тис. тон на рік у 2019-2021 роках. 

Сховище радіоактивних відходів ДСП "Київський ДМСК" було введене в 

експлуатацію в 1962 році, і на цей час не відповідає введеним пізніше більш 

жорстким нормам по захороненню радіоактивних речовин. Передбачене 

вивантаження всіх відходів та захоронення їх у Централізованому сховищі для 

відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, яке запрацювало в зоні 

відчуження. У 2019 р. підприємства Державного агентства з управління зоною 

відчуження отримали контейнери для транспортування і зберігання 

відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. 

Санація територій екологічно небезпечних підприємств та вивезення 

шкідливих речовин за межі міста для подальшої утилізації (ПАТ «Радикал», 

Київський спецкомбінат УкрДО «Радон» тощо) передбачена «Програмою 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки». 

При розробленні технологічного процесу термічної переробки ТПВ 

передбачено будівництво системи для належного очищення димових газів, що 

утворюються в результаті високотемпературного знешкодження відходів. 

 

Цей захід дозволить забезпечити теплопотреби існуючих споживачів з 

переведенням у стан консервації (резерв) декількох районних та квартальних 

котелень та майбутніх споживачів відповідно до виданих технічних умов (ТУ) та 

детальних планів територій (ДПТ), а також зменшити зону обслуговування ТМ-

4 ТЕЦ-5. 

Зокрема:  

- РК «Феофанія» (водогрійне котельне обладнання);  

- РК «Феофанія-2»; 

- РК «Голосієво-1»;  

- РК «Голосієво-2»; 

- РК «Московська-2;  

- РК «Московська-3», 

- КК вул. Васильківська, 5/7; 

- КК вл. Васильківська, 31/17; 

- КК вул. Бубнова, 4; 
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- та інші (можливо також РК «Московська-1», просп. Голосіївський, 

94/96, тощо). 

Терміни будівництва:  

- до 2025: відвід землі, проектування, узгодження проекту; 

- до 2030: будівництво І черги: 2 блока ТЕЦ-на-ТПВ, 1 блок ТЕЦ на 

природному газі, паровий котел 25 т пари/год, водогрійний котел 100 Гкал/год; 

- після 2030: будівництво ІІ  та ІІІ черг: 2 блока ТЕЦ на природному 

газі, по одному в кожній черзі, водогрійний котел 100 Гкал/год.  

 

 
Рис. 4.2.1 Розташування ТЕЦ-7 

 

ГРС «Хотов»

ТМ-1
ТМ-2

БНС

 
Рис. 4.2.2 Розташування інженерних комунікацій в районі ТЕЦ-7 

 

 

2) ТЕЦ-8 

ТЕЦ-7 
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Будівництво нової ТЕЦ-8 на біомасі, з встановленням 4 котлів на біомасі 

та 4 турбоагрегатів по 5 МВт ел, відповідно всього 20 МВт ел. та близько 34 

Гкал/год тепл.  

Встановлення теплового насоса з використанням теплоти стічних 

каналізаційних вод, що подаються до Бортницької станції аерації, шляхом 

рекуперативного теплообміну. Живлення електроенергією від турбоагрегатів 

ТЕЦ-8, відповідно близько 20 МВт (в разі потреби також від турбоагрегатів 

Заводу «Енергія» та РК «Позняки» після будівництва на ній електрогенерації). 

Отримана теплова енергія в обсязі близько 50 Гкал/год буде використовуватись 

безпосередньо для теплопостачання або для підігрівання зворотної мережевої 

води з наступним її догріванням.   

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 34+50 = 84 Гкал/год, 

з них 34 Гкал/год від когенерації та 50 Гкал/год від скидної теплоти. 

Розташування: в промзоні «Бортничі» на вільній площадці біля блоку 1 

Бортницької станції аерації. Поруч знаходиться ПС «Бортничі» 110/35/6  кВ.  

Паливо: Деревинні відходи міста Київ.  

В Міському енергетичному плані Києва28 наведена наступна оцінка 

річного потенціалу міських деревинних відходів (МДВ) в м. Києві: 

- деревинні відходи малоповерхової забудови - 38 тис. тонн 

- деревинні відходи КО "Київзеленбуд" - 143 тис. тонн 

- деревинні відходи промисловості - 30 тис. тонн 

- деревинні відходи в складі ТПВ - 30 тис. тонн. 

З них на ТЕЦ-8 можуть бути вивезені щонайменше МДВ КО 

"Київзеленбуд" в кількості близько 140 тис. тонн на рік. 

Цей захід дозволить забезпечити теплопотреби існуючих споживачів з 

переведенням у стан консервації РК «Бортничі» та к/к Геофізиків, 10 (з 

залишенням останніх в якості газового резерва для ТЕЦ-8), та теплопотреби 

майбутніх споживачів відповідно до виданих ТУ.   

 
Рис. 4.2.3 Розташування ТЕЦ-8 

Терміни будівництва:  

                                           
28http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/2cb81fc6e918119e422569b20056482e/37c2818a01f88ddac2257b18006df

501 

ТЕЦ-8 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/2cb81fc6e918119e422569b20056482e/37c2818a01f88ddac2257b18006df501
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/2cb81fc6e918119e422569b20056482e/37c2818a01f88ddac2257b18006df501
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До 2025:  Проектні роботи, будівництво ТЕЦ-8.  

До 2030:  Встановлення теплового насоса. 

 

3) РК «Коцюбинське» 
Територія с.м.т. Коцюбинське відноситься до Київської області, однак з 

усіх сторін навколо нього територія міста Києва. На цей час теплопостачання 

с.м.т. Коцюбинське здійснюється частково від СТ «Біличі», а також від котельні 

по вул Дохівський з встановленими 2 газовими котлами та 1 пелетним (опалює 

70% житлового фонду, який обслуговує «УЖКГ «Біличі»), котельні по вул. 

Меблевій та від 4 дахових. 

На території міста Києва, розташованій на північний-північний захід від 

с.м.т. Коцюбинське по вул. Пономарьова, 1-а (колишні військові склади), 

відповідно до ДПТ-9 планується комплексна забудова, з перспективною значною 

(133 Гкал/год) потребою в тепловій енергії.  

Для забезпечення потреб існуючих споживачів с.м.т. Коцюбинське та 

майбутніх споживачів відповідно до перспективного ДПТ-9, а також вірогідного 

подальшого розвитку забудови прилеглої території, пропонується будівництво 

нової Районної котельні (РК) у складі:  

- ТЕЦ на біомасі: з встановленням 4 котлів на біомасі та 4 

турбоагрегатів по 5 МВт ел, відповідно всього 20 МВт ел. та близько 34 Гкал/год 

тепл. Будівництво у 2 черги: І черга – 2 турбоагрегати 5 МВт ел., ІІ черга  – 2 

турбоагрегати по 5 МВт ел.  

- Котельні на природному газі: 3 котла потужністю по 50 Гкал/год, 

всього 150 Гкал/год. Будівництво у 2 черги: І черга – 1 котел 50 Гкал/год, ІІ черга  

– 2 котла по 50 Гкал/год.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 184 Гкал/год, з них 

від когенерації  34 Гкал/год. Прогнозне навантаження на ГВП (макс) за ДПТ-9 – 

(9 + 34) = 43 Гкал/год.  

Розташування: на північний захід від селища Коцюбинське, між ним та 

територією ДПТ-9 поблизу або безпосередньо на останній.   

Паливо: Деревинні відходи міста Київ, с.м.т. Коцюбинське та прилеглої 

території Київської області, за потреби також деревинні відходи та/або пелети з 

Житомирської області.  

Терміни будівництва:  

До 2025:  Проектні роботи. Будівельні роботи.  

До 2030:  І черга: Будівництво 2 турбоагрегатів по 5 МВт ел. на біомасі, 

будівництво 1 котла потужністю 50 Гкал/год на природному газі. 

Після 2030: ІІ черга: Будівництво 2 турбоагрегатів по 5 МВт ел. на біомасі, 

будівництво 2 котлів потужністю по 50 Гкал/год на природному газі. 
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Рис. 4.2.4 Розташування  РК «Коцюбинське» 

 

4) РК «Відрадний-2»  

Будівництво нової районної котельні «Відрадний-2», на природному газі.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність:  2 котла потужністю 

по 50 Гкал/год, всього 100 Гкал/год.  

Розташування: територія між залізничними коліями поблизу 

Жмеринського пров., Хутір «База».  

Цей захід дозволить забезпечити теплопотреби існуючих споживачів з 

частковим розвантаженням РК «Відрадний», та спільно з РК «Відрадний» - 

теплопотреби майбутніх споживачів відповідно до виданих ТУ та ДПТ-15 (в 

межах просп. Любомира Гузара (Космонавта Комарова), залізничної колії, вул. 

Академіка Каблукова, бульв. Вацлава Гавела (Івана Лепсе), вул. Гарматна) та 

ДПТ-34 (в межах бульв. Вацлава Гавела (Івана Лепсе), вул. Суздальської, вул. 

Академіка Білецького і залізниці), а також можливість переведення на РК 

«Відрадний» теплового навантаження існуючих споживачів:  

к/к Вул. Новопольова,69 №118 (5.1.43) з ОН 0,16 Гкал/год, 

к/к Просп. Відрадний, 73 №119 (5.1.44) з ОН 0,21 Гкал/год;  

з переведенням цих котелень у стан консервації (резерв).  

Терміни будівництва:  

До 2025: Проектні роботи. Будівельні роботи.  

До 2030: Встановлення котла 50 Гкал/год (І черга).  

Після 2030: Встановлення  котла 50 Гкал/год  (ІІ черга). 

 

РК «Коцюбинське» 
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Рис. 4.2.5 Розташування РК «Відрадний-2» 

 

5) РК «Нивки-2»  

Будівництво нової районної котельні «Нивки-2», на природному газі.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність:  3 котла потужністю 

по 50 Гкал/год, всього 150 Гкал/год.  

Розташування: територія Квітництва-1 між вул. Стеценко та Північно-

Сирецькою, або Квітництва-2 поряд з вул. Івана Виговського між вул. Північно-

Сирецькою та міським кладовищем.  

Теплопостачання цієї території на цей час здійснюється від РК «Нивки», 

при цьому Квітництво-2 знаходится на території ДПТ-10, теплопостачання якого 

в обсязі до 250 Гкал/год планується здійснювати від локальних котелень, в т.ч. 

численних дахових, при ліквідації РК «Полкова, 57».  

Будівництво нової РК «Нивки-2» дозволить забезпечити теплопостачання 

частини зони РК “Нивки", зокрема розвантажити останню для забезпечення 

потреб ДПТ-16 і ДПТ-19, а також забезпечити за потреби теплопостачання 

щонайменше частини ДПТ-10, з прийняттям його навантаження на СЦТ, а не на 

локальні котельні. В останньому разі потужність нової РК «Нивки-2» має бути 

додатково збільшена на величину навантаження, яке можливо буде залучити з 

ДПТ-10.  

Додатковою перевагою може бути використання вуглецю з димових газів 

котлів для підживлення рослин Квітництва-1 та Квітництва-2.  

Терміни будівництва:  

До 2025: Проектні роботи. Будівельні роботи.  

 

РК «Відрадний-2» 
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До 2030: Встановлення 1 котла 50 Гкал/год (І черга).  

Після 2030: Встановлення 2 котлів по 50 Гкал/год  (ІІ черга). 

 
Рис. 4.2.6 Розташування РК «Нивки-2» 

Етапи проектів будівництва нових теплових джерел СЦТ міста Києва з 

розділенням на періоди впровадження (1 - до 2025 р., 2 - 2026-2030 рр., 3 - після 

2030 р.) представлені в зведеній Таблиці 4.2.4.  

 

6) Комплекс з переробки ТПВ 
Відповідно до отриманої інформації, планується (за рахунок приватних 

інвестицій) будівництво нового технологічного комплексу з переробки ТПВ, в 

складі фактично 2 підприємств:  

- Завод з сортування та механіко-біологічної переробки ТПВ, з 

виробництвом штучного твердого відновлюваного палива з органічної 

частини відходів – RDF (Refuse Derived Fuel),  

- Завод з термічної переробки RDF палива з подальшою генерацією 

електричної та теплової енергії (ТЕЦ-на-RDF).  

 

Механіко-біологічна обробка ТПВ включає приймання, сортування 

відходів, відбір вторинної сировини (макулатура, склобій, пластик, метал) на 

переробку та відбір біовідходів (харчові відходи та зелені відходи – обрізки 

дерев, рослини), які відправляються на аеробне компостування або на анаеробну 

ферментацію з отриманням біогазу та подальшим його спалюванням. Всі інші 

види відходів, в основному забруднені пластик, папір, картон, композити, 

текстиль та біовідходи, є сировиною для RDF-палива, яку подрібнюють та 

пресують у брикети. Склад, характеристики та властивості RDF варіюються, 

теплотворна здатність може бути від 2500 до 4000 ккал/кг.  
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Розташування: існуючий проммайданчик за адресою вул. Пирогівський 

шлях, 94-а (територія колишнього звалища та поряд з ним), знаходиться у 

приватній власності ТОВ «ПРОФПЕРЕРОБКА».  

Паливо: ТПВ міста Києва. З утворюваних в місті Києві близько 1000 тис. 

тон ТПВ на рік (а в перспективі зі зростанням населення міста і більше), до 200-

250 тис. тон спроможний термічно переробити існуючий Завод «Енергія», 

близько 450 тис. т на рік буде спроможна термічно переробляти нова ТЕЦ-7-на-

ТПВ після введення її в експлуатацію (прогнозно до 2030 року), та до 400 тис. т 

на рік буде спроможний термічно переробляти цей новий комплекс, що 

дозволить використати практично весь потенціал теплотворної здатності міських 

ТПВ для виробництва теплової та електричної енергії.  

При розробленні технологічного процесу термічної переробки RDF 

необхідно передбачити будівництво системи для належного очищення димових 

газів. 

Загальна прогнозна встановлена електрична потужність: 20 МВт, теплова 

потужність: близько 80 Гкал/год, з них 34 Гкал/год від когенерації.  

Терміни будівництва:  планується здійснити до 2025 р.  

Будівництво здійснюватиметься за кошти приватної компанії, комплекс 

буде власністю цієї компанії.  

Цей захід дозволить залучити до СЦТ міста додатково близько 80 Гкал/год 

теплової енергії, та / або замістити відповідну кількість виробленої з 

використанням  природного газу теплової енергії на вироблену з використанням 

поновлюваного енергоносія - ТПВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.7 Розташування Комплексу з переробки ТПВ 
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Таблиця 4.2.4 - Етапи проектів будівництва нових теплоджерел 

(Період впровадження:  1 - до 2025 р., 2 - 2026-2030 рр., 3 - після 2030 р. ) 

№ 

з/п 

№ 

захо-

ду по 

ТД 

Проект 

Період 

впровад-

ження 

Додатк. 

електри-

чних  

Додатк. 

тепл. від 

когене-

рації 

Персп.  

коген.

тепло

вих  

Додатк. 

тепл. від 

скидної 

теплоти  

Додатк. 

теплових 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корисна 

ТП  

Капітал

овкладе

ння 

МВт Гкал/год млн грн. 

 0.1.1.  ТЕЦ-7 

1 1 
Відвід землі, проектування, узгодження 

проекту 
період 1        800 

2 2 Будівництво  2 блоків ТЕЦ-на-ТПВ період 2 24 41 41  41 41 40,18 8600 

3 3 
Будівництво 1 блока ТЕЦ на природному 

газі (І черга) 
період 2 100 172 213  172 213 208,74 1680 

4 4 
Встановлення парового котла 25 т 

пари/год 
період 2   0      70 

5 5 Встановлення котла 100 Гкал/год період 2   0  100 313 306,74 135 

6 6 
Будівництво 1 блока ТЕЦ на природному 

газі (ІІ черга) 
період 3 100 172 385  172 485 475,3 1680 

7 7 Встановлення котла 100 Гкал/год період 3   0  100 585 573,3 135 

8 8 
Будівництво 1 блока ТЕЦ на природному 

газі (ІІІ черга) 
період 3 100 172 557  172 757 741,86 1680 

  Всього  ТЕЦ-7  324 557 557 0 757 757 741,86 14780 

  0.1.2.    ТЕЦ-8 

9 1 
Встановлення 4 котлів на біомасі та 4 

турбоагрегатів 
період 1 20 34   34 34 33,32 1200 

10 2 

Встановлення теплового насоса з 

використанням стічних каналізаційних 

вод БСА 

період 2    50 50 50 49 560 

  Всього  ТЕЦ-8  20 34 34 50 84 34 82,32 1760 

 0.1.3.   РК «Коцюбинське» 

11 1 
Відвід землі, проектування, узгодження 

проекту 
період 1        80 
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12 2 
І черга: Будівництво 2 турбоагрегатів по 

5 МВт ел. на біомасі 
період 2 10 17 17  17 17 16,66 550 

13 3 
Будівництво 1 котла потужністю 50 

Гкал/год на природному газі 
період 2     50 67 65,66 70 

14 4 
ІІ черга: Будівництво 2 турбоагрегатів по 

5 МВт ел. на біомасі 
період 3 10 17 34  17 84 82,32 550 

15 5 
Будівництво 2 котлів потужністю по 50 

Гкал/год на природному газі 
період 3     100 184 180,32 140 

  Всього РК «Коцюбинське»  20 34 34 0 184 184 180,32 1390 

 0.1.4.   РК «Відрадний-2»  

16 1 
Відвід землі, проектування, узгодження 

проекту 
період 1        10 

17 2 Встановлення котла 50 Гкал/год (І черга).  період 2     50 50 49 70 

18 3 
Встановлення котла 50 Гкал/год (ІІ 

черга).  
період 3     50 100 98 70 

  Всього РК «Відрадний-2»   0 0 0 0 100 100 98 150 

 0.1.5.    РК «Нивки-2» 

19 1 
Відвід землі, проектування, узгодження 

проекту 
період 1        14 

20 2 Встановлення котла 50 Гкал/год (І черга).  період 2     50 50 49 70 

21 3 
Встановлення 2  котлів по 50 Гкал/год (ІІ 

черга).  
період 3     100 150 147 140 

  Всього РК «Нивки-2»  0 0 0 0 150 150 147 224 

  Всього по КП «КТЕ»  364 625 625 50 1275 1275 1249,5 18304 

 0.3.1.    Комплекс з переробки ТПВ 

19 1 Проектування, узгодження проекту період 1        
2240 

(приват

ні 

інвестиц

ії) 

20 2 
Будівництво заводу  з сортування ТПВ та 

виробництва RDF 
період 1        

21 3 
Будівництво заводу  з термічної 

переробки  RDF  
період 1 20 34 34  80 80 78,4 

  Всього  Комплекс з переробки ТПВ  20 34 0 0 80 80 78,4 

  Всього 384 659 659 50 1355 1355 1327,9 18304 
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Сумарна загальна прогнозна встановлена електрична потужність нових теплоджерел складатиме 384 МВт, теплова 

потужність – 1355 Гкал/год, з них 659 Гкал/год від когенерації та 50 Гкал/год від скидної теплоти. 
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4.2.4 Реконструкція існуючих теплових джерел 

 

ТЕЦ  

 

1) ТЕЦ-5, вул. Промислова, 4 (теплова частина) 

Реконструкція гідравлічної системи видачі теплової потужності ТЕЦ-5 для 

усунення існуючих обмежень за максимальними можливостями витрати 

теплоносія (на цей час близько 1520 Гкал/год), з підвищенням в результаті 

досяжного обсягу відпуску теплоенергії споживачам до щонайменше наявної 

потужності теплогенеруючого обладнання на відпуск теплової енергії - 1834 

Гкал/год.  

Встановлення конденсаційного утилізатора теплоти димових газів за 

блоками № 1 та 2 (додатково корисної теплової потужності близько 10 %, тобто 

близько 30-32 Гкал/год). 

Встановлення нових маневрених когенераційних потужностей: 

газопоршневі машини або газотурбінні установки (парогазовий цикл) та котел-

утилізатор з глибокою утилізацією теплоти. Потужність: 2 черги установок по 

100 МВт ел., з сумарною електричною потужністю 200 МВт ел. та тепловою 

близько 180 Гкал/год (орієнтовно 2 черги по 10 газопоршневих машин 

потужністю по 10 МВт ел. кожна). В зв’язку з нестачею вільного місця, 

попередньо має бути проведена реконструкція ВРП 110 кВ ТЕЦ-5 із 

спорудженням  КРУЕ-110 кВ, в результаті на вивільній території будуть 

розміщені нові когенераційні потужності.  

Встановлення бака-акумулятора теплової енергії, з перспективною 

можливістю використання рідини з фазовим переходом.  

Заміна водогрійних котлів ПТВМ-180 ст. №№1, 2 з встановленням 2 нових 

котлів по 180 Гкал/год з конденсаційними утилізаторами теплоти димових газів 

(додатково близько 30 Гкал/год). 

Будівництво пуско-резервної котельні з встановленням парових котлів 

продуктивністю 25 та 10 т пари/год.   

Загальна прогнозна теплова потужність на відпуск теплоенергії: 

1834+180+30 = 2044 Гкал/год, з них від когенерації  974+180 = 1154 Гкал/год. 

Цієї потужності буде достатньо для забезпечення теплопотреб існуючих 

споживачів ТЕЦ-5 та перерозподілу на неї теплового навантаження існуючих 

споживачів котелень:  

вул. Звіринецька, 63 №73 (4.1.54) з ОН 3,96 Гкал/год;  

вул. Смілянська, 11 №51 (4.1.32) з ОН 0,64 Гкал/год;   

вул. Монтажників, 28  №40 (4.1.21) з ОН 0,67 Гкал/год;  

вул. Монтажників, 1  №43 (4.1.24) з ОН 0,08 Гкал/год;   

вул. Білгородська, 7  №50 (4.1.31) з ОН 1,5 Гкал/год; 

пров. Деміївський, 3  №41 (4.1.22) з ОН 0,74 Гкал/год;  

вул. Костанайська, 12  №35 (4.1.16) з ОН 1,29 Гкал/год; 

вул. Медова, 1  №49 (4.1.30) з ОН 0,67 Гкал/год; 

вул. Голосіївська 19 №42 (4.1.23) з ОН 0,93 Гкал/год;  

  вул. Добрий шлях 64 №45 (4.1.26) з ОН 0,05 Гкал/год; 

вул._Ново-Вокзальна, 19/21 №142 (6.1.4) з ОН 0,75 Гкал/год; 
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а також теплопотреб майбутніх споживачів відповідно до виданих 

технічних умов (ТУ) та детальних планів територій (ДПТ-27, ДПТ-39, ДПТ-42, 

також  ДПТ-4 та (частково) ДПТ-33). 

В перспективі після будівництва і введення в експлуатацію нової ТЕЦ-7 та 

реконструкціїї РК «Теремки» та СТ-1, заплановано поступове часткове 

розвантаження ТМ-3 та ТМ-4  ТЕЦ-5, з наступним поступовим переведенням на 

неї навантаження з інших ТД, можливим варіантом буде будівництво 

тепломагістралі вздовж Столичного шосе, з подальшим з’єднанням з мережою 

від нової ТЕЦ-7.    

Після будівництва і введення в експлуатацію нового комплексу з 

переробки ТПВ та будівництва тепломагістралі між ним та ТЕЦ-5, можливе 

часткове розвантаження ТЕЦ-5, з заміною теплогенерації на природному газі на 

генерацію з використанням поновлюваного джерела – ТПВ.  

Перспективне додаткове переведення навантаження:  

На ТЕЦ-5:  

5,0 Гкал/год – з "Китаївської, 22",  

21 Гкал/год – з "Московської-4",  

10  Гкал/год – з "Жуляни",  

13,4 Гкал/год – з "Набережно-Корчуватської, 84",  

1,4 Гкал/год – з "Підвисоцького, 4-б",  

69 Гкал/год – перспективне навантаження Рибгосп.     

З ТЕЦ-5:  

200 Гкал/год – на СТ-1,  

100 Гкал/год – на ТЕЦ-7 + РК «Теремки», 

78 Гкал/год – на комплекс з переробки ТПВ.  

До 2025: Реконструкція гідравлічної системи. Технічне переоснащення 

котла ТГМ-96А ст.№1 із заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

Встановлення утилізатора теплоти димових газів за блоками № 1 та 2. 

Будівництво ПРК з встановленням парових котлів 25 та 10 т пари/год.   

Реконструкція ВРП 110 кВ зі спорудженням КРУЕ-110 кВ, в результаті 

вивільнення території під когенераційні потужності. 

До 2030: Встановлення когенераційних потужностей (І черга). 

Встановлення бака-акумулятора. Заміна котлів ПТВМ-180 ст. №№1, 2 з 

встановленням 2 нових котлів по 180 Гкал/год з конденсаціними утилізаторами 

теплоти димових газів. Технічне переоснащення всіх котлів із заміною 

пальникового устаткування на низькоемісійне. 

Після 2030: Встановлення когенераційних потужностей (ІІ черга).  

 

2) ТЕЦ-6, вул. Пухівська, 1-а (теплова частина)  

Встановлення нових маневрених когенераційних потужностей: 

газопоршневі машини або газотурбінні установки (парогазовий цикл) та котел-

утилізатор з глибокою утилізацією теплоти. Потужність: 2 черги установок по 

100 МВт ел., з сумарною електричною потужністю 200 МВт ел. та тепловою 

близько 180 Гкал/год (орієнтовно І черга – дві газотурбінні установки по 50 МВт  

ел., ІІ черга – 10 газопоршневих машин потужністю по 10 МВт ел. кожна). 
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Встановлення бака-акумулятора теплової енергії, з перспективною можливістю 

використання рідини з фазовим переходом.  

Реконструкція теплових магістралей для використання резерву 

теплогенерації, з підвищенням в результаті досяжного обсягу відпуску 

теплоенергії споживачам до щонайменше наявної потужності теплогенеруючого 

обладнання на відпуск теплової енергії (1710 Гкал/год) і в перспективі до повної 

потужності ТЕЦ-6 на відпуск теплової енергії.  

Загальна прогнозна теплова потужність на відпуск теплоенергії: 

1440+180+270 = 1890 Гкал/год, з них від когенерації 660+180 = 840 Гкал/год. 

Цієї потужності буде достатньо для забезпечення теплопотреб існуючих 

споживачів ТЕЦ-5 та перерозподілу на неї теплового навантаження існуючих 

споживачів котелень:  

Вул. Радистів, 66 №173 (6.1.35) з ОН 0,26 Гкал/год; 

вул. Радистів, 44 №174 (6.1.36 ) з ОН 0,79 Гкал/год; 

Просп. Броварський, 93 №177 (6.1.39)  з ОН 0,32 Гкал/год; 

а також теплопотреб майбутніх споживачів відповідно до виданих 

технічних умов (ТУ) та детальних планів територій (ДПТ-2, ДПТ-18, ДПТ-21, 

ДПТ-25, ДПТ-36, ДПТ-40, ДПТ-41). 

Забезпечення можливості резервування зони теплопостачання ТЕЦ-4, у 

тому числі зони ж/м «Соцмісто», від ТЕЦ-6.   

Перерозподіл частини зони обслуговування ТЕЦ-4 до ТЕЦ-6, та 

перерозподіл приблизно еквівалентної за тепловими навантаженнями частини 

зон обслуговування ТД КП «КТЕ» до ТЕЦ-4, зокрема переведення зони ж/м 

«Микільська слобідка» та перспективної зони ДПТ-24 на теплопостачання від 

ТЕЦ-6 з подовженням магістралі  від ТЕЦ-6. 

В перспективі після реконструкціїї РК «Пар» і СТ-2, та збільшення 

навантаження на ТЕЦ-6 в зоні Лівого берега, – поступовий перерозподіл 

навантаження (переведення зони теплопостачання північної частини ж/м 

Оболонь від ТЕЦ-6 на ТМ-3,4,6 СТ-2) зі зменшенням до усунення перетоків 

теплоносія від ТЕЦ-6 вздовж Північного моста на правий берег.   

Технічне переоснащення пускорезервної котельні ТЕЦ-6 з демонтажем 

парового котла ГМ-50-14 ст. № 1, який виведено з експлуатації у 1995 році, з 

встановленням парового котла продуктивністю до 10 т пари/год. Цей захід 

дозволить розширити діапазон продуктивності парової котельні в сторону 

меншого виробництва пари, при необхідності зменшуючи подачу пари до 

необхідного мінімуму (тільки для підігріву мазуту), запобігти надлишковому 

виробництву пари та в результаті зменшити витрати палива на власні потреби. 

До 2025: Встановлення когенераційних потужностей (І черга). 

Встановлення бака-акумулятора теплової енергії. Демонтаж парового котла ГМ-

50-14 ст. № 1 та встановлення нового парового котла продуктивністю до 10 т 

пари/год.  

До 2030: Встановлення когенераційних потужностей (ІІ черга). Технічне 

переоснащення всіх котлів із заміною пальникового устаткування на 

низькоемісійне. 

Після 2030: Реконструкція теплових магістралей для використання резерву 

теплогенерації. 
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Доцільно розглянути питання перерозподілу зон обслуговування поміж 

ТЕЦ-6 та ТЕЦ-4.  

Додаткове теплове навантаження за ДПТ-24 в межах просп. Возз'єднання, 

залізниці, Броварського проспекту, Русанівської протоки та Русанівського 

каналу в обсязі (10,81 + 16,702) = 27,51 Гкал/год віднесено до ТЕЦ-4, оскільки 

розташовано на території, яка знаходиться в зоні теплопостачання ТЕЦ-4. Однак 

з огляду на загальну ситуацію та можливу перспективу переведення зон масивів 

Русанівка та Березняки з ТЕЦ-5 на теплопостачання від ТЕЦ-6, можна вважати 

за доцільне переведення навантаження всієї цієї території разом з новими за 

ДПТ-24, а також всієї території в межах Броварського проспекту, залізниці, 

вулиць Андрія Аболмасова та Челябінська, та Русанівської протоки, яка на цей 

час частково обслуговується ТЕЦ-6 та частково – ТЕЦ-4, повністю на 

теплопостачання від ТЕЦ-6.  

Частковою компенсацією для ТЕЦ-4 може бути переведення на неї 

навантаження споживачів території в межах вулиць Гната Хоткевича, Павла 

Усенка, Івана Сергієнка, яка на цей час обслуговується ТЕЦ-6.  

Також компенсацією для ТЕЦ-4 може бути переведення на неї 

навантаження споживачів зони РК «Вул. Бориспільська, 19», з переведенням 

останньої в стан консервації.  

Питання перерозподілу зон обслуговування ТЕЦ-6 та ТЕЦ-4 потрібно 

розглядати з урахуванням багатьох як технічних, так і інших (екологічних, 

економічних, політичних, власності, тощо) аспектів.   

 

3) ТЕЦ-4, вул. Гната Хоткевича, 20 (теплова частина) 

Реконструкція гідравлічної системи видачі теплової потужності, для 

усунення існуючих обмежень за максимальними можливостями витрати 

теплоносія (на цей час близько 12 000 – 12 500 м³/год, відповідно близько  560 

Гкал/год), з підвищенням в результаті досяжного обсягу відпуску теплоенергії 

споживачам до близько  740 Гкал/год. 

Зменшення аж до повної відмови від використання вугілля як палива, з 

забезпеченням роботи всіх 4 енергетичних котлів, що на цей час працюють на 

вугіллі та природному газі (ТП-15 ст. №К-6, ТП-47 ст. №К-7, ТП-15 ст. №К-8, 

ТП-13 ст. №К-9), з використанням тільки природного газу (варіант 1), або 

переведення їх в стан консервації (варіант 2). 

В першому варіанті встановлена теплова потужність ТЕЦ-4 на відпуск 

теплоенергії залишиться незмінною.  

В другому варіанті встановлена теплова потужність ТЕЦ-4 на відпуск 

теплоенергії буде зменшена до близько 545 Гкал/год.  

Відновлення працездатності котлів ПТВМ-100 до номінальної, в т.ч. 

шляхом реконструкції системи відведення димових газів, у 2 черги.    

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність на відпуск 

теплоенергії: в першому варіанті – 740+200=940 Гкал/год, з них від когенерації  

408 Гкал/год; в другому варіанті – 545+200=745 Гкал/год, з них від когенерації  

136 Гкал/год.    

З огляду на фактичне оціночне навантаження 596,3 Гкал/год, цієї 

потужності буде достатньо для забезпечення теплопотреб існуючих споживачів, 
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та також практично достатньо для забезпечення теплопотреб майбутніх 

споживачів відповідно до виданих технічних умов (ТУ) та детальних планів 

територій (ДПТ-12, ДПТ-37).   

Перерозподіл частини зони обслуговування ТЕЦ-4 до ТЕЦ-6 (в т.ч. зони 

ж/м «Микільська слобідка» та перспективної зони ДПТ-24), та перерозподіл 

приблизно еквівалентної за тепловими навантаженнями частини зон 

обслуговування ТД КП «КТЕ» до ТЕЦ-4 (див. розділ щодо реконструкції ТЕЦ-

6).   

Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих та майбутніх 

споживачів відповідно до виданих ТУ та ДПТ, а також значно поліпшити 

екологічну ситуацію в місті за рахунок усунення викидів оксидів сірки та 

твердих частинок в атмосферне повітря з димовими газами, та усунення викидів 

твердих частинок в атмосферне повітря від золовідвалу, з подальшою 

рекультивацією його території.  

В разі нагальної потреби (проблем з належним постачанням природного 

газу) можлива як резервний варіант робота на вугіллі вказаних 4 котлоагрегатів 

загальною встановленою потужністю 536 Гкал/год.  

До 2025: Реконструкція гідравлічної системи. Реконструкція 2 котлів 

ПТВМ-100 (ПТВМ-1 та ПТВМ-2) з відновленням працездатності та заміною 

пальникового устаткування на низькоемісійне. Зменшення частки використання 

вугілля як палива.  

До 2030: Реконструкція 2 котлів ПТВМ-100 (ПТВМ-3 та ПТВМ-4) з 

відновленням працездатності та заміною пальникового устаткування на 

низькоемісійне. Зменшення частки використання вугілля як палива до повної 

відмови.  

Альтернативний варіант:  

Продовження використання вугільного палива енергетичними котлами             

К-5 – К-9. В цьому разі необхідно:  

Негайно зменшити навантаження на золошлаковідвал шляхом 

реконструкції золовловлюючого устаткування з застосуванням пневматичного 

золовидалення (ПЗВ) із спеціальною компресорною установкою та силосами для 

зберігання та відвантаження золи споживачам;  

В найкоротший термін реалізувати рішення щодо відмови від 

використання золошлаковідвалу з подальшою рекультивацією його території;   

Виконати вимоги Національного плану скорочення викидів щодо 

впровадження технологій скорочення викидів:  

Для К-5 – К-8:  ЕСФ - 2022 р.,  МСДГ - 2024 р., СНКВ+СКВ – 2033 р., 

Для К-9: ЕСФ - 2022 р.,  МСДГ - 2022 р., СНКВ+СКВ – 2032 р., 

(де: ЕСФ – Електрофільтр; МСДГ – Мокре сіркоочищення димових газів; 

СНКВ – Селективне некаталітичне відновлення; СКВ – Селективне каталітичне 

відновлення), з досягненням нормативних вимог щодо викидів забруднюючих 

речовин згідно оновленого Наказу Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України № 541 в редакції від 10.4.2018 р. 

Інші вказані вище рекомендації залишаються  в силі.  
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4) Завод з термічної переробки відходів «Енергія», вул. Колекторна,44   
Реконструкція з встановленням турбогенератора потужністю 5 МВт ел., як 

це було передбачено у проекті на будівництво заводу, з перетворенням заводу 

«Енергія» в ТЕЦ-на-ТПВ та використанням частини електроенергії для власних 

потреб. 

Впровадження технології та обладнання для хімічного очищення димових 

газів котлів, з використанням технологічної схеми з реактором напівсухого 

хімічного очищення та тканинним фільтром для вловлювання леткої золи, 

важких металів, твердих продуктів реакцій та непрореагованого сорбенту 

(гашеного вапна). 

Впровадження системи постійного моніторингу викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. 

Реконструкція системи транспортування теплоносія з підвищенням її 

ефективності.   

Загальна встановлена теплова потужність лишається незмінною: 104 

Гкал/год, 

Прогнозна потужність на відпуск теплової енергії: близько 60 Гкал/год, з 

них від когенерації близько 10 Гкал/год. 

До 2025: Встановлення турбогенератора. Впровадження технології та 

обладнання для хімічного очищення димових газів котлів. Впровадження 

системи постійного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. 

До 2030: Реконструкція системи транспортування теплоносія з 

підвищенням її ефективності.  
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Теплоджерела >80 Гкал/год 

 

1) СТ-1, вул. Жилянська, 85 
Реконструкція з заміною застарілого котельного обладнання та 

збільшенням теплової потужності: встановлення 2 додаткових котлів 

потужністю по 100 Гкал/год (котли в наявності на складі); реконструкція котлів 

"Фостер-Уиллер" ст. №№4, 5 та "ЦКТИ 75-39-ф" ст. №№ 6, 7, або за можливістю 

заміна їх на нові котли потужністю 50 – 100 Гкал/год (орієнтовно 2 котла по 100 

Гкал/год та 2 котла по 50 Гкал/год) без порушення зовнішнього вигляду будівель 

станції (як пам’ятника промислової архітектури).  

Реконструкція електротехнічного обладнання з переведенням на живлення 

напругою 6 кВ.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 770 – 800 Гкал/год.    

Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих споживачів та 

можливість переведення на СТ-1 теплового навантаження існуючих споживачів 

котелень:  

к/к вул. Кудрявська, 27/29 №155 (6.1.17) з ОН  0,29 Гкал/год, 

к/к вул. Кудрявська, 12 №157 (6.1.19) з ОН  0,16 Гкал/год, 

к/к вул. Кудрявська, 16 №156 (6.1.18) з ОН  0,22Гкал/год, 

к/к вул. Узвіз Кудрявський, 2 №154 (6.1.16) з ОН  0,15 Гкал/год, 

к/к вул. Володимирська, 20/1 №158 (6.1.20) з ОН 1,49 Гкал/год, 

к/к вул. Боткіна, 4, №143 (6.1.5) з ОН   0,61 Гкал/год, 

к/к вул. Мельникова (Іллєнка), 45/49 №151 (6.1.13) з ОН 1,96 Гкал/год.  

Також дозволить забезпечити теплопотреби майбутніх споживачів 

відповідно до виданих ТУ та ДПТ-11.   

Перспективне додаткове переведення навантаження після реконструкції:  

200 Гкал/год – на СТ-1 від ТЕЦ-5 (перерозподіл подачі теплоносія від            

ТЕЦ-5 до ТМ-6  СТ-1). 

Перспектива: з метою скорочення викидів забруднюючих речовин та 

парникових газів в центральній частині міста, пропонується поступове 

переведення СТ-1 на водневе паливо.  

Електроенергія отримується від «зеленої» енергетики і використовується 

для електролізу води  на СТ-1: до 2030 року – до 300 МВт, після 2030 року – до 

повного задовільнення потреб СТ-1. Використовується сира вода річки Либідь. 

Ефективність отримання водню сягає від 70 до 90 %.  

При витраті 1 ампер-години електроенергії можна отримати 418 см3 водню 

та відповідно 209 см3 кисню.  

При реакції взаємодії водню з діоксидом вуглецю з димових газів котлів 

утворюється синтетичний метан, утворена метаново-воднева суміш (до 10 % 

водню) спалюється у збагаченій киснем (від електролізу) атмосфері, зі зниженим 

рівнем викидів оксидів азоту в навколишнє повітря. Утворений при спалювання 

такої суміши діоксид вуглецю вже не враховується як викид парникового газу.  

До 2025: Встановлення 2 котлів потужністю по 100 Гкал/год. 

Реконструкція 3 водогрійних котлів (ПТВ-100 ст. №1, ПТВМ-100 ст. №2 та 

ПТВМ-100 ст. №3) з заміною пальникового устаткування на 

низькоемісійне.Переведення на СТ-1 навантаження 200 Гкал/год від ТЕЦ-5. 
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Реконструкція водопідготовчих установок зі збільшенням їх потужності. 

Реконструкція електротехнічного обладнання. 

До 2030:  Реконструкція всіх котлів "Фостер-Уиллер" та "ЦКТИ 75-39-ф", 

або заміна їх на 4 нових котла, з можливістю працювати на метано-водневій 

суміші.  

 

2) СТ-2, пров. Електриків, 17 
Реконструкція з впровадженням виробництва електроенергії та 

підвищенням встановленої теплової потужності.  

Встановлення 2-х водогрійних котлів потужністю по 100 Гкал/год, та 

оснащення їх турбінами з використанням рідини з низькою температурою 

кипіння за так званим «органічним циклом Ренкіна» (“ORC”), з використанням 

частини електроенергії для власних потреб, з загальним виробництвом 

електроенергії близько 36 МВт та теплової енергії близько 140 Гкал/год. У 2 

черги по 1 новому котлу з турбоагрегатом.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 610+140=750 

Гкал/год, з них від когенерації близько 140 Гкал/год. 

Встановлення нових конденсаційних утилізаторів теплоти димових газів за 

існуючими котлами ПТВМ-100 та в перспективі за двома новими водогрійними 

котлами (додатково корисної теплової потужності близько 10 %, тобто близько 

50 Гкал/год). 

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу з 

південної сторони загальною площею 180 м2 та бака-акумулятора теплової 

енергії (додатково корисної теплової потужності близько 0,12 Гкал/год). 

Реконструкція електротехнічного обладнання.  

Ці заходи дозволять відновити СТ-2 в статусі ТЕЦ, забезпечити 

теплопотреби існуючих споживачів та можливість переведення на СТ-2 

теплового навантаження існуючих споживачів к/к вул. Смірнова-Ласточкіна 

(Вознесенський узвіз), 23-в №139 (6.1.1) з ОН 0,86 Гкал/год, РК вул. Попова, 4 

№160 (6.1.22) з ОН 16,12 Гкал/год, з урахуванням к/к вул. В. Мостицька, 6 № 170 

(6.1.32) з ОН 0,73 Гкал/год (через РК "Пар" №15 (3.1.11)), та забезпечити 

теплопотреби майбутніх споживачів відповідно до виданих ТУ та ДПТ (ДПТ-17, 

ДПТ-20, ДПТ-23), а також забезпечити можливість в неопалювальний період 

забезпечувати споживачів послугами ГВП приєднаним навантаженням до 120 

Гкал/год.  

Також дозволять поступово перевести на СТ-2 частину навантаження 

споживачів правого берега, які на цей час отримують теплову енергію від             

ТЕЦ-6 з транспортуванням її вздовж Північного моста, зі зменшенням обсягу 

перетоків теплоносія через р. Дніпро.  

З огляду на таку перспективу, організацію теплопостачання від СТ-2 на 

наступні роки доцільно буде розглядати разом з РК «ПАР», з урахуванням 

реконструкції останньої зі збільшенням теплової потужності до орієнтовно 400 

Гкал/год.  

Для підвищення ефективності виробництва теплової енергії 

рекомендується реконструкція котлів "ПВК Борзиг" ст. №№ 7, 8, котла МАНН 
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ст. №9 та котла ТП-170 ст. №10, або заміна їх на нові котли потужністю 50 – 100 

Гкал/год (орієнтовно 2 котла по 100 Гкал/год та 2 котла по 50 Гкал/год).  

В разі нагальної потреби (нестача природного газу, інші причини тощо) 

можливе як резервний варіант тимчасове переведення 4-х реконструйованих 

пилогазових котлів загальною встановленою потужністю 310 Гкал/год на роботу 

на вугіллі. 

До 2025:  Встановлення 1 котла потужністю 100 Гкал/год з турбоагрегатом 

(І черга). Заміна котлів "ПВК Борзиг" ст. №№7, 8, або реконструкція їх з заміною 

пальникового устаткування на низькоемісійне. Реконструкція водопідготовчих 

установок зі збільшенням їх потужності. Реконструкція котлів ПТВМ-100 з 

заміною пальникового устаткування на низькоемісійне.  

До 2030:  Встановлення 1 котла потужністю 100 Гкал/год з турбоагрегатом 

(ІІ черга). Заміна котлів МАНН ст. №9 та ТП-170 ст. №10, або реконструкція їх з 

заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. Перерозподіл 

навантаження. Встановлення конденсаційних утилізаторів теплоти за котлами 

ПТВМ-100 та за двома новими водогрійними котлами. Встановлення сонячних 

колекторів та бака-акумулятора. Реконструкція електротехнічного обладнання. 

 

3) РК «Відрадний», просп. Любомира Гузара (Комарова), 7 
Реконструкція котлів ПТВМ-50 ст. №№ 1 та 3 з відновленням їх 

працездатності до номінальної.  

Відсутність вільного місця не дає можливості встановлення додаткових 

водогрійних потужностей, загальна встановлена теплова потужність 

залишається на рівні 200 Гкал/год. 

Встановлення конденсаційних утилізаторів теплоти димових газів за 2 

котлами ПТВМ-50 (додатково корисної теплової потужності близько 10 %, тобто 

близько 10 Гкал/год).  

Цієї потужності достатньо для забезпечення теплопотреб існуючих 

споживачів та можливості переведення на РК «Відрадний» теплового 

навантаження існуючих споживачів котелень:  

к/к Вул. Новопольова,69 №118 (5.1.43) з ОН 0,16 Гкал/год, 

к/к Просп. Відрадний, 73 №119 (5.1.44) з ОН 0,21 Гкал/год, 

к\к Вул. Борщагівська, 154  №116 (5.1.41)  з ОН 3,02 Гкал/год;  

та забезпечення теплопотреб майбутніх споживачів відповідно до виданих 

ТУ та ДПТ-34 в період до 2030 року.   

Після 2030 року потужності РК «Відрадний» не буде вистачати для 

забезпечення теплопотреб майбутніх споживачів відповідно до ДПТ-34.  

До цього часу має бути збудована та введена в експлуатацію нова районна 

котельня «Відрадний-2», яка забезпечить теплопотреби вказаних та інших 

перспективних  майбутніх споживачів.  

У разі затримки будівництва нової РК «Відрадний-2», альтернативним 

варіантом забезпечення теплопотреб майбутніх споживачів є підключення 

навантаження за ДПТ-15 в обсязі близько 6,36 Гкал/год та частини навантаження 

за ДПТ-34 в обсязі близько 40 Гкал/год до РК «Микільська Борщагівка», яка має 

достатній резерв (115 Гкал/год).  
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До 2025:  Реконструкція котлів ПТВМ-50 ст. №№ 1 та 3 з відновленням їх 

працездатності до номінальної та реконструкцією / заміною пальникового 

устаткування на низькоемісійне. 

До 2030: Реконструкція котлів ПТВМ-50 ст. №№ 2 та 4 з 

реконструкцією / заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

Встановлення конденсаційних утилізаторов теплоти димових газів за 2 котлами 

ПТВМ-50.  

 

4) РК «Нивки», вул. Салютна, 23-Б 
Відповідно до виданих ТУ, на РК "Нивки" вже до 2025 року 

спостерігатиметься дефіцит теплової потужності.  

Пропонується реконструкція зі збільшенням теплової потужності до 

щонайменше 220 Гкал/год:  

Встановлення 2 нових котлів потужністю по 50 Гкал/год.   

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 150+100=250 

Гкал/год. 

Встановлення конденсаційних утилізаторів теплоти димових газів за 2 

котлами ПТВМ-50 (додатково корисної теплової потужності близько 10 %, тобто 

близько 10 Гкал/год). 

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 80 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,05 Гкал/год). 

Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих споживачів та 

можливість переведення на РК «Нивки» теплового навантаження існуючих 

споживачів:  

к/к вул. Толбухіна, 6 №105 (5.1.30) з ОН 0,14 Гкал/год, 

к/к вул. Магістральна, 25 №104 (5.1.29) з ОН 0,01 Гкал/год, 

к/к вул. Безручка (Бабушкіна), 27  №101 (5.1.26) з ОН 2,06 Гкал/год, 

к/к просп. Перемоги, 86  №102(5.1.27) з ОН 0,22 Гкал/год.  

Також дозволить забезпечити теплопотреби майбутніх споживачів 

відповідно до виданих ТУ та ДПТ-16 і ДПТ-19.   

До 2025:  Встановлення 1 котла 50 Гкал/год (І черга).  Реконструкція котла 

ПТВМ-50 ст.№ 1 з заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

До 2030: Реконструкція всіх інших котлів ПТВМ-50 з 

реконструкцією / заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

Встановлення конденсаційних утилізаторів теплоти димових газів за 2 котлами 

ПТВМ-50. Встановлення сонячних колекторів та бака-акумулятора теплової 

енергії. 

Після 2030:  Встановлення 1 котла 50 Гкал/год (ІІ черга). 

У разі вірогідної неможливості встановлення нових котлів в РК “Нивки" 

через відсутність місця, розглядається альтернативний варіант 1:   Будівництво 

нової районної котельні «Нивки-2» (див. розділ 4.2.3).   

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність:   

3 котла потужністю по 50 Гкал/год, всього 150 Гкал/год.  
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Розміщення: територія Квітництва-1 між вул. Стеценко та вул. Північно-

Сирецькою, або територія Квітництва-2 поряд з вул. Івана Виговського між вул. 

Північно-Сирецькою та міським кладовищем.  

Теплопостачання цієї території на цей час здійснюється від РК «Нивки», 

при цьому Квітництво-2 знаходится на території ДПТ-10, теплопостачання якого 

в обсязі до 250 Гкал/год в цьому ДПТ пропонується здійснювати від локальних 

котелень (2 фактично прибудованих з димовими трубами по фасадам будівель, 

та численних дахових), при ліквідації РК «Полкова, 57».  

Будівництво нової РК «Нивки-2» дозволить забезпечити теплопостачання 

частини зони РК “Нивки", зокрема розвантажити останню для забезпечення 

потреб ДПТ-16 і ДПТ-19, а також забезпечити за потреби теплопостачання 

щонайменше частини ДПТ-10, з прийняттям його навантаження на СЦТ, а не на 

локальні котельні. В останньому разі потужність нової РК «Нивки-2» має бути 

додатково збільшена на величину навантаження, яке можливо буде залучити з 

ДПТ-10.  

Додатковою перевагою може бути використання вуглецю з димових газів 

котлів для підживлення рослин Квітництва-1 та Квітництва-2.  

До 2025: Проектні роботи, будівництво котельні, встановлення 1 котла 50 

Гкал/год (І черга).  

До 2030: Встановлення 1 котла 50 Гкал/год  (ІІ черга). 

Після 2030: Встановлення 1 котла 50 Гкал/год  (ІІІ черга).  

Альтернативний варіант 2: переведення частини навантаження РК 

«Нивки» на РК «Веркон», з будівництвом перетинки під просп. Перемоги, за 

умови реконструкції РК «Веркон» з відновленням працездатності її котлів та 

додаткового збільшення її теплової потужності щонайменше до 160 Гкал/год.  

 

5) РК «Микільська Борщагівка», вул. Жмеринська, 14 
Реконструкція з встановленням когенераційних газопоршневих установок 

сумарною електричною потужністю 45 МВт, з використанням частини 

електроенергії для власних потреб, та тепловою потужністю 38 Гкал/год. 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 400+38=438 

Гкал/год, з них від когенерації 38 Гкал/год. 

Для підвищення ефективності виробництва теплової енергії 

рекомендується встановлення нових конденсаційних утилізаторів теплоти 

димових газів за 2 існуючими котлами ПТВМ-100 та 1 котлом ПТВМ-50 

(додатково корисної теплової потужності близько 10 %, тобто близько 25 

Гкал/год). 

Ці заходи дозволять забезпечити можливість в неопалювальний період 

забезпечувати споживачів послугами ГВП приєднаним навантаженням близько 

38 Гкал/год. 

Теплової потужності РК «М. Борщагівка» достатньо для забезпечення 

теплопотреб існуючих споживачів та переведення на неї теплового 

навантаження існуючих споживачів: к/к вул. Перемоги, 5 №137 (№5.1.62) з ОН 

0,25 Гкал/год, а також забезпечення теплопотреб майбутніх споживачів 

відповідно до виданих ТУ та ДПТ-15 (в разі затримки будівництва РК 

«Відрадний-2»). 
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Також за потреби на РК «Микільська Борщагівка» може бути переведена 

частина навантаження за ДПТ-34 в обсязі близько 40 Гкал/год (через РК 

«Відрадний», див. альтернативний варіант по РК «Відрадний»).  

До 2025: Встановлення конденсаційного утилізатора теплоти димових 

газів за 1 котлом ПТВМ-100. Реконструкція котлів ПТВМ-100 ст. № 1 та               

ПТВМ-50 ст. № 4 з реконструкцією / заміною пальникового устаткування на 

низькоемісійне. 

До 2030:  Встановлення когенераційних установок сумарною електричною 

потужністю 45 МВт. Встановлення бака-акумулятора теплової енергії. 

Встановлення конденсаційних утилізаторів теплоти димових газів за 1 котлом 

ПТВМ-100 та 1 котлом ПТВМ-50. Реконструкція котлів ПТВМ-100 ст. №№ 2 і 3 

та ПТВМ-50 ст. № 5 з реконструкцією / заміною пальникового устаткування на 

низькоемісійне.  

 

6) РК «Виноградар», вул. Світлицького, 34 
Реконструкція з встановленням когенераційних установок сумарною 

електричною потужністю 20 МВт з урахуванням використання частини 

електроенергії для власних потреб та тепловою потужністю 16 Гкал/год. 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 200+16=216 

Гкал/год, з них від когенерації 16 Гкал/год. 

Встановлення конденсаційного утилізатора теплоти димових газів за 1 

котлом ПТВМ-50 (додатково корисної теплової потужності близько 10 %, тобто 

близько 5 Гкал/год). 

Ці заходи дозволять забезпечити можливість в неопалювальний період 

часу забезпечувати споживачів послугами ГВП приєднаним навантаженням 

близько 16 Гкал/год. 

Теплової потужності РК «Виноградар» достатньо для забезпечення 

теплопотреб майбутніх споживачів відповідно до виданих ТУ. 

Залишковий резерв теплової потужності РК «Виноградар» в обсязі близько 

40 Гкал/год може бути використаний для часткового приєднання до неї зони к/к 

«Полкова, 57» в разі виведення останьої з експлуатації та / або нестачі її 

потужності для забезпечення теплопотреб ДПТ-10.  

До 2025: Встановлення  когенераційних установок 20 МВт. Встановлення 

бака-акумулятора теплової енергії.  Реконструкція котлів ПТВМ-50 ст. №№ 1 та 

2 з реконструкцією / заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

До 2030: Реконструкція котлів ПТВМ-50 ст. №№ 3 та 4 з 

реконструкцією / заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

Встановлення конденсаційного утилізатора теплоти димових газів за 1 котлом 

ПТВМ-50. 

 

7) РК «Молодь», вул. Дегтярівська, 46 
Реконструкція із збільшенням теплової потужності: встановлення 

водогрійного котла потужністю 50 Гкал/год на місці колишнього мазутного 

господарства, за потреби демонтаж парового котла Е-1/9. 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 105+50=155 

Гкал/год.  
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Встановлення конденсаційного утилізатора теплоти димових газів за 

новим котлом (додатково корисної теплової потужності близько 10 %, тобто 

близько 5 Гкал/год). 

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу з 

південної сторони загальною площею 80 м2 та бака-акумулятора теплової енергії 

(додатково корисної теплової потужності близько 0,05 Гкал/год). 

Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих споживачів та 

можливість переведення на РК «Молодь» теплового навантаження існуючих 

споживачів к/к вул. Білоруська, 17б №150 (6.1.12) з ОН 1,11 Гкал/го, а також 

забезпечити теплопотреби майбутніх споживачів відповідно до виданих ТУ на 

період до 2025 року. 

При реалізації ТУ, виданих на період з 2026 по 2030 роки, в розмірі близько 

30 Гкал/год, спостерігатиметься дефіцит теплової потужності РК «Молодь» в 

розмірі близько 20 Гкал/год. Теплопостачання цих перспективних споживачів 

має бути забезпечене від котелень «Лук’янівська» та/через «Вул. Багговутівська, 

36-а» після реконструкції останніх та будівництва відповідних перетинок.  

Перспективне навантаження згідно затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 20.12.2017 № 1004/4011 ДПТ-32 (в межах вулиць 

Дорогожицької, Мельникова, Якіра, Сім'ї Хохлових), відповідно до листа 

Департаменту містобудування та архітектури КМДА № 055-12456 від 12.11.2020 

щодо відсутності цього ДПТ у оновленій «Міській програмі створення 

(оновлення) містобудівної документації у м. Києві» зі змінами, внесеними 

рішенням Київської міської ради від 23.05.2018 № 833/4897, не передбачається.   

В той же час згідно з вказаним ДПТ-32 заплановано будівництво 

автомобільної дороги, червона лінія якої проходить по території РК «Молодь» 

впритул до мазутного господарства котельні, що призведе до зменшення 

території, відведеної КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; однак місця, що залишається 

від колишнього мазутного господарства, достатньо для встановлення 

водогрійного котла потужністю 50 Гкал/год.  

До 2025: Встановлення котла 50 Гкал/год.  Встановлення конденсаційного 

утилізатора теплоти димових газів за новим котлом. Реконструкція котлів 

ПТВМ-30М ст. №№ 1 та 2 з заміною пальникового устаткування на 

низькоемісійне.  

До 2030: Перерозподіл навантаження на котельні «Лук’янівська» та «Вул. 

Багговутівська, 36-а».  Реконструкція котла ПТВМ-30М ст. № 3 з заміною 

пальникового устаткування на низькоемісійне. Встановлення сонячних 

колекторів та бака-акумулятора теплової енергії. 

 

8) РК «Воскресенка», вул. Крайня, 1 
Реконструкція з встановленням когенераційних установок сумарною 

електричною потужністю 12 МВт, з використанням частини електроенергії для 

власних потреб, та тепловою потужністю близько 9 Гкал/год. Реконструкція 

системи ХВП із збільшенням її потужності. 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 309 Гкал/год, з них 

від когенерації 9 Гкал/год. 
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Цей захід дозволить забезпечити можливість в міжопалювальний період 

часу забезпечувати споживачів послугами ГВП приєднаним навантаженням 

близько 9 Гкал/год. Однак його доцільність потрібно розглядати з урахуванням 

роботи когенераційних потужностей ТЕЦ-6 у міжопалювальний період.  

Теплової потужності РК «Воскресенка» достатньо для забезпечення 

теплопотреб існуючих та майбутніх споживачів відповідно до виданих ТУ та 

ДПТ-30. 

Резерв теплової потужності РК «Воскресенка» в обсязі близько 210 

Гкал/год може бути використаний для забезпечення пікових навантажень по зоні 

ТЕЦ-6 у опалювальний період за потребою. 

До 2025: Реконструкція котлів КВГМ-100 ст. №№ 3 та 4 з заміною 

пальникового устаткування на низькоемісійне. Реконструкція системи ХВП. 

До 2030:  Встановлення КГУ 12 МВт ел., 9 Гкал/год тепл. Встановлення 

бака-акумулятора теплової енергії. Реконструкція котла КВГМ-100 ст. № 5 з 

заміною пальникового устаткування на низькоемісійне.  

 

9) СТ «Біличі», вул. Робітнича, 1 
Реконструкція із збільшенням теплової потужності: встановлення 

водогрійного котла потужністю 100 Гкал/год та встановлення когенераційних 

установок сумарною електричною потужністю близько 50 МВт, з використанням 

частини електроенергії для власних потреб, і тепловою потужністю близько 40 

Гкал/год, та встановлення бака-акумулятора теплової енергії.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність на відпуск теплової 

енергії: 300+100+40=440 Гкал/год, з них від когенерації 40 Гкал/год. 

Ці заходи дозволять перетворити СТ «Біличі» на ТЕЦ, та створити 

можливість в неопалювальний період часу забезпечувати споживачів послугами 

ГВП приєднаним навантаженням близько 40 Гкал/год за рахунок скидної 

теплоти когенераційних установок. 

Також дозволять забезпечити теплопотреби існуючих споживачів та 

можливість переведення на СТ «Біличі» теплового навантаження існуючих 

споживачів: 

- к/к вул. Відпочинку, 7 №129 (5.1.54)з ОН 13,28 Гкал/год; 

- к/к вул. Святошинська, 34 №121 (5.1.46)з ОН 7,3 Гкал/год; 

- к/к вул. Котельникова, 62 №132 (5.1.57)з ОН 3,51 Гкал/год; 

- к/к вул. Крамського, 16, №130 (5.1.55) з ОН 0,73 Гкал/год; 

- к/к вул. Крамського, 21, №126 (5.1.51) з ОН 0,44 Гкал/год;  

- к/к вул. Верховинна, 80б №120(5.1.45) з ОН 8,58 Гкал/год;  

- к/к вул. Котельникова, 95 №125 (5.1.50) з ОН 0,86 Гкал/год;  

- к/к просп. Перемоги, 113 №123 (5.1.48) з ОН 0,55 Гкал/год;  

- к/к вул. Котельникова, 7/13 №133 (5.1.58) з ОН 5,19 Гкал/год. 

Також дозволить забезпечити теплопотреби майбутніх споживачів 

відповідно до виданих ТУ, а також в разі потреби (через неможливість або 

затримку будівництва нової РК «Коцюбинське») забезпечити теплопостачання 

потреб за ДПТ-9. 
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До 2025:  Встановлення КГУ 50 МВт ел., 40 Гкал/год тепл. Встановлення 

бака-акумулятора теплової енергії.  Реконструкція котлів КВГМ-100 ст. №№ 3 та 

4 з заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

До 2030:  Встановлення водогрійного котла потужністю 100 Гкал/год 

Реконструкція котла КВГМ-100 ст. № 5 з заміною пальникового устаткування на 

низькоемісійне. 

В разі перспективної потреби забезпечити теплопостачання від СТ 

«Біличі» щонайменше частини потреб за новим ДПТ «Детальний план території 

житлових масивів Біличі та Новобіличі в межах проспекту Академіка Палладіна, 

вулиць Генерала Наумова, Робітничої, Олевської, Підлісної, Антонова-Овсієнка, 

М. Ушакова, Академіка Єфремова, М.Ушакова, Робітничої у Святошинському 

районі м. Києва», який на цей час знаходиться на стадії затвердження, з 

перспективним додатковим тепловим навантаженням 74,4 Гкал/год (з ГВП 

макс.), та потреби забезпечити теплопостачання ДПТ-9 від СТ «Біличі», потрібна 

буде додаткова реконструкція СТ «Біличі» із збільшенням теплової потужності 

– встановлення ще одного водогрійного котла потужністю 100 Гкал/год 

(розглядати цей випадок спільно з можливим перерозподілом навантаження на 

РК «Центральна»  та РК «Святошин»). 

 

10) РК «Веркон», просп. Перемоги, 67 
Реконструкція котлів КВГМ-20 ст. №№ 7, 9 та котла КВГМ-30 ст. № 10 з 

відновленням їх працездатності до номінальної та заміною пальникового 

устаткування на низькоемісійне. 

Розконсервація обох котлів ДКВР-10/13 та переведення їх у водогрійний 

режим. Встановлення утилізаторів теплоти димових газів за двома котлами 

КВГМ-20 (додатково корисної теплової потужності близько 4 %, тобто близько 

1,6 Гкал/год). 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 102 Гкал/год, з них 

доступна на відпуск теплоенергії: близько 90 Гкал/год. 

Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих споживачів та 

можливість переведення на РК «Веркон» теплового навантаження існуючих 

споживачів: 

- к/к просп. Перемоги, 61 №117 (5.1.42) з ОН 0,38 Гкал/год; 

- к/к вул. Чистяківська, 24 №134 (5.1.59) з ОН 0,8Гкал/год; 

- к/к просп. Перемоги, 75/2 №131 (5.1.56) з ОН 1,37 Гкал/год (вже 

переведено). 

Також дозволить забезпечити теплопотреби майбутніх споживачів 

відповідно до виданих ТУ та ДПТ-31. 

До 2025: Реконструкція котлів КВГМ-20 ст. №№ 7, 9 та котла КВГМ-30 ст. 

№ 10. Встановлення утилізаторів теплоти за двома котлами КВГМ-20. 

До 2030: Розконсервація та переведення 2 котлів ДКВР-10/13 у 

водогрійний режим. Реконструкція котлів КВГМ-20 ст. № 8 та 2 котлів ДКВР-

10/13 з заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

Альтернативний варіант 1:  
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Зважаючи на технічний стан існуючих котлів, - демонтаж 2 котлів ДКВР-

10/13 (та за потреби котлів КВГМ-20 ст. № 7 та / або ст. № 9),  встановлення 2 

котлів потужністю по 30 Гкал/год.  

Реконструкція котла КВГМ-30 ст. № 10 з відновленням працездатності до 

номінальної та заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

В цьому варіанті загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 110 

– 130 Гкал/год.  

До 2025: Реконструкція котла КВГМ-30 ст. № 10. Демонтаж 2 котлів 

ДКВР-10/13.  

До 2030: Демонтаж 1 або за потребою місця 2 котлів КВГМ-20 ст. № 7 та / 

або ст. № 9. Встановлення 1 котла 30 Гкал/год.  

Після 2030: Встановлення 1 котла 30 Гкал/год.  

Альтернативний варіант 2:  Реконструкція котельні з підвищенням 

теплової потужності до щонайменше 160 Гкал/год. Будівництво перетинки між 

РК «Веркон» та РК «Нивки». Це дозволить перевести на РК «Веркон» 

навантаження перспективних ДПТ-16 та ДПТ-19 (близько 65 Гкал/год) та 

частково розвантажити РК “Нивки" для забезпечення навантаження за виданими 

ТУ (розглядати цей варіант спільно з можливим перерозподілом навантаження з 

РК «Нивки»).  

До 2025: Ремонт котла КВГМ-30 ст. № 10. Демонтаж 2 котлів ДКВР-10/13. 

До 2030: Демонтаж 1 або за потребою місця 2 котлів КВГМ-20 ст. № 7 та / 

або ст. № 9. Встановлення 1 котла 50 Гкал/год.  

Після 2030: Встановлення 1 котла 50 Гкал/год.  

 

11) РК «ПАР», вул. Резервна, 8 

Виведення з консервації та реконструкція з заміною застарілого 

котельного обладнання та збільшенням теплової потужності до орієнтовно 400 

Гкал/год.  

Реконструкція котлів КВГМ-50 з відновленням їх працездатності до 

номінальної, або заміна з встановленням двох котлів потужністю по 50 Гкал/год.  

Демонтаж 4-х котлів ДКВР-20/13 та за потреби місця також котлів                 

ДЕ-25/14 та ДКВР-10/13, замість них встановлення 3 котлів потужністю по 100 

Гкал/год та оснащення двох з них турбінами з використанням органічної рідини 

з низькою температурою кипіння, за так званим «органічним циклом Ренкіна» 

(“ORC”), з використанням частини електроенергії для власних потреб, з 

загальним виробництвом електроенергії близько 35 МВт та теплової енергії 

близько 240 Гкал/год (варіант 1). У 2 черги. 

Альтернативним варіантом 2 за потреби більшого підвищення потужності 

є встановлення 3 котлів потужністю по 100 Гкал/год та когенераційних 

установок сумарною електричною потужністю 20 МВт з використанням частини 

електроенергії для власних потреб та тепловою потужністю близько 15 Гкал/год. 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність на відпуск 

теплоенергії:  

- за першим варіантом: 50+50+100+140 = 340 Гкал/год, з них від 

когенерації 140 Гкал/год; 
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- за другим варіантом: 50+50+100+100+100+15 = 415 Гкал/год, з них 

від когенерації 15 Гкал/год. 

Організацію теплопостачання від РК «ПАР» доцільно розглядати разом з 

СТ-2, з передбаченням переведення на них частини теплового навантаження 

споживачів від ТЕЦ-6 (частина житлового масиву Оболонь та інші споживачі 

зони ТЕЦ-6 на правому березі) для забезпечення уникнення транспортування 

теплоносія через Північний міст. 

До 2025: відновлення або заміна 2 котлів по 50 Гкал/год. Встановлення 

котла 100 Гкал/год.  

До 2030: Встановлення 2 котлів по 100 Гкал/год, оснащення їх 

турбоагрегатами за «органічним циклом Ренкіна».   

 

12) СТ «Позняки», вул. Ревуцького, 41 
Реконструкція зі значним збільшенням теплової потужності з 

впровадженням виробництва електроенергії з використанням рідини з низькою 

температурою кипіння, за так званим «органічним циклом Ренкіна» (“ORC”). 

Термодинамічна ефективність такого варіанту циклу є меншою ніж з 

використанням води, через нижчі температури робочої рідини, однак 

низькотемпературні (водогрійні) джерела генерації теплоти є значно дешевшими 

за високотемпературні (парові) як за капітальними вкаладеннями, так і в 

експлуатації).  

На СТ «Позняки» встановлені два водогрійних котла КВГМ-100, один 

водогрійний котел КВГ-116,3 (експлуатується в рамках договору про співпрацю) 

та два парових котла ДЕ-25/14 для забезпечення власних потреб.  

Пропонується додатково встановити ще один водогрійний котел                     

КВГ-116,3 на підготовленому фундаменті та 6 водогрійних котлів потужністю 

по 180 Гкал/год, 2 з яких оснастити турбоагрегатами на низькокиплячій рідині, з 

загальним виробництвом електроенергії близько 62 МВт та теплової енергії 

близько 1070 Гкал/год.  

Будівництво здійснити у 3 черги:  

І черга – встановлення одного котла КВГ-116,3,  

ІІ черга – встановлення 3 котлів потужністю по 180 Гкал/год, один з яких з 

турбоагрегатом, 

ІІІ черга – встановлення 3 котлів потужністю по 180 Гкал/год, один з яких 

з турбоагрегатом.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 

300+100+360+125+360+125= 1370 Гкал/год, з них від когенерації близько 250 

Гкал/год.  

Ці заходи дозволять перетворити СТ «Позняки» на ТЕЦ, та забезпечити 

теплопотреби існуючих споживачів та майбутніх споживачів відповідно до 

виданих ТУ та ДПТ (ДПТ-7, ДПТ-8, а також за потреби ДПТ-4 та ДПТ-29), також 

за потреби збільшення навантаження на ТЕЦ-5 по правому берегу, дозволять 

перерозподілити на СТ «Позняки», після будівництва перетинок між ТЕЦ-5, 

ТЕЦ-4 та СТ «Позняки», частину навантаження споживачів лівого берега, які на 

цей час отримують теплову енергію від ТЕЦ-5 з транспортуванням її через 

Південний міст. 
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Після 2030 року в разі реалізації будівництва ІІ-х черг ДПТ, та в разі 

реалізації повного припинення транспортування теплоносія від ТЕЦ-5, буде 

спостерігатись дефіцит теплової енергії в розмірі близько 180 Гкал/год.  

Також це дозволить створити практично самодостатню систему 

теплопостачання споживачів лівого берега на основі об’єднання теплових мереж 

ТЕЦ-6, РК «Воскресенка», ТЕЦ-4 та СТ (фактично ТЕЦ) «Позняки» (з 

урахуванням перетинки від ССЗ «Енергія»). 

Для підвищення ефективності виробництва теплової енергії 

рекомендується встановлення конденсаційних утилізаторів теплоти димових 

газів за другим котлом КВГМ-100 та за двома новими водогрійними котлами 

КВГ-116,3. (додатково корисної теплової потужності близько 10 %, тобто 

близько 30 Гкал/год). 

До 2025 р.: Встановлення котла 100 Гкал/год. Реконструкція котлів КВГМ-

100 ст. №№ 3 та 4 з заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

Встановлення конденсаційних утилізаторів теплоти димових газів за другим 

котлом КВГМ-100 та за двома котлами КВГ-116,33. 

До 2030 р.: Встановлення 3 котлів потужністю по 180 Гкал/год, один з яких 

з турбоагрегатом за «органічним циклом Ренкіна».  

Після 2030 р.: Встановлення 3 котлів потужністю по 180 Гкал/год, один з 

яких з турбоагрегатом за «органічним циклом Ренкіна». 

 

13) РК «Теремки», просп. Глушкова, 38 
Реконструкція зі збільшенням теплової потужності до 280 Гкал/год: 

реконструкція 2-х котлів ПТВМ-30М ст.№№ 7,8 з відновленням їх потужності 

до номінальної та заміною пальникових пристроїв на низькоемісійні, або заміна 

цих котлів на 2 нових потужністю по 40 Гкал/год; демонтаж існуючих котлів 

ТВГ-8М ст.№№ 1,2,3,4 та ДКВР-4/13 ст.№№ 5,6; встановлення 4 нових 

водогрійних котлів потужністю по 12,5 Гкал/год та будівництво нової загальної 

(багатоствольної) димової труби №1 для їх підключення; будівництво ІІІ-го 

котельного залу на місці мазутного господарства з встановленням 3 котлів 

потужністю по 50 Гкал/год, та будівництво нової загальної (багатоствольної) 

димової труби №2 для їх підключення. Демонтаж існуючих цегляної і 

залізобетонної димових труб.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 80+50+150 = 280 

Гкал/год.  

Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих та майбутніх 

перспективних споживачів відповідно до виданих ТУ та частково ДПТ (ДПТ-1, 

ДПТ-3, ДПТ-13, ДПТ-28).   

Організацію теплопостачання від РК «Теремки» в перспективі слід 

розглядати разом з новою ТЕЦ-7, з передбаченням переведення на неї частини 

теплового навантаження РК «Теремки» та ТМ-4 ТЕЦ-5.  

До 2025 р.: Відновлення або заміна 2-х котлів ПТВМ-30М. Встановлення 

4 нових котлів по 12,5 Гкал/год. Будівництво нової димової труби №1.  

До 2030 р.: Встановлення 3 котлів по 50 Гкал/год. Будівництво нової 

димової труби №2. 
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14) РК «Центральна», просп. Вернадського, 36-а 

Теплової потужності РК «Центральна» достатньо для забезпечення 

теплопотреб існуючих споживачів, та переведення на неї теплового 

навантаження існуючих споживачів к/к вул. Краснова, 8 №110 (5.1.35) з ОН 3,7 

Гкал/год, а також забезпечення теплопотреб майбутніх споживачів відповідно до 

виданих ТУ та ДПТ-14.   

Реконструкція котла ПТВМ-50 ст.№3 з відновленням його потужності до 

номінальної та реконструкцією / заміною пальникового устаткування на 

низькоемісійне. 

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу та 

прилеглої будівлі з південної сторони загальною площею 120 м2 та бака-

акумулятора теплової енергії (додатково корисної теплової потужності близько 

0,08 Гкал/год). 

З метою підвищення ефективності використання палива, пропонується 

встановлення утилізатора теплоти димових газів за одним котлом ПТВМ-50 

(додатково корисної теплової потужності близько 4 %, тобто близько 2 Гкал/год). 

В разі перспективної потреби забезпечити теплопостачання від РК 

«Центральна» частини потреб за новим ДПТ «Детальний план території 

житлових масивів Біличі та Новобіличі в межах проспекту Академіка Палладіна, 

вулиць Генерала Наумова, Робітничої, Олевської, Підлісної, Антонова-Овсієнка, 

М. Ушакова, Академіка Єфремова, М.Ушакова, Робітничої у Святошинському 

районі м. Києва», який на цей час знаходиться на стадії затвердження, 

передбачити встановлення нового котла потужністю 50 Гкал/год (розглядати цей 

випадок спільно з можливим перерозподілом навантаження на СТ «Біличі»). 

До 2025:  Реконструкція котла ПТВМ-50 ст.№3 з реконструкцією / заміною 

пальникового устаткування на низькоемісійне. Встановлення утилізатора 

теплоти за цим котлом ПТВМ-50. 

До 2030:  Реконструкція 2 котлів ПТВМ-50 ст. №№ 1, 2 з реконструкцією / 

заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. Встановлення сонячних 

колекторів та бака-акумулятора теплової енергії. 

Після 2030 р.: За потреби забезпечення нового ДПТ - встановлення котла 

потужністю 50 Гкал/год. 

 

15) РК «Мінська», просп. Рокосовського, 8-б 
Реконструкція 2-х котлів ПТВМ-30М з відновленням їх працездатності до 

номінальної та заміною пальникового устаткування на низькоемісійне. 

Встановлення за 2-ма котлами ПТВМ-30М утилізаторів теплоти димових 

газів (додатково корисної теплової потужності близько 4 %, тобто близько 3,2 

Гкал/год). 

Встановлення нового котла потужністю 10 Гкал/год, з оснащенням його 

утилізатором теплоти димових газів (додатково корисної теплової потужності 

близько 4 %, тобто близько 0,4 Гкал/год).  

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 60 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,04 Гкал/год). 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: близько 90 Гкал/год. 
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Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих споживачів та 

майбутніх споживачів відповідно до виданих ТУ.  

До 2025: Реконструкція 2-х котлів ПТВМ-30М та встановлення за ними 

утилізаторів теплоти димових газів. Встановлення котла потужністю 10 Гкал/год 

та утилізатора теплоти димових газів. 

До 2030: Встановлення сонячних колекторів та бака-акумулятора теплової 

енергії.  

Альтернативний варіант: Реконструкція 2-х котлів ПТВМ-30М з 

відновленням їх працездатності до номінальної та заміною пальникового 

устаткування на низькоемісійне. Встановлення за 2-ма котлами ПТВМ-30М 

утилізаторів теплоти димових газів.  

Перерозподіл частини навантаження на РК «Пар» після її реконструкціїї, 

з урахуванням переведення навантаження споживачів к/к №164 (6.1.26) Вул. 

Кондратюка, 8 з ОН 9,75 Гкал/год, всього в обсязі близько 20 Гкал/год.   

До 2025: Реконструкція 2-х котлів ПТВМ-30М та встановлення 

утилізаторів теплоти димових газів.  

До 2030: Перерозподіл частини навантаження на РК «Пар».  

 

Теплоджерела потужністю менше 80 Гкал/год 

 

РТ-1 

1) № 20 (4.1.1). РК «Феофанія-2», вул. Метрологічна, 1-а 

На цей час та на перспективу до 2025 року теплової потужності котельні 

вистачатиме для забезпечення навантажень.  

В перспективі в період після 2025 року в разі реалізації ДПТ-22 на цій 

котельні буде дефіцит теплової потужності близько 38 Гкал/год. Однак до цього 

часу вже має бути збудована перша черга ТЕЦ-7, на яку буде переведене 

навантаження з цієї котельні, з переведенням її в стан консервації.   

Ефективність відпуску теплоенергії цією котельнею становить близько 

87%. Впровадження енергозберігаючих заходів на цій котельні в тимчасовому 

варіанті недоцільне. 

 

2) № 21 (4.1.2). КК Вул. Васильківська, 45 

Котельня залишається на консервації.  

 

3) № 22 (4.1.3). КК Вул. Васильківська, 31/17 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Московська-2” 

№27 (4.1.8), котельня переводиться в стан консервації.  

 

4) № 23 (4.1.4). КК просп. Науки, 47  

Для забезпечення споживачів після переведення навантаження буде 

потрібне підвищення потужності котельні до не менше 35 Гкал/год, яке можливо 

досягти за рахунок встановлення в котельні 2 котлів потужністю по 20 Гкал/год 

та оснащення їх утилізаторами теплоти димових газів конденсаційного типу.  

Два або за потребою місця всі 3 котла ДКВ-6,5/13 підлягають демонтажу, 

котел ДКВР-6,5/13 залишається в роботі.  
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Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 140 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,09 Гкал/год). 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 44 Гкал/год.  

Цієї потужності вистачить для забезпечення теплового навантаження 

існуючих споживачів, та переведення навантаження з котелень:  

просп. Науки, 31 №25 (№4.1.6) з ОН 11,48 Гкал/год,   

просп. Науки, 64  №60 (4.1.41 ) з ОН 1,18 Гкал/год,  

Стратегічне шосе, 37 №66 (4.1.47) з ОН 0,68 Гкал/год,  

Стратегічне шосе, 54 №26 (4.1.7) з ОН 0,13 Гкал/год, 

та перспективних навантажень за виданими ТУ.  

Котельня знаходиться на режимній території з обмеженим доступом. 

Потрібно забезпечити вільний доступ персоналу експлуатуючої організації до 

котельні, можливо шляхом перенесення меж території з обмеженим доступом.  

До 2025: Демонтаж котлів ДКВ-6,5/13. Встановлення 1 котла 20 Гкал/год 

та утилізатора теплоти димових газів за ним.  

До 2030: Встановлення 1 котла 20 Гкал/год та утилізатора теплоти димових 

газів за ним. Встановлення сонячних колекторів та бака-акумулятора теплової 

енергії. 

 

5) № 24 (4.1.5). КК Просп. Науки, 41 

Котельня залишається на консервації.  

 

6) № 25 (4.1.6). КК Просп. Науки, 31 

Навантаження споживачів котельні переводиться на просп. Науки, 47 №23 

(4.1.4), котельня переводиться в стан консервації.  

 

7) № 26 (4.1.7). КК Стратегічне шосе, 54 

Котельня забезпечує тепловою енергією заклад дошкільної освіти № 506 

«Оленка». ОН складає 0,13 Гкал/год. Встановлені 2 котла НИИСТУ-5 по 0,35 

Гкал/год, введені в експлуатацію у 1975 р.   

Навантаження споживачів котельні переводиться на просп. Науки, 47 №23 

(4.1.4) (через к/к Просп. Науки, 31 № 25 (4.1.6), котельня переводиться в стан 

консервації.  

Альтернативний варіант 1: З огляду на те, що споживачі котельні 

знаходяться на території ДПТ-27, навантаження якого планується забезпечувати 

від ТЕЦ-5, можливе переведення навантаження котельні в перспективі на       

ТЕЦ-5.  

Альтернативний варіант 2: Реконструкція котельні з заміною котлів на 2 

модульних  гідронних потужністю по 0,194 Гкал/год, в тому числі як попередній 

захід.  

 

8) №27 (4.1.8). РК “Московська-2, ” Коломиївський пров, 5-а 

На цей час та на перспективу до 2025 року теплової потужності котельні 

вистачатиме для забезпечення теплових навантажень існуючих споживачів, 
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переведення навантаження з котельні: вул. Васильківська, 31/17  №22 (4.1.3) з 

ОН 1,36 Гкал/год. 

В перспективі в період після 2025 року в разі реалізації ДПТ-38 на цій 

котельні буде дефіцит теплової потужності до 17 Гкал/год. Однак до цього часу 

вже має бути збудована перша черга ТЕЦ-7, на яку буде переведене 

навантаження з цієї котельні, з переведенням її в стан консервації. Впровадження 

заходів на цій котельні недоцільне.   

 

9) №28 (4.1.9). РК “Московська-3”, вул. Васильківська, 8-б 

Для забезпечення теплопотреб споживачів після переведення 

навантаження з котелень:  

вул. Бубнова, 4 №44 (4.1.25) з ОН 2,72 Гкал/год,  

вул. Васильківська, 5/7 №39 (4.1.20) з ОН 1,51 Гкал/год, 

буде потрібне підвищення потужності котельні до 22 Гкал/год, яке 

доцільне досягти за рахунок відновлення працездатності всіх 3-х котлів ТВГ-8М 

до номінальної.  

В перспективі після будівництва ТЕЦ-7, на неї буде переведене 

навантаження з цієї котельні, з переведенням її в стан консервації. Впровадження 

заходів на цій котельні недоцільне. 

Встановлені за 3-ма котлами ТВГ-8М утилізатори теплоти димових газів 

доцільно перенести на РК “Московська-4” (№29 (4.1.10)).  

 

10) №29 (4.1.10). РК “Московська-4”, просп. Науки, 10 

Потужності котельні практично вистачає для забезпечення існуючих і 

перспективних навантажень, в тому числі переведеного з котельні просп. Науки, 

24  №32 (4.1.13) з ОН 2,91 Гкал/год.  

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільна 

модернізація котлів ТВГ-8М з заміною пальників на сучасні подові, заміною 

конвективних поверхонь зі збільшенням діаметру труб на d 32 мм, 

впровадженням автоматики процесу горіння. Після виведення з експлуатації РК 

“Московська-3” доцільно перенести з неї і встановити на РК “Московська-4” за 

трьома котлами ТВГ-8М утилізатори теплоти димових газів. 

В перспективі після введення в експлуатацію нової ТЕЦ-7 та 

розвантаження ТМ-4 ТЕЦ-5, можна рекомендувати переведення навантаження з 

РК “Московська-4” на ТМ-4 ТЕЦ-5. 

 

11) №30 (4.1.11). РК «Голосієво-1», вул. Героїв Оборони, 12-б 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення існуючих і 

перспективних навантажень до 2030 року, в тому числі переведеного з котельні 

“Голосієво-2” вул. Родимцева, 5 №31 (4.1.12) з ОН 3,93 Гкал/год. 

В перспективі після будівництва ТЕЦ-7, на неї буде переведене 

навантаження з цієї котельні, з переведенням її в стан консервації. 

 

12) № 31 (4.1.12). КК “Голосієво-2” вул. Родимцева, 5 

Навантаження споживачів котельні переводиться на «Голосієво-1», вул. 

Героїв Оборони, 12-б №30 (4.1.11), котельня переводиться в стан консервації.  
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13) № 32 (4.1.13). КК Просп. Науки, 24 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Московська-4” 

просп. Науки, 10 №29(4.1.10), котельня переводиться в стан консервації.  

 

14) № 33 (4.1.14). КК Вул. Маричанська (Бубнова), 10 

Котельня залишається на консервації.  

 

15) № 34 (4.1.15). КК Просп.Голосіївський  (40-річчя Жовтня), 48 

Котельня залишається на консервації.  

 

16) №35 (4.1.16).  КК Вул. Костанайська, 12 

Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5, вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), котельня переводиться в стан консервації.  

 

17) №36 (4.1.17). КК просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94/96 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. В котельні встановлені нові ефективні гідронні 

котли Express. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не передбачені. Заходи з 

підвищення енергоефективності не плануються. 

Альтернативний варіант: консервація з переведенням навантаження на РК 

«Теремки» - ТЕЦ-7, після реконструкції РК «Теремки» та введення в 

експлуатацію ТЕЦ-7, або закриття з перенесенням та подальшим використанням 

котлів Express на інших котельнях.  

 

18) №37 (4.1.18).  КК Вул. Волзька, 12-а 

В котельні встановлені 2-а застарілих котла Мінськ-1 з ефективністю 

близько 73%. Оціночне навантаження становить 0,2 Гкал/год. Доцільне 

виведення цих котлів з експлуатації з улаштуванням модульної котельні з 

встановленням 3-х модулів потужністю по 105 кВт кожен, загальною 

встановленою потужністю 0,27 Гкал/год. 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 0,27 Гкал/год. 

В перспективі після будівництва ТЕЦ-7 та розвантаження ТМ-4 ТЕЦ-5, 

можливе переведення навантаження з цієї котельні на ТЕЦ-5 (через котельню 

№40 (4.1.21) Вул. Монтажників, 28). Доцільність такого заходу в перспективі має 

бути визначена за техніко-економічним обгрунтуванням.  

 

19) №38 (4.1.19)  КК пров. Жуковського, 17/25 

Котельня залишається на консервації.  

 

20) №39 (4.1.20)  КК вул. Васильківська, 5/7 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Московська-3” 

вул. Васильківська, 8-б №28 (4.1.9), котельня переводиться в стан консервації. 

 

21) №40 (4.1.21)  КК вул. Монтажників, 28 
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Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5, вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), котельня переводиться в стан консервації.  

 

22) №41 (4.1.22)  КК пров. Деміївський, 3 
Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5, вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), котельня переводиться в стан консервації.  

 

23) №42 (4.1.23)  КК вул. Голосіївська, 19 
Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5, вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), котельня переводиться в стан консервації.  

 

24) №43 (4.1.24)  КК вул. Монтажників, 1 

Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5, вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), котельня переводиться в стан консервації.  

 

25) №44 (4.1.25)  КК вул. Маричанська (Бубнова), 4 

Навантаження споживачів котельні переводиться на “Московська-3” вул. 

Васильківська,8-б №28 (4.1.9), котельня переводиться в стан консервації.  

 

26) №45 (4.1.26).  ВК Вул. Добрий шлях, 64 

Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5, вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), через котельню вул. Голосіївська 19 №42 (4.1.23), 

котельня переводиться в стан консервації. 

Альтернативний варіант: виведення 2 застарілих котлів НИИСТУ-5 та 

Стреля з експлуатації з улаштуванням модульної котельні з встановленням 2-х 

модулів потужністю по 50 кВт кожен.   

 

27) №46 (4.1.27)  ВК вул.  Костанайська, 1 

Котельня залишається на консервації.  

 

28) №47 (4.1.28). ВК вул. Козацька, 67-а (вуг.)  

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,09 Гкал/год, що 

становить всього 10% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ та 

ДПТ не передбачені.  

Розрахункова ефективність відпуску теплової енергії складає близько 57 

%. З метою підвищення ефективності доцільно перевести котельню на 

використання природного газу як палива, з встановленням двох модулів 

потужністю по 0,06 Гкал/год. В разі неможливості - замінити один з котлів 

Універсал-6М на новий твердопаливний котел потужністю 0,12 Гкал/год. 

Альтернативний варіант: переведення котельні на електроенергію з 

встановленням 2 електрокотлів потужністю по 50 кВт.  

 

29) №48 (4.1.29). РК “Жуляни”, вул. Пулюя, 5-б 

Для забезпечення теплопотреб споживачів після реалізації виданих ТУ та 

ДПТ-26 буде потрібне підвищення потужності котельні до не менше 60 Гкал/год, 
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яке можливо досягти за рахунок заміни 3 з 4 існуючих котлів NWT-8,0-1,6-150 

на 3 водогрійних котла потужністю по 20 Гкал/год, з оснащенням їх 

утилізаторами теплоти димових газів. Загальна прогнозна встановлена теплова 

потужність: близько 67 Гкал/год.  

Однак більш доцільним можна вважати збереження існуючих котлів        

NWT-8,0-1,6-150, які оснащені пальниками Weishaupt та мають наявну 

потужність близьку до встановленої, та переведення частини навантаження РК 

“Жуляни” (близько 33 Гкал/год) на ТЕЦ-5 після введення в експлуатацію ТЕЦ-7 

та відповідних переведень навантаження.  

В разі нагальної потреби збільшення потужності котельні до введення в 

експлуатацію ТЕЦ-7, можливе встановлення додаткового котла потужністю 10 

Гкал/год в прибудові, з встановленням додаткової димової труби для нього.  

 

30) №49 (4.1.30). КК вул. Медова, 1 

Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5, вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), котельня переводиться в стан консервації. 

 

31) №50 (4.1.31) КК вул. Білгородська, 7 

Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5, вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), котельня переводиться в стан консервації.  

 

32) №51 (4.1.32) КК Вул. Смілянська, 11 
Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5, вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), котельня переводиться в стан консервації.  

 

33) №52 (4.1.33). КК вул. Волинська, 69 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,41 Гкал/год, що 

становить близько 48% від наявної потужності. Ефективність відпуску теплової 

енергії 87 - 89 %. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не передбачені. Заходи 

з підвищення енергоефективності не плануються. 

 

34) №53 (4.1.34). ВК вул. Каменярів, 32 (вуг.) 

Теплової потужності вугільної котельні вистачатиме для забезпечення 

навантажень на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,25 Гкал/год, 

що становить менше 20% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ 

та ДПТ не передбачені.  

Споживачем теплової енергії є середня загальноосвітня школа № 121. З 

метою поліпшення екологічної ситуації та підвищення ефективності доцільно 

перевести котельню на використання природного газу як палива, з 

встановленням двох гідронних котлів потужністю по 0,194 Гкал/год. В разі 

неможливості - замінити один з котлів НИИСТУ-5М на новий твердопаливний 

котел потужністю 0,3 Гкал/год. 

Альтернативний варіант: переведення котельні на електроенергію з 

встановленням 3 електрокотлів потужністю по 100 кВт.  

 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 242 

 

 

35) №54 (4.1.35). ВК вул. Каменярів, 50-б (вуг.) 

Теплової потужності вугільної котельні вистачатиме для забезпечення 

навантажень на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,08 Гкал/год, 

що становить менше 15% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ 

та ДПТ не передбачені.  

Споживачем теплової енергії є заклад дошкільної освіти № 313. З 

метоюполіпшення екологічної ситуації та підвищення ефективності доцільно 

перевести котельню на використання природного газу як палива, з 

встановленням двох модулів потужністю по 0,06 Гкал/год. В разі неможливості 

- замінити один з котлів Універсал-5М на новий твердопаливний котел 

потужністю 0,12 Гкал/год. 

Альтернативний варіант: переведення котельні на електроенергію з 

встановленням 2 електрокотлів потужністю по 50 кВт.  

 

36) №55 (4.1.36). РК “Московська-1”, вул. Васильківська, 96-а 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення існуючих і 

перспективних навантажень до 2030 року, в тому числі переведених з:  

вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко), 7 №70 (4.1.51) з ОН 0,37кал/год,  

вул. Максимовича (Онуфрія Трутенко), 9А №71 (4.1.52) з ОН 0,71 

Гкал/год.  

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільне 

встановлення утилізаторів теплоти димових газів за двома котлами ТВГ-8. 

Альтернативний варіант: консервація з переведенням навантаження на РК 

«Теремки» - ТЕЦ-7, після реконструкції РК «Теремки» та введення в 

експлуатацію ТЕЦ-7.  

 

37) №56 (4.1.37). РК “Феофанія”, вул. Заболотного, 21 

На цей час та на перспективу до 2025 року за виданим ТУ теплової 

потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень.  

Котельня забезпечує клінічну лікарню Державного управління справами 

тепловою енергією у вигляді гарячої води та пари.  

Теплове навантаження цієї котельні в перспективі планується до 

переведення на нову ТЕЦ-7. Однак ця котельня має споживачів теплової енергії 

у вигляді пари, парове теплонавантаження складає 0,636 Гкал/год, і на цей час 

забезпечується від двох парових котлів ДКВР-6,5/13, введених в експлуатацію у 

1985 році, наявна теплова потужність яких складає 82,5% та 39% від номінальної 

відповідно. Забезпечення потреб цих споживачів в парі можливо реалізувати 

шляхом залишення в роботі котлів ДКВР-6,5/13 або встановлення нового 

ефективного парового котла потужністю близько 0,7 Гкал/год.  

Водогрійні котли цієї котельні (ТВГ-8М – 2 од.) після переведення 

навантаження на ТЕЦ-7 плануються до консервації; зважаючи на важливість 

безперебійного теплопостачання цих споживачів, водогрійні котли залишаються 

з метою резервування.  

Ефективність відпуску теплоенергії цією котельнею становить близько 

88%. Впровадження енергозберігаючих заходів на цій котельні в тимчасовому 

варіанті недоцільне.  
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38) №57 (4.1.38). КК Вул. Набережно-Корчуватська, 84 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. 

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільне 

встановлення утилізаторів теплоти димових газів за двома котлами КВГ-6,5.  

Альтернативний варіант: консервація з переведенням навантаження на 

ТЕЦ-5 після введення в експлуатацію ТЕЦ-7 та відповідних переведень 

навантаження. 

 

39) №58 (4.1.39). КК “Конча-Заспа” вул. Матикіна, 13 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. 

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільне 

встановлення утилізатора теплоти димових газів за котлом КВГ-7,56-150.  

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 30 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,02 Гкал/год). 

 

40) №59 (4.1.40) КК вул. Заболотного, 144 
Котельня залишається на консервації.  

 

41) №60 (4.1.41)  ВК просп. Науки, 64 
Навантаження споживачів котельні переводиться на просп. Науки, 47 №23 

(4.1.4), котельня переводиться в стан консервації.  

 

42) №61 (4.1.42). К/к Вул. Китаївська, 22 

В котельні встановлені 4 застарілих котла Мінськ-1, з яких працездатні 

лише 2. Другий недобудований котельний зал вільний, але стан будівлі 

незадовільний.  

З урахуванням розташування цієї котельні, на неї переводиться 

навантаження від малих котелень:    

вул. Китаївська 11 №63 (4.1.44) з ОН 0,43 Гкал/год,  

просп. Науки 90 №65 (№4.1.46) з ОН 1,38 Гкал/год, 

вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 48  №62 (4.1.43) з ОН 1,33 

Гкал/год,  

вул. Китаївська 14/16 №69 (4.1.50) з ОН 0,69 Гкал/год,  

вул. Китаївська, 32  №64 (4.1.45) з ОН 0,18.    

Для забезпечення теплопотреб споживачів після переведення 

навантаження буде потрібне підвищення потужності котельні «Вул. Китаївська, 

22» до щонайменше 5 Гкал/год, яке можливо досягти за рахунок встановлення 3 

нових котлів потужністю по 2 Гкал/год, при цьому два працездатні котла    

Мінськ-1 (ст. №№ 3 та 4) перевести в стан консервації, два інших котла      

Мінськ-1 демонтувати. 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 7,6 Гкал/год. 
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Однак більш доцільним можна вважати переведення навантаження з цієї 

котельні та через неї або окремо інших вказаних вище на КК просп. Науки, 47, 

№ 23 (4.1.4) після її реконструкції, або на ТЕЦ-5 після введення в експлуатацію 

ТЕЦ-7 та відповідних переведень навантаження. 

 

43) №62 (4.1.43) КК вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 48 

Навантаження споживачів котельні переводиться на вул. Китаївська, 22 

№61 (4.1.42), котельня переводиться в стан консервації.  

 

44) №63 (4.1.44) КК вул. Китаївська, 11 
Навантаження споживачів котельні переводиться на вул. Китаївська, 22 

№61 (4.1.42), котельня переводиться в стан консервації.  

 

45) №64 (4.1.45) КК вул. Китаївська, 32 
Навантаження споживачів котельні переводиться на вул. Китаївська, 22 

№61 (4.1.42), котельня переводиться в стан консервації.  

 

46) №65 (4.1.46) КК просп. Науки, 90 

Навантаження споживачів котельні переводиться на вул. Китаївська, 22 

№61 (4.1.42), котельня переводиться в стан консервації.  

 

47) №66 (4.1.47)  ВК Стратегічне шосе, 37 
Навантаження споживачів котельні переводиться на просп. Науки, 47 №23 

(4.1.4) (через к/к Просп. Науки, 31 № 25 (4.1.6)), котельня переводиться в стан 

консервації.  

 

48) №67 (4.1.48) ВК  вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 

148 (вуг) 

Теплової потужності вугільної котельні вистачатиме для забезпечення 

навантажень на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,18 Гкал/год, 

що становить 30% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ 

не передбачені. 

Споживачем теплової енергії є школа І-ІІІ ступенів № 150. З метою 

поліпшення екологічної ситуації та підвищення ефективності доцільно 

перевести котельню на використання природного газу як палива з встановленням 

двох гідронних котлів потужністю по 0,194 Гкал/год. В разі неможливості - 

замінити один з котлів НИИСТУ-5 на новий твердопаливний котел потужністю 

0,25 Гкал/год.  

Альтернативні варіанти: підключення до теплопостачання від промислової 

котельні Imperial Tobacco Ukraine, або переведення навантаження на нову       

ТЕЦ-7, або переведення котельні на електроенергію з встановленням 2 

електрокотлів потужністю по 100 кВт. 

 

49) №68 (4.1.49) КК  Столичне шосе, 58-б (вуг.) 
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Теплової потужності вугільної котельні вистачатиме для забезпечення 

навантажень на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,06 Гкал/год, 

що становить всього 7% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ 

та ДПТ не передбачені.   

Котельня працює сезонно. Розрахункова ефективність відпуску теплової 

енергії складає близько 54%, хоча один з котлів НИИСТУ-5 потужністю 0,56 

Гкал/год введений в експлуатацію лише у 2004 році. З огляду на низьке 

навантаження і відповідно малі витрати палива, з метою підвищення 

ефективності доцільно замінити котел НИИСТУ-5 потужністю 0,36 Гкал/год, 

введений в експлуатацію ще у 1958 році, на новий твердопаливний котел 

потужністю 0,1 Гкал/год. 

 

50) №69 (4.1.50)  ДК вул. Китаївська, 14/16 
Навантаження споживачів котельні переводиться на вул. Китаївська, 22 

№61 (4.1.42), котельня переводиться в стан консервації.  

 

51) №70 (4.1.51) ДК вул Максимовича (Онуфрія Трутенко), 7 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Московська-1” 

вул. Васильківська, 96-а №55 (4.1.36), котельня переводиться в стан консервації.  

 

52) №71 (4.1.52 ) ДК вул Максимовича (Онуфрія Трутенко), 9А 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Московська-1” 

вул. Васильківська, 96-а №55 (4.1.36), котельня переводиться в стан консервації.  

 

53) №72 (4.1.53) ДК вул Максимовича (Онуфрія Трутенко), 9В 

Котельня залишається на консервації.  

 

54) №73 (4.1.54) КК вул. Звіринецька, 63 
Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5, вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), котельня переводиться в стан консервації.  

 

55) №74 (4.1.55) КК  вул. Деревообробна, 3 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 1,1 Гкал/год, що становить 

80% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не 

передбачені. Ефективність для газової котельні надто низька – близько 73%. З 

метою підвищення енергоефективності доцільно замінити 2 котла НИИСТУ-5М 

на 2 нових котла потужністю по 0,63 Гкал/год. 

 

56) №75 (4.1.56) КК  вул. Підвисоцького, 4-б 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 1,39 Гкал/год, що близько 

40% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не 

передбачені. Заходи з підвищення енергоефективності не доцільні. 

З метою розширення Зони І екологічного впливу теплопостачання, 

доцільно перевести навантаження з цієї котельні на ТЕЦ-5.  
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РТ-2  

 

1) №76 (5.1.1) КК вул. М. Капніст (Желябова), 2-а 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Дегтярівська”  

вул. Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23), котельня переводиться в стан консервації.  

 

2) № 77 (5.1.2). РК “Лагерна-Гонти”, вул. О.Теліги, 3-г 

Теплової потужності котельні майже вистачатиме для забезпечення 

теплопотреб існуючих споживачів та додаткового переведеного навантаження 

від котелень:  

вул. Парково-Сирецька (Шамрила), 4  №81 (5.1.6) з ОН 1,16 Гкал/год,  та  

вул. Грекова, 2  № 82(5.1.7) з ОН 0,97 Гкал/год,  

а також навантажень на перспективу до 2030 року. Потрібне підвищення 

теплової потужності в обсязі близько 1 Гкал/год доцільно досягти за рахунок 

відновлення працездатності всіх 3-х котлів ТВГ-8 до номінальної. 

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільне 

проведення модернізації котлів ТВГ-8 шляхом заміни пальників на сучасні 

подові нового покоління, заміни конвективних поверхонь зі збільшенням 

діаметру труб на d 32 мм, впровадження автоматики процесу горіння з 

розширенням діапазону регулювання, та встановлення за ними утилізаторів 

теплоти димових газів.  

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу з 

південної сторони загальною площею 100 м2 та бака-акумулятора теплової 

енергії (додатково корисної теплової потужності близько 0,07 Гкал/год). 

 

3) №78 (5.1.3). РК “Щусєва-Котовського”, вул. Щусєва, 44 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року.  

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільне 

проведення модернізації котлів ТВГ-8 ст. №№ 1 та 2 шляхом заміни пальників 

на сучасні подові, заміни конвективних поверхонь зі збільшенням діаметру труб 

на d 32 мм, впровадження автоматики процесу горіння з розширенням діапазону 

регулювання, та встановлення утилізатора теплоти димових газів за котлом ТВГ-

8 ст. №2. 

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 60 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,04 Гкал/год). 

 

4) №79 (5.1.4). РК “Сирець”, вул. Бакинська, 2 

Теплової потужності котельні майже вистачатиме для забезпечення 

додаткового переведеного навантаження з вул. Берлінського, 12 №83 (5.1.8.) з 

ОН 0,28 Гкал/год та навантажень на перспективу до 2030 року. Потрібне 

підвищення теплової потужності в обсязі близько 0,1 Гкал/год доцільно досягти 
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за рахунок відновлення працездатності котлів ТВГ-8 ст. №№ 2 та 3 до 

номінальної. 

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільне 

проведення модернізації котлів ТВГ-8 шляхом заміни пальників на сучасні 

подові, заміни конвективних поверхонь зі збільшенням діаметру труб на d 32 мм, 

впровадження автоматики процесу горіння з розширенням діапазону 

регулювання, та встановлення утилізаторів теплоти димових газів за 2 котлами 

ТВГ-8. 

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 60 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,04 Гкал/год). 

 

5) №80 (5.1.5) КК вул. Ново-Українська, 24 

Котельня залишається на консервації. Навантаження за виданими ТУ 

підключити до РК “Дегтярівська”,  вул. Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23) 

 

6) №81 (5.1.6) КК вул. Парково-Сирецька (Шамрила), 4 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Лагерна-Гонти”, 

вул. О.Теліги, 3-г №77 (5.1.2), котельня переводиться в стан консервації.  

 

7) №82 (5.1.7) КК вул. Грекова, 2 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Лагерна-Гонти”, 

вул. О.Теліги, 3-г №77 (5.1.2), котельня переводиться в стан консервації.  

 

8) №83 (5.1.8) КК вул. Берлінського, 12 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Сирець”, вул. 

Бакинська, 2 №79 (5.1.4), котельня переводиться в стан консервації.  

 

9) №84 (5.1.9). РК “Вітряні Гори”,  вул. Червонопільська, 5а 

По котельні вже в існуючому стані спостерігається дефіцит теплової 

потужності в обсязі 2,7 Гкал/год.   

Для забезпечення теплопотреб існуючих та перспективних споживачів 

після переведення навантаження з котельні Осиповського, 2-а №93 (5.1.18) з ОН 

3,68 Гкал/год та реалізації виданих ТУ буде потрібне підвищення потужності 

котельні до близько 50 Гкал/год, яке доцільне досягти за рахунок відновлення 

працездатності котлів ДКВР-10/13М (зокрема ст. №№ 3 та 5) до номінальної та 

встановлення нового водогрійного котла потужністю 8 Гкал/год, оснащеного 

утилізатором теплоти димових газів.  

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 100 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,07 Гкал/год). 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: близько 49,5 

Гкал/год, доступна на відпуск теплової енергії: 39+8 = 47 Гкал/год. 

До 2025: Відновлення працездатності котлів ДКВР-10/13М. Встановлення 

котла 8 Гкал/год. Встановлення сонячних колекторів та бака-акумулятора. 
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10) №85 (5.1.10). КК Вул. Максименка (Червонофлотська), 26 

Котельня забезпечує тепловою енергією у вигляді гарячої води Київський 

міський клінічний госпіталь ветеранів війни. Обидва парові котли Е-1/9-2г на 

консервації.  

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. 

Навантаження споживачів котельні планується до переведення на ДП 

"Санаторій ім. І Травня", вул. Лісова, 28 №92 (5.1.17), в припущенні коригування 

номінального розрахункового температурного графіка мереж цієї котельні до 

реального, котельня переводиться в стан консервації. 

 

11) №86 (5.1.11).  КК Вул. Міська, 2 

Котельня забезпечує тепловою енергією у вигляді гарячої води та пари 

Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат.  

Теплове навантаження цієї котельні планується до переведення на к/к ДП 

"Санаторій ім. І Травня", вул. Лісова, 28. №92 (5.1.17).  

Однак ця котельня має підключених споживачів теплоенергії у вигляді 

пари, парове теплонавантаження складає 0,11 Гкал/год, і на цей час 

забезпечується від парового котла НИИСТУ-5 ст.№4, введеного в експлуатацію 

у 1989 році, наявна теплова потужність якого складає лише 37,5% номінальної. 

Забезпечення потреб цих споживачів в парі можливо реалізувати шляхом 

залишення в роботі котла НИИСТУ-5 ст.№4, але більш доцільне встановлення 

нового ефективного парогенератора потужністю близько 0,12 Гкал/год, газового 

або електричного. Котельня може продовжувати функціонувати тільки для 

виробництва пари за потребою.  

Рішення питання щодо переведення цієї котельні в стан консервації має 

бути прийняте після визначення фактичної потреби у паровому навантаженні та 

джерела його покриття.  

 

12) №87 (5.1.12). КК Вул. Максименка (Червонофлотська), 28 

Котельня забезпечує тепловою енергією у вигляді гарячої води та пари 

спеціальну школу-інтернат № 25.  

Теплове навантаження цієї котельні планується до переведення на к/к ДП 

"Санаторій ім. І Травня", вул. Лісова, 28. №92 (5.1.17).  

Однак ця котельня має підключених споживачів теплоенергії у вигляді 

пари, парове теплонавантаження складає 0,053 Гкал/год, і на цей час 

забезпечується від застарілих парових котлів Універсал-6П ст.№№ 1 та 2, 

введених в експлуатацію у 1967 році. 

Забезпечення потреб цих споживачів в парі можливо реалізувати шляхом 

встановлення нового ефективного парогенератора потужністю близько 0,06 

Гкал/год, газового або електричного. Котельня може продовжувати 

функціонувати тільки для виробництва пари за потребою. 

Рішення питання щодо переведення цієї котельні в стан консервації має 

бути прийняте після визначення фактичної потреби у паровому навантаженні та 

джерела його покриття.  
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13) №88 (5.1.13) КК вул. Новікова-Прибоя, 11 

Котельня забезпечує тепловою енергією у вигляді гарячої води Санаторну 

школу-інтернат І-ІІ ступенів №21.  

Навантаження споживачів котельні переводиться на ДП "Санаторій ім. 

І Травня", вул. Лісова, 28 №92 (5.1.17), котельня переводиться в стан консервації. 

 

14) №89 (5.1.14) КК вул. Юнкерова, 28 

Навантаження споживачів котельні переводиться на ДП "Санаторій ім. 

І Травня", вул. Лісова, 28 №92 (5.1.17), котельня переводиться в стан консервації. 

 

15) №90 (5.1.15). КК Санаторій “Ялинка” вул. Лісова, 1 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,99 Гкал/год, що близько 

62% від наявної корисної потужності. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не 

передбачені. Розрахункова ефективність відпуску теплової енергії на рівні 86%. 

2 котла КВГ-4,65-150 введені в експлуатацію в 1991 році, працюють на знижених 

режимах навантаження. Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії 

можлива заміна обох котлів КВГ-4,65-150 на 6 гідронних котлів потужністю по 

0,194Гкал/год. 

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 60 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,04 Гкал/год). 

 

16) №91 (5.1.16) КК вул. Максименка (Червонофлотська), 6 

Навантаження споживачів котельні переводиться на ДП "Санаторій ім. 

І Травня", вул. Лісова,28 №92 (5.1.17), котельня переводиться в стан консервації. 

 

17) №92 (5.1.17). КК ДП "Санаторій ім. І Травня", вул. Лісова, 28 

На цю котельню планується переведення навантаження з котелень:  

вул. Максименка (Червонофлотська), 28 №87 (5.1.12) з ОН 0,8 Гкал/год,  

вул. Юнкерова, 28 №89 (5.1.14) з ОН 0,58 Гкал/год,  

вул. Максименка (Червонофлотська), 6 №91 (5.1.16) з ОН 1,03 Гкал/год.  

вул. Міська, 2 №86 (5.1.11) з ОН 0,67 Гкал/год,  

вул. Новікова-Прибоя, 11 №88 (5.1.13) з ОН 1,09 Гкал/год,  

вул. Максименка (Червонофлотська), 26  №85 (5.1.10) з ОН 2,75 Гкал/год.  

Теплової потужності котельні не вистачатиме для забезпечення 

додаткового переведеного навантаження з вказаних котелень та навантажень на 

перспективу до 2030 року, в тому числі за виданими ТУ та ДПТ-6. Дефіцит 

теплової потужності до 2030 року складе близько 4 Гкал/год. 

Підвищення доступної потужності котельні доцільне досягти за рахунок 

відновлення працездатності котла ДКВР-6,5/13 ст. №2 до близької до 

номінальної, та встановлення нового котла потужністю близько 4 Гкал/год.   

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 80 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,05 Гкал/год). 

 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 250 

 

 

18) №93 (5.1.18) КК вул. Осиповського, 2-а 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Вітряні Гори”, 

вул. Червонопільська, 5а №84 (5.1.9), котельня переводиться в стан консервації. 

 

19) №94 (5.1.19). РК «Вул. Полкова, 57» 

Реконструкція зі збільшенням теплової потужності.  

З встановлених у котельні 7 котлів, працюють лише 2 котла ДКВР-10/13 

ст. №№ 1 та 2, решта 5 котлів знаходяться в стані консервації.  

Відповідно до виданих ТУ, теплове навантаження котельні до 2025 та до 

2030 років становитиме до 34 Гкал/год; перспективне після 2030 року, включно 

з ДПТ-10 – до близько 280 Гкал/год.   

За наявною інформацією, значну частину цього навантаження планується 

забезпечити за рахунок будівництва дахових котелень, а теплопотреби існуючих 

споживачів цієї котельні, та споживачів ІІІ, ІV, V та частини VIII (навчальний 

заклад) мікрорайонів цієї зони планується забезпечити від двох нових котелень 

потужністю 21,5 Гкал/год (IV мікрорайон) та 19 Гкал/год (V мікрорайон), - див. 

рішення засідання науково-технічної ради КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», 

оформлене Протоколом №21 від 01.07.2019 р., щодо переключення споживачів 

РК «Полкова, 57» з подальшим виведенням її з експлуатації, на нову к/к з ККД 

95,8% та низькими викидами забруднюючих речовин. 

Однак будівництво потрібної в цьому варіанті великої кількості (декілька 

десятків) дахових котелень та двох к/к (плановані потужності яких до того ж 

видаються заниженими, оскільки враховують лише навантаження вказаних 

мікрорайонів зі середньогодинним, а не максимальним ГВП та не враховують 

потреби існуючих споживачів РК «Вул. Полкова, 57»), не є оптимальним 

рішенням з точок зору ані технологічної, ані екологічної, ані економічної та 

суперечить запропонованим концептуальним напрямкам розвитку системи 

теплопостачання міста, зокрема щодо максимального сприяння підключенню 

нових споживачів до централізованої системи теплопостачання, а не будівництву 

нових систем індивідуального теплопостачання в межах міста. 

Пропонується повна реконструкція котельні зі збільшенням її теплової 

потужності: 

Демонтаж всіх котлів ДКВР-20/13, ДКВР-10/13 та ТВГМ-30, з залишенням 

лише одного котла ПТВМ-30М-4 (або можливо іншого водогрійного котла 

ТВГМ-30) та відновленням його працездатності. Встановлення двох нових 

котлів потужністю по 100 Гкал/год та двох котлів потужністю по 50 Гкал/год, у 

три черги відповідно до фактичних темпів забудови. 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: близько 335 Гкал/год. 

Альтернативний варіант: в разі проблем з земельною ділянкою, на якій 

розташована котельня, - будівництво нової котельні аналогічної потужності на 

іншій ділянці в цьому районі.  

В разі будівництва нової РК «Нивки-2» на території Квітництва-1 між вул. 

Стеценко та Північно-Сирецькою, або Квітництва-2 поряд з вул. Івана 

Виговського між вул. Північно-Сирецькою та міським кладовищем (на території 

ДПТ-10), частина потреб ДПТ-10 у теплопостачанні може бути забезпечена від 

РК «Нивки-2», зі збільшенням її потужності (див. розділ 4.2.3).  
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В разі необхідності, частина теплопотреб ДПТ-10 може бути забезпечена 

від РК «Виноградар. 

До 2025: відновлення котла ПТВМ-30М-4,   

До 2030: встановлення  2 котлів по 50 Гкал/год, 

Після 2030: встановлення 2 котлів по 100 Гкал/год.  

 

20) №94 (5.1.20)  ВК вул. Петропавлівська, 56-а 

Котельня залишається на консервації.  

 

21) №94 (5.1.20) ВК вул. Петропавлівська, 58 

Котельня залишається на консервації.  

 

22) №97 (5.1.22). РК “Довженко”, просп. Перемоги, 44 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення додаткового 

переведеного навантаження з котельні вул Довженко, 2 №106 (5.1.31) з ОН 0,11 

Гкал/год та навантажень на перспективу до 2030 року. 

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільне 

встановлення утилізатора теплоти димових газів за котлом КВГ-7,56 ст. № 1. 

 

23) №98 (5.1.23). РК “Дегтярівська”, вул. Дегтярівська, 43 

Реконструкція зі збільшенням теплової потужності: демонтаж котлів 

ДКВР-20/13 та ДКВР-10/13 ст. №3, замість них встановлення 2-х нових котлів 

потужністю по 30 Гкал/год. 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 8,3+60= близько 68 

Гкал/год. 

Цей захід дозволить забезпечити теплопотреби існуючих та майбутніх 

перспективних споживачів відповідно до переведення навантажень з котелень:  

просп. Перемоги, 66 №99 (5.1.24) ОН 1,16 Гкал/год,  

просп. Перемоги, 70 № 103 (5.1.28) ОН 1,12 Гкал/год,  

пров. Артилерійський, 7-а №100 (5.1.25) ОН 5,06 Гкал/год,  

вул. М. Капніст (Желябова), 2-а №76 (5.1.1) з ОН 6,74 Гкал/год,  

а також виданих ТУ та ДПТ-35.  

 

24) №99 (5.1.24) КК просп. Перемоги, 66 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Дегтярівська”,  

вул. Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23), котельня переводиться в стан консервації. 

 

25) №100 (5.1.25) КК пров. Артилерійський, 7-а 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Дегтярівська”,  

вул. Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23), котельня переводиться в стан консервації. 

 

26) №101 (5.1.26) КК вул. Безручка (Бабушкіна), 27 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Нивки", вул. 

Салютна, 23-Б №8 (3.1.4), котельня переводиться в стан консервації. 
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27) №102 (5.1.27) КК просп. Перемоги, 86 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Нивки", вул. 

Салютна, 23-Б №8 (3.1.4), котельня переводиться в стан консервації. 

 

28) №103 (5.1.28) КК просп. Перемоги, 70 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Дегтярівська”,  

вул. Дегтярівська, 43 №98 (5.1.23), котельня переводиться в стан консервації. 

 

29) №104 (5.1.29) КК вул. Магістральна, 25 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Нивки", вул. 

Салютна, 23-Б №8 (3.1.4), котельня переводиться в стан консервації. 

 

30) №105 (5.1.30) ВК вул. Толбухіна, 6 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Нивки", вул. 

Салютна, 23-Б №8 (3.1.4), котельня переводиться в стан консервації. 

 

31) №106 (5.1.31) ВК вул. Довженка, 2 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Довженко”, 

просп. Перемоги, 44 №97 (5.1.22), котельня переводиться в стан консервації. 

 

32) №107 (5.1.32) РК “Святошин”, вул. Чорнобильська, 25 

Котельня підлягає розконсервації та реконструкції з повною заміною 

основного та допоміжного обладнання і збільшенням встановленої теплової 

потужності до 70 Гкал/год (прогнозно встановлення 3 котлів потужністю по 20 

Гкал/год і одного котла 10 Гкал/год, та встановлення утилізаторов теплоти 

димових газів за 2 котлами).  

Цей захід дозволить перерозподілити на РК “Святошин” частину 

навантаження від РК «Біличі» в ближній зоні, відповідно зменшити теплові 

втрати та підвищити надійністьтеплопостачання споживачів в цій зоні.  

 

33) №108 (5.1.33). РК «Вул. Депутатська, 2» 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року, в тому числі існуючих споживачів, переведеного 

навантаження з к/к вул. Депутатська, 1 №109 (5.1.34) з ОН 0,26 Гкал/год та за 

виданими ТУ. 

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільне 

встановлення утилізаторів теплоти димових газів за котлом ТВГ-8М ст. № 1 та 

за одним котлом КВГ-7,56.   

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 120 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,08 Гкал/год).  

 

34) №109 (5.1.34) КК вул. Депутатська, 1 

Навантаження споживачів котельні переводиться на вул. Депутатська, 2 

№108 (5.1.33), котельня переводиться в стан консервації. 
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35) №110 (5.1.35) КК вул. Краснова, 8 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Центральна", 

просп. Вернадського, 36-б №15 (3.1.14), котельня переводиться в стан 

консервації. 

 

36) №111 (5.1.36). КК Вул. Берковецька, 6 

Реконструкція зі збільшенням теплової потужності до 5 Гкал/год: 

реконструкція котла Super RAC 2330 ст. № 2 з відновленням його потужності до 

номінальної, та встановлення нового котла потужністю 2 Гкал/год.  

Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих та майбутніх 

перспективних споживачів відповідно до виданих ТУ.  

 

37) № 112 (5.1.37). РК “Сирець-2”, вул. Бакинська, 22 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року, в тому числі існуючих споживачів, переведеного 

навантаження з к/к вул. Шполянська, 6-а (вуг.) №114 (5.1.39) з ОН 0,09 Гкал/год 

та за виданими ТУ. 

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільне 

встановлення утилізаторів теплоти димових газів за двома котлами ТВГ-8М.  

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 60 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,04 Гкал/год). 

 

38) №113 (5.1.38) ВК вул. Петропавлівська, 48-а (вуг.) 

Котельня залишається на консервації 

 

39) №114 (5.1.39). КК Вул. Шполянська, 6-а (вуг.) 

Переведення навантаження на РК “Сирець-2”,  вул. Бакинська, 22 № 112 

(5.1.37) з переведенням котельні в стан консервації. В результаті забезпечення 

вимог до теплоджерел у Зоні ІІ екологічного впливу теплопостачання щодо 

спалювання лише природного газу.   

З огляду на складність рельєфу місцевості, протяжності тепломережі та 

відсутності «коридорів» для прокладання, альтернативний варіант – 

встановлення модульної котельні (топкової) на природному газі у дворі цього 

житлового будинку (існуюча котельня вбудована), або встановлення в 

приміщенні цієї котельні 2 електричних котлів потужністю по 50 кВт.   

 

40) №115 (5.1.40). РК “Берестейська” вул. Василенка, 1 

В котельні встановлені 2 котла ДЕ-16-14ГМ-п, що працюють у паровому 

режимі на знижених режимах навантаження, та 2 котла ДЕ-16-14ГМ, переведені 

у водогрійний режим (на консервації). Все обладнання працездатно, котельня 

має потенційний резерв потужності близько 30 Гкал/год, який не 

використовується через відсутність споживачів в ближній зоні. Димова труба 

потребує реконструкції. 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Додаткові навантаження за ТУ не передбачені. 
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Доцільно перерозподілити на РК “Берестейська” частину навантаження від РК 

«Відрадний» (територіально між вулицями Полковника Шутова, Олекси Тихого 

та Гарматної, та частину навантаження за ДПТ-15. Виконати реконструкцію 

димової труби.  

В разі переведення частини навантаження з РК "Відрадний":   

Розконсервація котлів ДЕ-16-14ГМ ст. №№1, 2, та відновлення потужності 

котлів ДЕ-16-14ГМ-п ст. №№ 3,4 з переведенням їх у водогрійний режим. 

 

41) №116 (5.1.41). КК “ Вул. Борщагівська, 154 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Відрадний", 

просп. Любомира Гузара (Комарова), 7 №7(3.1.3), котельня переводиться в стан 

консервації. 

 

42)   №117 (5.1.42) ВК просп. Перемоги, 61 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Веркон", просп. 

Перемоги, 67 №14 (3.1.10), котельня переводиться в стан консервації. 

 

43) №118 (5.1.43). ВК вул. Новопольова, 69 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Відрадний", 

просп. Любомира Гузара (Комарова), 7 №7(3.1.3), котельня переводиться в стан 

консервації. 

 

44) №119 (5.1.44) ВК просп. Відрадний, 73 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Відрадний", 

просп. Любомира Гузара (Комарова), 7 №7(3.1.3), котельня переводиться в стан 

консервації. 

 

45) №120 (5.1.45) КК вул. Верховинна, 80-б 

Навантаження споживачів котельні переводиться на СТ "Біличі", вул. 

Робітнича, 1 №13 (3.1.9), котельня переводиться в стан консервації. 

 

46) №121 (5.1.46). КК вул. Святошинська, 34 

Навантаження споживачів котельні переводиться на СТ "Біличі", вул. 

Робітнича, 1 №13 (3.1.9), котельня переводиться в стан консервації. 

 

47) №122 (5.1.47) ВК вул Львівська, 25 

Котельня залишається на консервації.  

 

48) №123 (5.1.48). КК просп. Перемоги, 113 

Котельня забезпечує спеціальну школу-інтернат № 15тепловою енергією у 

вигляді гарячої води та пари .  

Теплове навантаження цієї котельні планується до переведення на СТ 

«Біличі» №13 (3.1.9).  

Однак ця котельня має підключених споживачів теплоенергії у вигляді 

пари, парове теплонавантаження складає 0,065 Гкал/год, і на цей час 
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забезпечується від парового котла НИИСТУ-5П ст.№ 4, введеного в 

експлуатацію у 1989 році. 

Забезпечення потреб цих споживачів в парі можливо реалізувати шляхом 

залишення в роботі цього котла, або встановлення нового ефективного газового 

або електричного парогенератора потужністю близько 0,08 Гкал/год; котельня 

буде продовжувати функціонувати тільки для виробництва пари за потребою. 

Альтернативний варіант: Реконструкція котельні з повною заміною 

обладнання, з переведенням котельні в автоматизований режим роботи.  

Рішення питання щодо переведення цієї котельні в стан консервації має 

бути прийняте після визначення фактичної потреби у паровому навантаженні та 

джерела його покриття.  

 

49) №124 (5.1.49) КК вул Львівська, 18 

Котельня залишається на консервації. 

 

50) №125 (5.1.50) КК вул. Котельникова, 95 

Навантаження споживачів котельні переводиться на СТ "Біличі", вул. 

Робітнича, 1 №13 (3.1.9), котельня переводиться в стан консервації. 

 

51) №126 (5.1.51) КК вул. Крамського, 21 

Навантаження споживачів котельні переводиться на СТ "Біличі", вул. 

Робітнича, 1 №13 (3.1.9), котельня переводиться в стан консервації. 

 

52) №127 (5.1.52). КК Санаторій “Перемога”, вул. Бударіна, 3 

Реконструкція зі збільшенням теплової потужності: встановлення нового 

котла потужністю 4 Гкал/год.  

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 60 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,04 Гкал/год). 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 12,58 Гкал/год. 

Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих та майбутніх 

перспективних споживачів відповідно до виданих ТУ. 

 

53) №128 (5.1.53) КК  вул. Відпочинку, 11 

Котельня залишається на консервації. 

 

54) №129 (5.1.54) КК  вул. Відпочинку, 7 

Навантаження споживачів котельні переводиться на СТ "Біличі", вул. 

Робітнича, 1 №13 (3.1.9), котельня переводиться в стан консервації. 

 

55) №130 (5.1.55).  КК Вул. Крамського, 16 

Котельня забезпечує Святошинський психоневрологічний інтернат 

тепловою енергією у вигляді гарячої води та пари.  

Теплове навантаження цієї котельні планується до переведення на СТ 

«Біличі» №13 (3.1.9).  
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Однак ця котельня має підключених споживачів теплоенергії у вигляді 

пари, парове теплонавантаження складає 0,563 Гкал/год і на цей час 

забезпечується від двох парових котлів Е-1,0-9ГН ст.№№ 9 та 10 введених в 

експлуатацію у 1987 та 1991 роках відповідно. 

Забезпечення потреб цих споживачів в парі можливо реалізувати шляхом 

залишення в роботі цих котлів або встановлення двох нових ефективних 

парогенераторів потужністю по близько 0,3 Гкал/год; котельня буде 

продовжувати функціонувати тільки для виробництва пари за потребою.  

Рішення питання щодо переведення цієї котельні в стан консервації має 

бути прийняте після визначення фактичної потреби у паровому навантаженні та 

джерела його покриття.  

 

56) №131 (5.1.56) КК  просп. Перемоги, 75/2 

Котельня залишається на консервації, навантаження переведене на РК 

«Веркон», просп. Перемоги, 67 №14 (3.1.10). 

 

57) №132 (5.1.57) КК  вул. Котельникова, 62 

Навантаження споживачів котельні переводиться на СТ "Біличі", вул. 

Робітнича, 1 №13 (3.1.9), котельня переводиться в стан консервації. 

 

58) №133 (5.1.58) КК  вул. Котельникова, 7/13 

В котельні встановлені котел ТВГ-4Р та два котла Vitomax 200-HW M72A.  

Навантаження споживачів котельні переводиться на СТ "Біличі", вул. 

Робітнича, 1 №13 (3.1.9), котельня переводиться в стан консервації і є резервною 

для теплопостачання в цій зоні.  

 

59) №134 (5.1.59) КК  вул. Чистяківська, 24 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Веркон", просп. 

Перемоги, 67 №14 (3.1.10), котельня переводиться в стан консервації. 

 

60) №135 (5.1.60) КК  вул. Кучера, 7 

Котельня залишається на консервації. 

 

61) №136 (5.1.61). КК Житомирське шосе, 19 км д/сан. “Лісова 

поляна” 

Реконструкція з підвищенням ефективності виробництва теплової енергії 

(на цей час близько 79%): демонтаж котла НИИСТУ-5 ст. № 2, встановлення 

нового котла потужністю 0,63 Гкал/год. Використання котлів НИИСТУ-5 ст. 

№№ 1 та 3 для забезпечення пікового навантаження та як резервних. 

 

62) №137 (5.1.62) ВК  вул. Перемоги, 5 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "М. Борщагівка", 

вул. Жмеринська, 14 №137 (3.1.5), котельня переводиться в стан консервації. 
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63) №138 (5.1.63) ДК Кільцева дорога, 8 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,38 Гкал/год, що близько 

34% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не 

передбачені.  

Реконструкція котельні з заміною пальників на котлах та тепломеханічного 

обладнання з переведенням котельні в автоматичний режим роботи. 

 

 

РТ-3  

 

1) №139 (6.1.1) КК вул. Вознесенський узвіз (Смірнова-Ласточкіна), 

23-в 

Навантаження споживачів котельні переводиться на "СТ-2", пров. 

Електриків, 17 №6 (3.1.2), або на "СТ-1", вул. Жилянська, 85 №5 (3.1.1) 

(визначається в процесі підготовки технічного завдання та проектної 

документації з урахуванням гідравлічних умов з огляду на рельєф місцевості), 

котельня переводиться в стан консервації. 

 

2) №140 (6.1.2) КК вул. Дегтярівська, 15-б 

Котельня залишається на консервації. 

 

3) №141 (6.1.3) КК вул. Заломова, 2/10 

Котельня залишається на консервації. 

 

4) №142 (6.1.4) КК вул. Ново-Вокзальна, 19/21 

Навантаження споживачів котельні переводиться на ТЕЦ-5 вул. 

Промислова, 4 №1 (1.1.1), котельня переводиться в стан консервації. 

 

5) №143 (6.1.5). КК Вул. Боткіна, 4 

Навантаження споживачів котельні переводиться на "СТ-1", вул. 

Жилянська, 85 №5 (3.1.1), котельня переводиться в стан консервації. 

 

6) №144 (6.1.6) КК вул. Нагірна, 22 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК «Вул. 

Багговутівська, 36-а», №145 (6.1.7), котельня переводиться в стан консервації. 

 

7) №145 (6.1.7). РК Вул. Багговутівська, 36-а 

Реконструкція із збільшенням теплової потужності: реконструкція 2 котлів 

КВГ-6,5 ст. №№ 3 та 4 з відновленням їх працездатності до номінальної та заміна 

двох котлів КВГ-6,5 ст. №№ 1 та 2, введених в експлуатацію в 1984 р., на два 

котла потужністю по 20 Гкал/год.   

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: близько 52 Гкал/год. 

Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих споживачів та 

можливість переведення на РК «Вул. Багговутівська, 36-а» теплового 

навантаження існуючих споживачів к/к:  
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- вул. Мануїльського (Майбороди), 29 №153 (6.1.15) з ОН 0,43 

Гкал/год; 

- вул. Половецька, 14/16 №146 (6.1.8) з ОН  2,18 Гкал/год; 

- вул. Підгірна, 3 №149 (6.1.11) з ОН 3,45  Гкал/год; 

- вул. Нагірна, 22 №144 (6.1.6) з ОН 4,67 Гкал/год; 

- вул. Печенізька, 4/12 №152 (6.1.14) з ОН 1,37 Гкал/год; 

- вул. Татарська, 6 № 147 (6.1.9) з ОН 1,99 Гкал/год.  

Також дозволять забезпечити теплопотреби майбутніх споживачів 

відповідно до виданих ТУ.   

З метою підвищення надійності теплопостачання зони Лук’янівка-Татарка, 

планується з’єднання РК «Молодь», РК «Вул. Багговутівська, 36-а» та РК 

«Лук’янівська» тепловими мережами достатньої пропускної здатності для 

забезпечення можливості перерозподілу навантаженя між ними та взаємного 

резервування.  

 

8) №146 (6.1.8) КК вул. Половецька, 14/16 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК «Вул. 

Багговутівська, 36-а» №145 (6.1.7), котельня переводиться в стан консервації. 

 

9) №147 (6.1.9) КК вул. Татарська, 6 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК «Вул. 

Багговутівська, 36-а» №145 (6.1.7), котельня переводиться в стан консервації. 

 

10) №148 (6.1.10) КК вул. Овруцька, 23 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Лук’янівська” 

вул. Н.Юрківська, 53 №172 (6.1.34), котельня переводиться в стан консервації. 

 

11) №149 (6.1.11) КК вул. Підгірна, 3 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК «Вул. 

Багговутівська, 36-а» №145 (6.1.7), котельня переводиться в стан консервації. 

 

12) №150 (6.1.12) КК вул. Білоруська, 17-б 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК "Молодь", вул. 

Дегтярівська, 46 №11 (3.1.7), котельня переводиться в стан консервації. 

 

13) №151 (6.1.13) КК вул. Іллєнка (Мельникова), 45/49 

Навантаження споживачів котельні переводиться на "СТ-1", вул. 

Жилянська, 85 №5 (3.1.1), котельня переводиться в стан консервації. 

 

14) №152 (6.1.14) КК вул. Печенізька, 4/12 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК «Вул. 

Багговутівська, 36-а» №145 (6.1.7), котельня переводиться в стан консервації. 

 

15) №153 (6.1.15) КК вул. Майбороди (Мануїльського), 29 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК «Вул. 

Багговутівська, 36-а» №145 (6.1.7), котельня переводиться в стан консервації. 
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16) №154 (6.1.16) ВК Узвіз Кудрявський, 2 

Навантаження споживачів котельні переводиться на "СТ-1", вул. 

Жилянська, 85 №5 (3.1.1), котельня переводиться в стан консервації. 

 

17) №155 (6.1.17) ВК вул. Кудрявська, 27/29 

Навантаження споживачів котельні переводиться на "СТ-1", вул. 

Жилянська, 85 №5 (3.1.1), котельня переводиться в стан консервації. 

 

18) №156 (6.1.18) ВК вул. Кудрявська, 16 

Навантаження споживачів котельні переводиться на "СТ-1", вул. 

Жилянська, 85 №5 (3.1.1), котельня переводиться в стан консервації. 

 

19) №157 (6.1.19) ВК вул. Кудрявська, 12 

Навантаження споживачів котельні переводиться на "СТ-1", вул. 

Жилянська, 85 №5 (3.1.1), котельня переводиться в стан консервації. 

 

20) №158 (6.1.20) ВК вул. Володимирська, 20/1 

Навантаження споживачів котельні переводиться на "СТ-1", вул. 

Жилянська, 85 №5 (3.1.1), котельня переводиться в стан консервації. 

 

21) №159 (6.1.21) ДК вул. Андрющенко, 4-д 

Дахова котельня розташована у житловому будинку, стан 

тепломеханічного обладнання незадовільний.  

Котельня залишається на консервації.  

 

22) №160 (6.1.22) РК вул. Попова, 4 

Навантаження споживачів котельні переводиться на "СТ-2", пров. 

Електриків, 17 №6 (3.1.2), котельня переводиться в стан консервації. 

 

23) №161 (6.1.23)  РК “Вишгородська” вул. Автозаводська, 87 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження разом з переведеним з к/к:  

вул. Макіївська, 4-б  №163 (6.1.25) з ОН 2,63 Гкал/год,  

вул. Автозаводська, 68 №166 ( 6.1.28) з ОН 0,17 Гкал/год,  

складе 15,6  Гкал/год, що близько 90% від корисної потужності. Додаткові 

навантаження за ТУ та ДПТ не передбачені.  

Встановлення утилізатора теплоти димових газів за одним котлом ДКВР-

10/13М. 

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 60 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,04 Гкал/год). 
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24) №162 (6.1.24)  РК “Дніпровська”, вул. Дніпроводська, 1а 

В котельні встановлені 4 котла ДКВР-10/13М, переведені у водогрійний 

режим, один з них на консервації. Котли введені в експлуатацію в 1982-1984 

роках.  

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 5,9 Гкал/год, що близько 

34% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не 

передбачені.  

Реконструкція з заміною котельного обладнання зі зменшенням теплової 

потужності – демонтаж 3 котлів з залишенням одного (ст.№3), встановлення 

нового котла потужністю 8 Гкал/год.   

Альтернативний варіант: Реконструкція двох котлів ДКВР-10/13М згідно 

висновкам Звіту з дефектоскопії та дефектного Акту КП «КТЕ», заміна котла 

ст. №1 на сучасний автоматичний водогрійний котел тепловою потужністю 5 

Гкал/год. 

Кінцевий варіант реконструкції котельні має бути визначений в процесі 

підготовки технічного завдання та проектної документації. 

 

25) №163 (6.1.25) КК вул. Макіївська, 4-б 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Вишгородська”, 

вул.Автозаводська, 87 №161 (6.1.23), котельня переводиться в стан консервації. 

 

26) №164 (6.1.26)  КК вул. Кондратюка, 8 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 9,8 Гкал/год, що близько 

45% від корисної потужності. Ця котельня має підключених споживачів 

теплоенергії у вигляді пари (Київська міська клінічна лікарня №8), парове 

теплонавантаження складає 0,289 Гкал/год. 

Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не передбачені.  

Встановлення сонячних колекторів на даху будівлі котельного залу 

загальною площею 80 м2 та бака-акумулятора теплової енергії (додатково 

корисної теплової потужності близько 0,05 Гкал/год). 

Після реконструкціїї РК «Пар» та перерозподілу навантаження з РК 

«Мінська», можливий перерозподіл навантаження опалення та ГВП цієї котельні 

на РК «Мінська», з залишенням на котельні лише виробництва пари. 

 

27) №165 (6.1.27) КК вул. Білицька, 14 

Котельня забезпечує тепловою енергією дитячий будинок «Малятко». ОН 

складає 0,56 Гкал/год. Встановлені 2 котла НИИСТУ-5 по 0,39 Гкал/год, введені 

в експлуатацію у 1970 р.   

Навантаження споживачів котельні переводиться на вул. Білицька, 55 

№168 (6.1.30), котельня переводиться в стан консервації. 

Альтернативний варіант: Реконструкція котельні з заміною 1 котла 

НИИСТУ-5 на 3 модульних гідронних котла потужністю по 0,194 Гкал/год, в 

тому числі як попередній захід.  
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28) №166 (6.1.28) КК вул. Автозаводська, 68 

Навантаження споживачів котельні переводиться на РК “Вишгородська”, 

вул.Автозаводська,87 №161 (6.1.23), котельня переводиться в стан консервації. 

 

29) №167 (6.1.29) РК Урочище “Оболонь” вул. Богатирська, 30 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 3,4 Гкал/год, що близько 

33% від корисної потужності. Ця котельня має підключених споживачів 

теплоенергії у вигляді пари (Київська міська дитяча лікарня №1), парове 

теплонавантаження складає 0,767 Гкал/год. 

Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не передбачені. Заходи з 

підвищення енергоефективності не плануються. 

 

 

30) №168 (6.1.30). КК Вул. Білицька, 55 

Реконструкція з заміною застарілого котельного обладнання: демонтаж 2 

котлів Факел ст. №№ 1 та 2 та встановлення нового котла потужністю 2 Гкал/год. 

Решта котлів (2 котла Факел та 2 котла Е-1/9) залишаються як резервні.   

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 4,84 Гкал/год. 

Ці заходи дозволять забезпечити можливість переведення на КК 

Вул. Білицька, 55 теплового навантаження існуючих споживачів к/к: 

- вул. Білицька, 14 №165( 6.1.27) з ОН 0,56 Гкал/год; 

- вул. Білицька, 38 б №169 ( 6.1.31) з ОН 1,19 Гкал/год.  

Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не передбачені.  

 

31) №169 (6.1.31) КК вул. Білицька, 38-б 

Навантаження споживачів котельні переводиться на вул. Білицька, 55 

№168 (6.1.30), котельня переводиться в стан консервації. 

 

32) №170 (6.1.32) КК вул. В. Мостицька, 6 

Навантаження споживачів котельні переводиться на СТ-2 пров. 

Електриків, 17 №6 (3.1.2), (через РК вул. Попова, 4 №160 (6.1.22)), котельня 

переводиться в стан консервації. 

 

33) №171 (6.1.33) ПК пров. Куренівський, 4/8 

Котельня залишається на консервації.  

 

34) №172 (6.1.34). РК “Лук’янівська”,  вул. Н.Юрківська, 53 

Реконструкція із збільшенням теплової потужності: реконструкція двох 

котлів КВГМ-10 з відновленням їх потужності до близької до номінальної, 

встановлення 2 нових котлів потужністю по 30 Гкал/год, з будівництвом нової 

димової труби.  

Будівництво перетинки між РК «Молодь» та РК «Лук’янівська», з 

під’єднанням до неї РК «Вул. Багговутівська, 36-а».  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: близько 80 Гкал/год. 
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Ці заходи дозволять забезпечити теплопотреби існуючих та майбутніх 

перспективних споживачів відповідно до виданих ТУ, та можливість 

перерозподілу навантаженя між РК «Молодь», РК «Вул. Багговутівська, 36-а» та 

РК «Лук’янівська» для взаємного резервування, в т.ч. перерозподіл 

навантаження з вул. Овруцька, 23 №148 (6.1.10) з ОН 0,56 Гкал/год.  

 

35) №173 (6.1.35). КК Вул. Радистів, 66 

Навантаження споживачів котельні переводиться на мережі ТЕЦ-6, вул. 

Пухівська, 1-а, №2 (1.1.2), котельня переводиться в стан консервації. 

Альтернативний варіант: встановлення блочно-модульної котельні з 

автоматичним режимом роботи. 

 

36) №174 (6.1.36). КК Вул. Радистів, 44  

Навантаження споживачів котельні переводиться на мережі ТЕЦ-6, вул. 

Пухівська, 1-а, №2 (1.1.2), котельня переводиться в стан консервації. 

Альтернативний варіант: встановлення блочно-модульної котельні з 

автоматичним режимом роботи. 

 

37) №175 (6.1.37) КК вул. Радосинська (Леніна), 2-а, селище 

"Троєщина" 

Реконструкція з заміною застарілого котельного обладнання та 

підвищенням ефективності (на цей час 76,9%): встановлення 2 модульних 

гідронних котлів потужністю по 0,194 Гкал/год. 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не 

передбачені.  

 

38) №176 (6.1.38) КК вул. Будівельників, 10, селище "Троєщина" 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,11 Гкал/год, що близько 

84% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не 

передбачені.  

Рекомендується реконструкція котла PROTERM-80 ст. №1 з відновленням 

його працездатності, та підвищенням ефективності (на цей час 82,3 %).  

 

39) №177 (6.1.39). ВК Просп. Броварський, 93 

Навантаження споживачів котельні переводиться на мережі ТЕЦ-6, вул. 

Пухівська, 1-а, №2 (1.1.2), котельня переводиться в стан консервації. 

 

40) №178 (6.1.40).  КК "Бортничі", вул. Харченка (Леніна), 64 

На цей час теплової потужності котельні достатньо для забезпечення 

потреб існуючих споживачів. Однак при реалізації виданих ТУ буде мати місце 

дефіцит теплової потужності в обсязі близько 10 Гкал/год.  

В перспективі передбачено переведення навантаження з цієї котельні на 

нову ТЕЦ-8 на біомасі. Однак в разі реалізації виданих ТУ раніше ніж введення 
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в експлуатацію ТЕЦ-8, потрібне буде встановлення додаткового нового котла 

потужністю 10 Гкал/год.  

Після введення в експлуатацію ТЕЦ-8, КК "Бортничі" буде переведена в 

стан консервації, в якості «газового дублера» (резерва) для ТЕЦ-8 на біомасі 

(через КК Вул. Геофізиків, 10).  

 

41) №179 (6.1.41). РК Вул. Здолбунівська, 2 

Реконструкція зі значним збільшенням теплової потужності. 

На цей час в котельні встановлені два котла ДКВР-10/13 та один котел 

ДКВР-20/13, та нещодавно встановлений та введений в експлуатацію (в рамках 

договору про співпрацю) котел КВГ-11,63 потужністю 10 Гкал/год.  

Котел ДКВР-20/13 знаходиться на консервації.     

Теплової потужності котельні достатньо для забезпечення потреб 

існуючих споживачів. Однак при реалізації виданих ТУ та ДПТ-29 буде мати 

місце дефіцит теплової потужності в обсязі близько 220 Гкал/год. 

В котельні вже встановлені два нових котла потужністю по 30 Гкал/год, ще 

не введені в експлуатацію.  

Планується встановити ще два котла потужністю по 30 Гкал/год.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність на відпуск ТЕ: 26,6 + 

60 + 60 = 146,6 Гкал/год.  

Навіть після впровадження вказаних заходів в зоні цієї котельні буде мати 

місце дефіцит теплової потужності: до 2030 року – в обсязі близько 18 Гкал/год, 

після 2030 року – в обсязі близько 104 Гкал/год, який передбачається 

компенсувати шляхом подачі теплоносія від СТ «Позняки» та за потреби як 

варіант від ТЕЦ-5 після будівництва  відповідних тепломереж. 

В перспективі можливий  перерозподіл теплових навантажень зон ТЕЦ-5 – 

Здолбунівська (ж/м Русанівка та Березняки) в разі потреби  (зокрема нештатних 

ситуацій  трубопроводів вздовж моста ім. Патона, на ДТЕЦ, тощо). 

Після будівництва тепломереж між РК «Вул. Здолбунівська, 2» і ТЕЦ-5 та 

СТ «Позняки», теплове навантаження РК «Вул. Здолбунівська, 2» в 

неопалювальний період може бути переведене на тепломережі цих ТД.  

 

До 2025: Введення у експлуатацію вже встановлених 2 котлів по 30 

Гкал/год.   

До 2030: Встановлення  двох котлів потужністю по 30 Гкал/год.    

 

42) №180 (6.1.42).  КК  Вул. Геофізиків, 10 

На цей час теплової потужності котельні достатньо для забезпечення 

потреб існуючих споживачів. Однак при реалізації виданих ТУ буде мати місце 

незначний дефіцит теплової потужності в обсязі близько 0,05 Гкал/год.  

В перспективі передбачено переведення навантаження з цієї котельні на 

нову ТЕЦ-8 на біомасі.  

Після введення в експлуатацію ТЕЦ-8, КК Вул. Геофізиків, 10 буде 

переведена в стан консервації, в якості «газового дублера» (резерва) для ТЕЦ-8 

на біомасі.  
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43) №181 (6.1.43). КК Вул. Берегова, 1, селище "Рибне" 

Реконструкція з заміною застарілого котельного обладнання та 

підвищенням ефективності (на цей час 76,5 %): встановлення 2 модульних 

гідронних котлів потужністю по 0,194 Гкал/год. Обидва котли Універсал-5М 

можуть бути демонтовані. 

 

44) №182 (6.1.44) КК Харківське шосе, 121 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Котельня має теплове навантаження лише на 

виробництво пари в обсязі 0,660 Гкал/год. Фактичний відпуск складає до 60 

Гкал/місяць. 

Додаткові навантаження не передбачені. 

В котельні працюють лише 2 котла Е-1/9Г в паровому режимі, введені в 

експлуатацію в 1986-1987 роках; 3 котла НИИСТУ-5 знаходяться в стані 

консервації. Розрахункова ефективність відпуску теплової енергії близько 67,5%.  

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільна заміна 

котла Е-1/9Г ст. №5 на сучасний аналогічної паропродуктивності.  

 

45) №183 (6.1.45) КК вул. Горлівська, 220 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,73 Гкал/год, що близько 

76% від корисної потужності. Додаткові навантаження не передбачені. 

Розрахункова ефективність відпуску теплової енергії близько 77%. Для 

підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільно встановлення 

трьох модульних гідронних котлів потужністю по 0,194 Гкал/год для 

забезпечення базового навантаження, на місці котла НИИСТУ-5 ст. №1, який 

підлягає демонтажу. 

 

46) №184 (6.1.46) КК вул. Ялинкова, 58/60 

Котельня забезпечує Дарницький дитячий будинок-інтернат тепловою 

енергією у вигляді гарячої води та пари.  

Оціночне навантаження складає  0,24 Гкал/год, що близько 25% від 

корисної потужності, в тому числі навантаження на виробництво пари в обсязі 

0,075 Гкал/год.  

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Додаткові навантаження не передбачені. 

Розрахункова ефективність відпуску теплової енергії близько 79%. 

Працюють 2 котла Е-1-0,9Г-3УХЛ-4 в паровому режимі, введені в експлуатацію 

в 1996 році. Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільно 

встановлення двох модульних гідронних котлів потужністю по 0,194 Гкал/год, 

на місці котла КВАС-Гн-0,8, що знаходиться в стані консервації. Парові котли 

залишаються в роботі.  

 

47) №185 (6.1.47) РК вул. Бориспільська, 19 

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 5,45 Гкал/год, що близько 
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29% від наявної потужності. Додаткові навантаження за ТУ та ДПТ не 

передбачені.  

Розрахункова ефективність відпуску теплової енергії близько 85,5%. 

Працюють 3 котла ДЕ-25-14ГМ в паровому режимі на понижених 

навантаженнях, введені в експлуатацію в 1982 році. Для підвищення 

ефективності виробництва теплоенергії доцільно переведення котлів                     

ДЕ-25-14ГМ у водогрійний режим.  

Альтернативний варіант: Переключення навантаження споживачів цієї 

зони на ТЕЦ-4, з переведенням РК «Вул. Бориспільська, 19» в стан консервації. 

Можна вважати доцільним у разі перерозподілу зон обслуговування ТЕЦ-6 та 

ТЕЦ-4.   

 

48) №186 (6.1.48) КК вул. Вакуленчука, 50-а 

Котельня забезпечує Спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 113 тепловою 

енергією у вигляді гарячої води.  

Теплової потужності котельні вистачатиме для забезпечення навантажень 

на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,32 Гкал/год, що близько 

95% від наявної потужності. Додаткові навантаження не передбачені.  

Розрахункова ефективність відпуску теплової енергії близько 85,8 %. 

Модульні котли МН-120 "Бернар" введені в експлуатацію у 2004 р.  

Для підвищення ефективності виробництва теплоенергії доцільно 

встановлення двох модульних гідронних котлів потужністю по 0,194 Гкал/год.  

Альтернативний варіант: переведення навантаження на КК вул. Ялинкова, 

58/60, з відповідним збільшенням її потужності за рахунок встановлення двох 

додаткових модульних гідронних котлів потужністю по 0,194 Гкал/год.  

 

49) №187 (6.1.49)  КК вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) 

Теплової потужності вугільної котельні вистачатиме для забезпечення 

навантажень на перспективу до 2030 року. Оціночне навантаження 0,55 Гкал/год, 

що близько 34% від наявної потужності. Додаткові навантаження не передбачені.  

Розрахункова ефективність відпуску теплової енергії близько 60 %. 

Доцільне встановлення 2 нових сучасних вугільних котлів потужністю по 0,5 

Гкал/год, замість 2 котлів НИИСТУ-5 ст. №№ 1, 2; два котла НИИСТУ-5 

залишаються в резерві.  

Альтернативний варіант: переведення котельні на електроенергію з 

встановленням 6 електрокотлів потужністю по 100 кВт.  

 

Додаткові ТД  

1) КК «Кайсарова, 7»  

Котельня виведена з експлуатації у 2008 році.  

Повна реконструкція котельні зі збільшенням теплової потужності до 70 

Гкал/год для забезпечення теплопостачанням ЖК «Голосіївська Долина» (ТУ-

2609 (15,477 Гкал/год) та ТУ-639 (38,638 Гкал/год), всього 54,115 Гкал/год; з 

урахуванням витрат на власні потреби та втрат в мережі – 66,0 Гкал/год. 
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Демонтаж недіючого технологічного обладнання та 30-метрової димової 

труби, встановлення нових котлів сумарною потужністю близько 70 Гкал/год, 

будівництво нової димової труби.  

 

 

Загальні напрямки заходів з підвищення ефективності та надійності 

роботи теплових джерел 

 

До основних напрямків технічних заходів з підвищення ефективності та 

надійності роботи джерел генерації теплової енергії в системі теплопостачання 

міста Києва, з урахуванням положень Енергетичної стратегії України на період 

до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»29 та 

Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання30,  відносяться 

наступні:  

• Підвищення загальної ефективності генерації теплової енергії в системі 

теплопостачання міста шляхом переключення навантаження на котельні з більш 

високою ефективністю від низькоефективних, здебільшого малих котелень, з 

закриттям останніх і наступною їх ліквідацією, консервацією або переведенням 

у резерв. 

• Об’єднання всіх потужних теплоджерел міста в єдину мережу з 

взаємним резервуванням теплогенераційних потужностей, що дозволить 

забезпечити: 

- підвищення надійності теплопостачання споживачів;  

- вирівнювання дефіциту теплоти за рахунок перерозподілу зон 

охоплення теплоджерел, які працюють на загальну систему, що неможливо при 

здійсненні теплопостачання від окремих котелень; 

- застосування системного підходу до управління тепловими та 

гідравлічними режимами теплових мереж; 

- підвищення ефективності використання паливно-енергетичних 

ресурсів; 

- зниження негативного впливу на навколишнє середовище. 

Доцільно прагнути до максимально можливого об’єднання основних 

теплоджерел міста в єдину мережу, особливо в разі реалізації описаного вище 

концептуального положення щодо формування трьох зон екологічного впливу 

системи теплопостачання міста.      

• Збільшення частки комбінованого виробництва електричної та 

теплової енергії (когенерації), в т.ч. впровадження технології комбінованого 

виробництва теплової та електричної енергії на крупних теплоджерелах з 

використанням:  

- «органічного циклу Ренкіна» (“ORC”) з використанням рідини з 

низькою температурою кипіння (на СТ-2, РК «Пар», РК «Позняки»);  

- газопоршневих установок (на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, СТ «Біличі», РК 

«М.Борщагівка», РК «Виногроадар», РК «Воскресенка», тощо).  

                                           
29 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n8 
30 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80#n8 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80#n8
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• Розвиток виробництва теплової енергії з альтернативних джерел 

енергії, в т.ч.  

- впровадження технології використання сонячних колекторів для 

потреб гарячого водопостачання на дахах будівель, в першу чергу теплоджерел 

(СТ-2, РК «Нивки», РК «Молодь», РК «Центральна», РК «Мінська» та ще 13 

котелень РТ СП «Київські теплові мережі»), та будівель бюджетної сфери;   

- використання місцевих видів палива (тверді побутові відходи (ТПВ) на 

Заводі «Енергія», ТЕЦ-7 та комплексі з переробки ТПВ, та деревинні відходи 

міста, в т.ч. когенерація на біопаливі на ТЕЦ-8 та РК «Коцюбинське»).  

• Впровадження систем акумулювання теплової енергії, зокрема 

виробленої з когенераційних та альтернативних джерел, для нівелювання 

нерівномірної роботи таких генеруючих потужностей.     

• Перерозподіл навантаження в неопалювальний період на в першу чергу 

когенераційні теплоджерела.  

• Заміна застарілих низькоефективних котлів на високоефективні з ККД 

не нижче 93 %.  

• Зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 

одиницю відпущеної теплової енергії шляхом реконструкції та модернізації 

теплогенеруючого обладнання з підвищенням ефективності існуючих котлів до 

рівня ККД не нижче 93 %, в тому числі:  

- заміна пальникових пристроїв котлів на більш ефективні та екологічно 

менш шкідливі, зі зниженими рівнями викидів забруднюючих речовин – оксидів 

азоту та монооксиду вуглецю при спалюванні природногог газу (на всіх 

теплоджерелах СЦТ м. Києва до 2033 року);   

- модернізація існуючих котлів (газовідвідних трактів котлів ПТВМ, 

конвективних поверхонь нагріву котлів ТВГ та КВГ, теплообмінного обладнання 

котлоагрегатів, тощо);  

- розширення впровадження технології утилізації теплоти димових газів 

котлів (за котлами, які працюють для забезпечення базового навантаження, на 

максимально можливій кількості теплоджерел, де це доцільно); 

- розширення впровадження теплонасосних технологій утилізації 

низкопотенційної скидної теплоти (охолоджувальної води турбоагрегатів на 

ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5, каналізаційних стоків Борницької станції аерації з 

використанням електроенергії від ТЕЦ-8, тощо);   

- розширення впровадження частотного регулювання електроприводів 

двигунів вентиляторів, димососів і насосів зі змінною потужністю;  

- розширення впровадження сучасних приладів та систем автоматики 

для діагностики та регулювання процесів спалювання палива.  

• Комплексне налагоджування котлів з використанням сучасних засобів 

регулювання та контролю.  

• Впровадження технологій гібридного теплопостачання з 

використанням профіцитної електроенергії в години нічного провалу добового 

графіка навантажень (ДГН) об‘єднаної енергосистеми (ОЕС) України, коли 

діють техніко-економічно обумовлені пільгові тарифи на електроенергію, для 

підігріву теплоносія в електричних котлах, з акумулюванням отриманої теплової 
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енергії безпосередньо в теплових мережах або з використанням баків-

акумуляторів.   

Передбачається використання резервних вводів електроживлення, а також 

залишкових резервів електричної потужності основних вводів електроживлення 

теплових джерел, в першу чергу ТД більше 80 Гкал/год, резерв по яких відносно 

дозволеної потужності складає від  5 %  до 80 %.   

• Впровадження технології використання водню, отриманого шляхом 

електролізу з використанням електроенергії від «зеленої» енергетики, для 

формування метано-водневої суміші зі спалюванням її у збагаченій киснем (від 

електролізу) атмосфері (на СТ-1).  

• Реконструкція та модернізація обладнання систем водопідготовки з 

підвищенням їх ефективності. 

• Реконструкція вузлів обліку витрати природного газу на 

теплоджерелах, де це потрібно (СТ-2, РК «Лук’янівська», РК «Бортничі», РК 

«Довженко», РК «Вул. Бориспільська, 19», КК «Вул. Білицька, 55», тощо).   

• Довстановлення автоматизованих приладів обліку теплової енергії на 

теплоджерелах та приладів обліку теплової енергії у споживачів, з 

комплектацією GSM-передавачами та регуляторами.  Впровадження комплексу 

програмно-технічних засобів автоматизованої системи комерційного обліку 

теплової енергії (АСКОТЕ), яка передбачає автоматизацію обліку теплової 

енергії, відпущеної від теплоджерел, шляхом створення сучасних пристроїв 

збору і передачі даних, каналів передачі даних з них на сервер системи, сервера 

системи з програмним забезпеченням АСКОТЕ. Впровадження системи надасть 

можливість оперативного автоматизованого телеметричного збору даних щодо 

обліку теплової енергії та розрахунку енергобалансів між відпущеною 

теплоджерелами та спожитою за будинковими лічильниками тепловою енергією. 

• Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації системи 

централізованого теплопостачання м. Києва, в тому числі системи SCADA 

(програмно-апаратного комплексу), з об’єднанням об’єктів СЦТ міста в єдину 

систему диспетчерського управління та збору даних.  

Впровадження системи SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – 

диспетчерське управління і збір даних) забезпечить підвищення якості 

диспетчерського управління теплоджерелами та тепловими мережами м. Києва, 

скорочення строків відновлення подачі теплоносія споживачам після аварійних 

ситуацій, оперативне виявлення поривів та витоків у трубопроводах теплових 

мереж, сповіщення персоналу про пошкодження, характер та місце виявленого 

порушення з метою мінімізації часу його локалізації та усунення. 

• Впровадження системи енергетичного менеджменту в СЦТ м. Києва – 

системи управління, заснованої на вивченні умов споживання енергоресурсів і 

виробництва тепло- та електроенергії, яка здатна забезпечити раціональне 

використання паливно-енергетичних ресурсів та виробництво лише необхідної 

для споживача кількості енергії з максимальною ефективністю, і в результаті 

досягнення істотної економії енергії без великих фінансових витрат.  

• Створення парку транспортабельних контейнерних котелень на 

рідкому паливі, для забезпечення запобігання замороженню ділянок тепломереж 

при аварійних ситуаціях (з орієнтовними потужностями 2, 4 та 6 Гкал/год).  
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• Впровадження технології моніторингу стану тепломереж та інших 

теплотехнічних об’єктів (димових труб, будівель теплоджерел, тощо) за 

допомогою безпилотного літального апарату з відеокамерою та тепловізором.  

• Впровадження геоінформаційної системи – комп'ютерної технології, 

що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення 

карт міста, схем інженерних мереж, тощо) з інформацією табличного типу, що 

забезпечить можливість зручного використання, збереження, редагування, 

аналізу і візуалізації даних та управління ними.  

Вказані вище заходи сприятимуть зниженню витрат палива та скороченню 

викидів забруднюючих речовин і парникових газів від теплових джерел, а також 

підвищенню комфорту і зниженню витрат на теплопостачання споживачів 

теплової енергії СЦТ міста Києва.  

Етапи проектів реконструкції існуючих теплових джерел СЦТ міста Києва 

з розділенням на періоди впровадження (1 - до 2025 р., 2 - 2026-2030 рр., 3 - після 

2030 р.) представлені в зведеній Таблиці 4.2.5.  
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Таблиця 4.2.5 - Етапи проектів реконструкції існуючих теплових джерел СЦТ міста Києва з розділенням на періоди 

впровадження  

(Періоди впровадження:  1 - до 2025 р., 2 - 2026-2030 рр., 3 - після 2030 р.) 

№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

  1.1.1 ТЕЦ-5                           

1 1 

Реконструкція гідравлічної 

системи, з використанням 

резерву теплогенерації 

  1 1874 1520 974         314 1874 1797,3   * 

2 2 

Технічне переоснащення 

котла ТГМ-96А ст.№1 із 

заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне 

  1                     0,20 163 

3 3 

Встановлення 

конденсаційного 

утилізатора теплоти 

димових газів за блоками 

№ 1 та 2 

 1             32 32 1874 1828,7 0,60 450 

4 4 

Будівництво пуско-

резервної котельні з 

встановленням парових 

котлів 25 та 10 т пари/год 

 1                     0,00 300 

5 5 

Встановлення 

когенераційних 

потужностей І черга 

 2     974 100 90 1064   90 1964 1916,9 0,00 2500 

6 6 
Встановлення бака-

акумулятора 
 2                     0,10 230 

7 7 
Демонтаж котлів ПТВМ-

180 ст. №№1, 2; 
 2             36 66 1994 1981,6 2,00 100 
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№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

встановлення 2 нових 

котлів по 180 Гкал/год з 

конденсаційними УТ 

8 8 

Технічне переоснащення 

всіх котлів із заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 2                     1,00 750 

9 9 

Встановлення 

когенераційних 

потужностей ІІ черга 

 3     1064 100 90 1154   90 2084 2069,8 0,00 2500 

  Всього реконструкція ТЕЦ-5   1874 1520 974 200 180 1154 68 592 2084 2070 3,90  6 993  

  1.1.2 ТЕЦ-6                           

10 1 

Встановлення 

когенераційних 

потужностей (І черга). 

 1 1740 1440 660 100 90 750   90 1830 1499,4 0,00 3000 

11 2 

Встановлення бака-

акумулятора теплової 

енергії.  

 1                     0,10 230 

12 3 

Демонтаж парового котла 

ГМ-50-14 ст. № 1 та 

встановлення нового 

парового котла 

продуктивністю до 10 т 

пари/год. 

 1                     0,00 200 

13 4 

Встановлення 

когенераційних 

потужностей (ІІ черга).  

 2     750 100 90 840   90 1920 1587,6 0,00 2500 
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№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

14 5 

Технічне переоснащення 

всіх котлів із заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 2                     1,00 560 

15 6 

Реконструкція тепломереж 

для використання резерву 

теплогенерації 

 3               270 1920 1852,2 0,00 * 

  Всього реконструкція ТЕЦ-6   1740 1440 660 200 180 840 0 450 1920 1852 1,10 6490 

  1.2.3 ТЕЦ-4                           

16 1 
Реконструкція гідравлічної 

системи. 
 1 1228 560 408     408   180 1228 725,2 0,00 * 

17 2 

Реконструкція 2 котлів 

ПТВМ-100 (ПТВМ-1 та 

ПТВМ-2) з відновленням 

працездатності та заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне 

 1               100 1228 823,2 0,60 180 

18 3 

Зменшення частки 

використання вугілля як 

палива.  

 1                     1,00   

19 4 

Реконструкція 2 котлів 

ПТВМ-100 (ПТВМ-3 та 

ПТВМ-4) з відновленням 

працездатності та заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 2               100 1228 921,2 0,60 180 
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№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

20 5 

Зменшення частки 

використання вугілля як 

палива до повної відмови.  

 2                     1,00   

  Всього реконструкція ТЕЦ-4   1228 560 408 0 0 408 0 380 1228 921 3,20 360 

  Всього реконструкція ТЕЦ   4842 3520 2042 400 360 2402 68 1422 5232 4942   13843 

  2.1.1   Завод "Енергія"                             

21 1 

Встановлення  

протитискової турбіни 

потужністю 5 МВт 

 1 104 75,5 0 5 10 10     104 60   140 

22 2 

Впровадження технології 

та обладнання для 

хімічного очищення 

димових газів котлів.  

 1                       866 

23 3 

Впровадження системи 

постійного моніторингу 

викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря. 

 1                       22,8 

24 4 

Реконструкція системи 

транспортування 

теплогосія з підвищенням її 

ефективності.   

 2                       11,5 

  
Всього реконструкція СП 

"Завод "Енергія"   
  104 75,5 0 5 10 10 0 0 104 60   1040,3 

  3.1.1 СТ-1                           

25 1 

Встановлення 2 котлів 

потужністю по 100 

Гкал/год.  

 1 570 511,49           200 770 707,49 0,75 100 
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№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

26 2 

Реконструкція 3 

водогрійних котлів (ПТВ-

100 ст. №1, ПТВМ-100 ст. 

№2 та ПТВМ-100 ст. №3) з 

заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне. 

 1               6 770 713,49 1,75 81 

27 3 

Реконструкція 

водопідготовчих установок 

зі збільшенням їх 

потужності.  

 1                       3,2 

28 4 

Реконструкція всіх котлів 

"Фостер-Уиллер" та "ЦКТИ 

75-39-ф", або заміна їх на 4 

нових котла, з можливістю 

працювати на метано-

водневій суміші.  

 2               33,71 770 747,20 1,50 1640 

  Всього реконструкція СТ-1   570 511,49 0   0 0 0 239,71 770 747,20 4,00 1824,2 

  3.1.2 СТ-2                          

29 1 

Встановлення 1 котла 

потужністю 100 Гкал/год з 

турбоагрегатом (І черга).  

 1 610 618,08   18 70 70   70 680 686,68 0,20 600 

30 2 

Заміна котлів "ПВК 

Борзиг" ст. №№7, 8, або 

реконструкція їх з заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне.  

 1                     1,00 140 
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№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

31 3 

Реконструкція 

водопідготовчих установок 

зі збільшенням їх 

потужності. 

 1                     0,00 3,2 

32 4 

Реконструкція 3 котлів 

ПТВМ-100 з заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 1                     1,20 81 

33 5 
Реконструкція вузла обліку 

газу ГРП 
 1                     0,10   

34 6 

Встановлення 1 котла 

потужністю 100 Гкал/год з 

турбоагрегатом (ІІ черга). 

 2       18 70 70   70 750 755,28 0,20 600 

35 7 

Заміна котлів МАНН ст. 

№9 та ТП-170 ст. №10, або 

реконструкція їх з заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 2                     1,00 204 

36 8 

Встановлення 

конденсаційних 

утилізаторів теплоти за 

котлами ПТВМ-100 та за 

двома новими 

водогрійними котлами.  

 2             50 50 750 804,28 3,75 300 

37 9 

Встановлення сонячних 

колекторів на даху будівлі 

котельного залу та бака-

 2             0,12 0,12   804,4   7,2 
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№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

акумулятора теплової 

енергії 

  Всього реконструкція СТ-2   610 618,08 0 36 140 140 50,12 190,12 750 804,4 7,45 1935,4 

  3.1.3 "Відрадний"                           

38 1 

Реконструкція котлів 

ПТВМ-50 ст. №№ 1 та 3 з 

відновленням їх 

працездатності до 

номінальної та 

реконструкцією / заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 1 200 177,76           19,74 200 197,5 1,50 114 

39 2 

Реконструкція котлів 

ПТВМ-50 ст. №№ 2 та 4 з 

реконструкцією / заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне.  

 2                     1,50 44 

40 3 

Встановлення 

конденсаційних 

утилізаторов теплоти 

димових газів за 2 котлами 

ПТВМ-50. 

 2             10 10 200 207,5 5,00 70 

  
Всього реконструкція 

"Відрадний" 
  200 177,76 0   0 0 10 29,74 200 207,5 8,00 228 

  3.1.4. "Нивки"                           

41 1 
Встановлення 1 котла 50 

Гкал/год  (І черга).   
 1 150 144,7           50 200 193,7 0,50 70 
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ТП 
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ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

42 2 

Реконструкція всіх котлів 

ПТВМ-50 з реконструкцією 

/ заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне.  

 2                     3,00 66 

43 3 

Встановлення 

конденсаційних 

утилізаторов теплоти 

димових газів за 2 котлами 

ПТВМ-50. 

 2             10 10 200 203,7 5,00 70 

44 4 

Встановлення сонячних 

колекторів на даху будівлі 

котельного залу та бака-

акумулятора теплової 

енергії 

 2             0,05 0,05   203,75   3,2 

45 5 
Встановлення 1 котла 50 

Гкал/год  (ІІ черга). 
 3               50 250 252,75   70 

  
Всього реконструкція 

«Нивки» 
  150 144,7 0   0 0 10,05 110,05 250 252,75 8,50 279,2 

  3.1.5. "М. Борщагівка"                           

46 1 

Встановлення 

конденсаційного 

утилізатора теплоти 

димових газів за 1котлом 

ПТВМ-100. 

 1 400 394,4         10 10 400 404,2 2,50 60 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 278 

 

 

№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 
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ТП 
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        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

47 2 

Реконструкція котлів 

ПТВМ-100 ст. №№ 1 та 2 з 

реконструкцією / заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 1                     1,50 49,5 

48 3 

Встановлення 

когенераційних установок 

сумарною електричною 

потужністю 45 МВт. 

 2       45 38 38   38 438 441,44   1000 

49 4 

Встановлення бака-

акумулятора теплової 

енергії. 

 2                     0,20 100 

50 5 

Встановлення 

конденсаційних 

утилізаторів теплоти 

димових газів за 1 котлом 

ПТВМ-100 та 1 котлом 

ПТВМ-50.  

 2             15 15 438 456,14 1,67 95 

51 6 

Реконструкція котлів 

ПТВМ-100 ст. №3 та 

ПТВМ-50 ст. №№ 4 та 5 з 

реконструкцією / заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 2                     1,00 77 

  
Всього реконструкція 

"М. Борщагівка" 
  400 394,4 0 45 38 38 25 63 438 456,1 6,87 1381,5 

  3.1.6. "Виноградар"                           
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        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

52 1 

Встановлення  

когенераційних установок 

20 МВт. 

 1 200 196,1   20 16 16   16 216 211,78 0,00 470 

53 2 

Встановлення бака-

акумулятора теплової 

енергії.  

 1                     0,20 46 

54 3 

Реконструкція котлів 

ПТВМ-50 ст. №№ 1 та 2 з 

реконструкцією / заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 1                     1,50 44 

55 3 

Реконструкція котлів 

ПТВМ-50 ст. №№ 3 та 4 з 

реконструкцією / заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 2                     1,50 44 

56 4 

Встановлення 

конденсаційного 

утилізатора теплоти 

димових газів за 1 котлом 

ПТВМ-50. 

 2             5 5 216 216,68 2,50 35 

  
Всього реконструкція 

"Виноградар" 
  200 196,1 0 20 16 16 5 21 216 216,7 5,7 639 

  3.1.7. "Молодь"                           

57 1 
Встановлення котла 50 

Гкал/год.   
 1 105 103,7           50 155 152,7 0,20 140 
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58 2 

Встановлення 

конденсаційного 

утилізатора теплоти 

димових газів за 1 котлом 

ПТВМ-50. 

 1             5 5 155 157,6 3,33 35 

59 2 

Реконструкція котлів 

ПТВМ-30М ст. №№ 1 та 2 з 

заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне. 

 1                     1,11 33 

60 3 

Перерозподіл 

навантаження на котельні 

«Лук’янівська» та «Вул. 

Багговутівська, 36-а». 

 2                       * 

61 4 

Реконструкція котла 

ПТВМ-30М ст. № 3 з 

заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне. 

 2                     0,60 16,5 

62 5 

Встановлення сонячних 

колекторів на даху будівлі 

котельного залу та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 2             0,05 0,05   157,65   3,2 

  
Всього реконструкція  

"Молодь" 
  105 103,7 0 0 0 0 5,05 55,05 155 157,65 5,24 227,7 

  3.1.8. "Воскресенка"                           
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        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

63 1 

Реконструкція котлів 

КВГМ-100 ст. №№ 3 та 4 з 

заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне.  

 1 300 295,1             300 295,1 2,00 54 

64 2 
Встановлення КГУ 12 МВт 

ел., 9 Гкал/год тепл. 
 2       12 9 9   9 309 303,92   280 

65 3 

Встановлення бака-

акумулятора теплової 

енергії. 

 2                     0,20 27,6 

66 4 

Реконструкція котла 

КВГМ-100 ст. № 5 з 

заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне.  

 2                     1,00 27 

  
Всього реконструкція 

"Воскресенка" 
  300 295,1 0 12 9 9 0 9 309 303,9 3,20 388,6 

  3.1.9. СТ  "Біличі"                           

67 1 
Встановлення КГУ 50 МВт 

ел., 40 Гкал/год тепл. 
 1 300 281,4   50 40 40   40 340 320,6   1000 

68 2 

Встановлення бака-

акумулятора теплової 

енергії. 

 1                     0,20 115 

69 3 

Реконструкція котлів 

КВГМ-100 ст. №№ 3 та 4 з 

заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне. 

 1                     2,00 54 
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70 4 

Встановлення водогрійного 

котла потужністю 100 

Гкал/год  

 2               100 440 418,6 0,50 135 

71 5 

Реконструкція котла 

КВГМ-100 ст. № 5 з 

заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне. 

 2                     0,75 27 

  
Всього реконструкція 

"Біличі" 
  300 281,4 0 50 40 40 0 140 440 418,6 3,45 1331 

  3.1.10. "Веркон"                           

72 1 

Реконструкція котлів 

КВГМ-20 ст. №№ 7, 9 та 

котла КВГМ-30 ст. №10  

 1 102 66,94           10 102 76,74 2,80 120 

73 2 

Встановлення утилізаторів 

теплоти за двома котлами 

КВГМ-20. 

 1             1,6 1,6 102 78,34 1,60 16 

74 3 

Розконсервація та 

переведення 2 котлів 

ДКВР-10/13 у водогрійний 

режим. 

 2               12 102 90,1   22 

75 4 

Реконструкція котлів 

КВГМ-20 ст.  № 8 та 2 

котлів ДКВР-10/13 з 

заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне. 

 2                 102 90,1 1,20 35 
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Всього реконструкція 

"Веркон" 
  102 66,94 0 0 0 0 1,6 1,6 102 90,1 5,6 193 

  3.1.11. "ПАР"                           

76 1 
Відновлення або заміна 2 

котлів по 50 Гкал/год. 
 1 169 0           100 169 98   114 

77 2 
Встановлення котла 100 

Гкал/год.  
 1               100 200 196   135 

78 3 

Встановлення 2 котлів по 

100 Гкал/год, оснащення 

турбінами.  

 2       36 140 140   140 340 333,2 93,00 2000 

  
Всього реконструкція 

"ПАР" 
  169 0 0 36 140 140 0 340 340 333,2 93,00 2249 

  3.1.12. СТ "Позняки"                           

79 1 
Встановлення котла 100 

Гкал/год.  
 1 300 292           100 400 390 0,25 120 

80 2 

Реконструкція котлів 

КВГМ-100 ст. №№ 3 та 4 з 

заміною пальникового 

устаткування на 

низькоемісійне. 

 1                     1,50 54 

81 3 

Встановлення 

конденсаційних 

утилізаторів теплоти за 

другим котлом КВГМ-100 

та за двома котлами КВГ-

116,33 

 1             30 30 400 419,4 7,50 180 
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82 4 

Встановлення 3 котлів 

потужністю по 180 

Гкал/год, один з яких з 

турбоагрегатом.  

 2       31 125 125   485 885 894,7 0,60 1268 

83 5 

Встановлення 3 котлів 

потужністю по 180 

Гкал/год, один з яких з 

турбоагрегатом. 

 3       31 125 125   485 1370 1370,0 0,60 1268 

  
Всього реконструкція 

"Позняки" 
  300 292 0 62 250 250 30 1100 1370 1370,0 10,45 2890 

  3.1.13. "Теремки"                           

84 1 
Відновлення 2-х котлів 

ПТВМ-30М 
 1 113,2 48,7           54,33 80 54,33 2,25 80 

85 2 
Встановлення 4 нових 

котлів по 12,5 Гкал/год.  
 1               50 130 127,4 1,15 80 

86 3 
Встановлення 3 котлів по 

50 Гкал/год 
 2               150 280 274,4 1,61 210 

  
Всього реконструкція 

"Теремки" 
  113,2 48,7         0 254,33 280 274,4 5,01 370 

  3.1.14. "Центральна"                           

87 1 

Реконструкція котла 

ПТВМ-50 ст.№3 з 

реконструкцією / заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне. 

 1 150 127,54           11,3 150 138,61 1,00 22 

88 2 

Встановлення утилізатора 

теплоти за котлом ПТВМ-

50 ст. № 3 

 1             2 2 150 140,57 1,33 35 
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89 3 

Реконструкція 2 котлів 

ПТВМ-50 ст. №№ 1, 2 з 

реконструкцією / заміною 

пальникового устаткування 

на низькоемісійне.  

 2                     2,00 44 

90 4 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 2             0,08 0,08   140,65   4,8 

  
Всього реконструкція 

"Центральна" 
  150 127,54         2,08 13,38 150 140,65 4,33 105,80 

  3.1.15. "Мінська"                           

91 1 

Реконструкція 2-х котлів 

ПТВМ-30М з заміною 

пальників  

 1 80 71,3           6,7 80 77,87 2,25 33 

92 2 

Встановлення утилізаторів 

теплоти димових газів за 2 

котлами ПТВМ-30М 

 1             3,2 3,2 80 81,00 3,00 44 

93 3 
Встановлення котла 

потужністю 10 Гкал/год 
 1               10 90 90,80 0,20 14 

94 4 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 2             0,04 0,04   90,84   2,4 

  
Всього реконструкція 

"Мінська" 
  80 71,3         3,24 19,94 90 90,84 5,45 93,4 

  
Всього реконструкція 

теплоджерел >80 Гкал/год 
  3749,2 3329,21 0 261 633 633 142,14 2586,92 5860 5864,0  14135,8 
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всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

РТ 1                            

  4.1.1. "Феофанія-2"                           

95 1 
Переведення 

навантаження на ТЕЦ-7 
 2 26,64 26,45             0 0  * 

  
Всього реконструкція 

"Феофанія-2" 
  26,64 26,45             0 0 0    

  4.1.4. просп. Науки 47                           

96 1 

Демонтаж 2 котлів ДКВ-

6,5/13. Встановлення 1 

котла 20 Гкал/год  

 1 17,32 18,17           20 28,66 28,54 1,33 25 

97 2 

 Встановлення утилізатора 

теплоти димових газів за 

новим котлом 

 1             0,8 0,8   29,32 1,78 12 

98 3 

Демонтаж 1 котла ДКВ-

6,5/13. Встановлення 1 

котла 20 Гкал/год  

 2               20 44,33 43,72 1,33 25 

99 4 

 Встановлення утилізатора 

теплоти димових газів за 

новим котлом 

 3             0,8 0,8   44,51 1,78 12 

100 5 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 3             0,09 0,09   44,60   5,6 

  
Всього реконструкція 

котельні по просп. Науки, 47 
  17,32 18,17         1,69 41,69 44,33 44,60 6,22 79,6 

  4.1.8. "Московська-2"                           

101 1 
Переведення 

навантаження на ТЕЦ-7 
 2 24,9 18,27             0 0   * 
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Всього реконструкція 

“Московська-2” 
  24,9 18,27             0 0     

  4.1.9. "Московська-3"                           

102 1 

Відновлення 

працездатності всіх 3-х 

котлів ТВГ-8М до 

номінальної.  

 1 24,9 16,59             24,9 24,4 1,00 24 

103 2 
Переведення 

навантаження на ТЕЦ-7 
 3                 0 0   * 

  
Всього реконструкція 

“Московська-3” 
  24,9 16,59             0,0 0,0 1,00 24 

  4.1.10. “Московська-4”                           

104 1 

Модернізація котлів ТВГ-

8М з заміною пальників, 

заміною конвективних 

поверхонь, впровадженням 

автоматики процесу 

горіння 

 1 24,9 18,98             24,9  21,0  3,00 24 

105 2 

Встановлення за 3 котлами 

ТВГ-8М утилізаторів 

теплоти димових газів (з 

"Московська-3") 

 2             1,0  1,0  24,9  22,0  4,00 3 

106 3 

Переведення навантаження 

на ТЕЦ-5 (за умови 

введення в експлуатації 

ТЕЦ-7) 

 3                       * 

  
Всього реконструкція 

“Московська-4” 
  24,9 18,98         1,0  1,0  0,0  0,0  7 27 
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  4.1.11. "Голосієво-1"                           

107 1 
Переведення 

навантаження на ТЕЦ-7 
 3 24,9 19,48             0,0  0,0    * 

  
Всього реконструкція 

“Голосієво-1” 
  24,9 19,48             0 0   0 

  
4.1.17. просп. Голосіївський, 

94/96 
                          

108 1 

Проведення заходів з 

підвищення 

енергоефективності не 

передбачено.  

3 8,0 4,33             8,0 4,33 0,0 0 

  

Альтернативний варіант: 

Переведення 

навантаження на РК 

«Теремки» - ТЕЦ-7 

             

  
Всього реконструкція 

котельні по просп. 

Голосіївський, 94/96 

  8,0 4,33             8,0 4,33 0  0 

  4.1.18. вул. Волзька, 12-а                           

109 1 

Виведення  котлів Мінск-1 

з експлуатації, 

встановлення 3-х модулів 

по 105 кВт, загальною 

встановленою потужністю 

0,27 Гкал/год. 

 1 1,6 0,51           0,27 0,27 0,26 20,92 0,4 

  
Всього реконструкція 

котельні по вул. Волзька, 12-а 
  1,6 0,51           0,27 0,27 0,26 20,92 0,4 
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4.1.28.  вул. Козацька, 67-а 

(вуг.) 
                          

110 1 

Переведення на 

використання природного 

газу, встановлення двох 

модулів по 0,06 Гкал/год. 

 1 1,004 0,90           0,12 0,12 0,118 46,10 0,112 

  

Альтернативний варіант: 

переведення котельні на 

електроенергію з 

встановленням 2 

електрокотлів потужністю 

по 50 кВт. 

             

  
Всього реконструкція 

котельні по вул  Козацька, 

67-а (вуг.) 

  1,004 0,90           0,12 0,12 0,118 46,1 0,112 

  4.1.29. “Жуляни”                           

111 1 
Переведення частини 

навантаження на ТЕЦ-5 
 2 27,8 27,06             27,8 27,06   * 

  
Всього реконструкція 

котельні “Жуляни” 
  27,8 27,06           0 27,8 27,06 0    

  4.1.33. вул. Волинська, 69                           

112 1 

Проведення заходів з 

підвищення 

енергоефективності не 

передбачено 

  1,047 0,83             1,05 0,83   0 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Волинська, 69 
  1,047 0,83           0 1,05 0,83 0  0 
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4.1.34. вул. Каменярів, 32 

(вуг.) 
                          

113 1 

Переведення на 

використання природного 

газу, встановлення двох 

гідронних котлів 

потужністю по 0,194 

Гкал/год.  

 1 1,42 1,29           0,388 0,388 0,38 43,86 1,65 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Каменярів, 32 

(вуг.) 

  1,42 1,29           0,388 0,388 0,38 43,86 1,65 

  
4.1.35. вул. Каменярів, 50 

(вуг.) 
                          

114 1 

Переведення на 

використання природного 

газу, встановлення двох 

модулів  потужністю по 

0,06 Гкал/год.  

 1 0,64 0,62           0,12 0,12 0,12 43,59 0,112 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Каменярів, 50 

(вуг.) 

  0,64 0,62           0,12 0,12 0,12 43,59 0,112 

  4.1.36. “Московська-1”                           

115 1 

Встановлення утилізаторів 

теплоти димових газів за 

двома котлами ТВГ-8. 

 1 86,39 72,83         0,66  0,66 86,39 73,48 0,91 8 

  
Всього реконструкція 

котельні  “Московська-1” 
  86,39 72,83         0,66 0,66 86,39 73,48 0,91 8 

  4.1.37. "Феофанія"                           
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116 1 
Переведення водогрійного 

навантаження на ТЕЦ-7 
 2 25,6 18,26             0 0,7   * 

  
Всього реконструкція 

котельні "Феофанія" 
  25,6 18,26           0 0 0,70 0    

  
4.1.38. вул. Набережно-

Корчуватська, 84 
                          

117 1 

Встановлення утилізатора 

теплоти димових газів за 

одним котлом КВГ-6,5 

 1 19,5 16,02         0,26 0,26 19,50 16,28 1,37 4,0 

118 2 

Переведення 

навантаження на ТЕЦ-5 

(після введення ТЕЦ-7 і 

відповідних переведень 

навантажень) 

 3                 0 0   * 

  

Всього реконструкція 

котельні вул. Набережно-

Корчуватська, 84 

  19,5 16,02         0,26 0,26 19,50 16,28 1,37 4,0 

  4.1.39. “Конча-Заспа”                           

119 1 

Встановлення утилізатора 

теплоти димових газів за 

котлом КВГ-7,56-150.  

 1 15,06 10,79           0,16 15,06 10,95 4,00 4,0 

120 2 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 1             0,04 0,04   10,99   2,4 

  
Всього реконструкція 

котельні “Конча-Заспа” 
  15,06 10,79         0,04 0,2 15,06 10,99 4,00 6,4 

  4.1.42. вул. Китаївська, 22                           
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121 1 
Встановлення 3-х нових 

котлів  по 2 Гкал/год 
 1 3,2 1,61           6 7,6 5,88 14,24 10,8 

  

Альтернативний варіант: 

Переведення 

навантаження на КК 

просп. Науки, 47 після її 

реконструкції, або на 

ТЕЦ-5 після введення в 

експлуатацію ТЕЦ-7 та 

відповідних переведень 

навантажень 

2             

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Китаївська, 22 
  3,2 1,61           6 7,6 5,88 14,24 10,8 

  
4.1.48. вул. Пирогівський 

шлях (Червонопрапорна), 

148 (вуг.) 

                          

122 1 

Переведення на 

використання природного 

газу, встановлення двох 

гідронних котлів 

потужністю по 0,194 

Гкал/год.  

 1 0,6 0,58           0,388 0,388 0,38 45,49 1,65 

  

Всього реконструкція 

котельні вул. Пирогівський 

шлях (Червонопрапорна), 

148 

  0,6 0,58           0,388 0,388 0,38 45,49 1,65 

  
4.1.49. Столичне шосе, 58-б 

(вуг.) 
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123 1 

Заміна котла НИИСТУ-5 

потужністю 0,36 Гкал/год, 

на новий твердопаливний 

котел потужністю 0,1 

Гкал/год. 

 1 0,92 0,86           0,1 0,66 0,618 36,66 0,228 

  
Всього реконструкція 

котельні Столичне шосе, 58-

б (вуг.) 

  0,92 0,86           0,1 0,66 0,62 36,66 0,228 

  4.1.55. вул. Деревообробна, 3                           

124 1 

Заміна 2 котлів НИИСТУ-

5М на 2 нових котла 

потужністю по 0,63 

Гкал/год. 

 1 1,68 1,33           1,26 1,82 1,72 19,73 0,54 

  
Реконструкція котельні вул. 

Деревообробна, 3 
  1,68 1,33           1,26 1,82 1,72 19,73 0,54 

  4.1.56. вул. Підвисоцького, 4-б                           

125 1 

Переведення 

навантаження на ТЕЦ-5 

(після  введення ТЕЦ-7 і 

відповідних переведень 

навантажень) 

 2 5,16 3,46                   * 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. 

Підвисоцького, 4-б 

  5,16 3,46           0 0 0,00 0    

  Всього по РТ1   343,2 279,2 0,00   0,00 0,00 3,7 52,5 213,5 187,75  164,5 

РТ2                           

  5.1.2. “Лагерна-Гонти”                          
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126 1 

Відновлення 

працездатності  до 

номінальної та 

модернізація котлів ТВГ-8 

ст. №№ 4, 5, 6 (заміна 

пальників та 

конвективних поверхонь) 

 1 49,8 40,41           4 49,80 44,33 2,00 1,5 

127 2 

Впровадження автоматики 

процесу горіння з 

розширенням діапазону 

регулювання 

 1                     1,00 0,3 

128 3 

Встановлення утилізаторів 

теплоти димових газів за 3 

котлами ТВГ-8  

 1             0,996 0,996 49,80 45,30 2,00 12 

129 4 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 1             0,07 0,07   45,37   4 

  
Всього реконструкція 

котельні “Лагерна-Гонти” 
  49,8 40,41         1,066 5,066 49,80 45,37 5 17,8 

  5.1.3. “Щусєва-Котовського”                           

130 1 

Відновлення 

працездатності  до 

номінальної та 

модернізація котлів ТВГ-8 

ст. №№ 1 та 2 (заміна 

пальників та 

конвективних поверхонь) 

 1 24,9 18,73           4 24,90 22,65 2,67 1 
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        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

131 2 

Впровадження автоматики 

процесу горіння з 

розширенням діапазону 

регулювання 

 1                     1,00 0,2 

132 3 

Встановлення утилізатора 

теплоти димових газів за 

котлом ТВГ-8 ст. №2. 

 1             0,332 0,332 24,90 22,97 1,33 4 

133 4 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 1             0,04 0,04   23,01   2,4 

  
Всього реконструкція 

котельні “Щусєва-

Котовського” 

  24,90 18,73         0,37 4,37 24,90 23,01 5 7,6 

  5.1.4. “Сирець”                           

134 1 

Відновлення 

працездатності  до 

номінальної та 

модернізація котлів ТВГ-8 

ст. №№ 2 та 3 (заміна 

пальників та 

конвективних поверхонь) 

 1 24,9 21,02           4 24,90 24,94 2,67 1 

135 2 

Впровадження автоматики 

процесу горіння з 

розширенням діапазону 

регулювання 

 1                     1,00 0,2 
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        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

136 3 

Встановлення утилізаторів 

теплоти димових газів за 2 

котлами ТВГ-8.  

 1             0,664 0,664 24,90 25,59 2,67 8 

137 4 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 1             0,04 0,04   25,63   2,4 

  
Всього реконструкція 

котельні “Сирець” 
  24,90 21,02         0,70 4,704 24,90 25,63 6,33 11,6 

  5.1.9. “Вітряні Гори”                           

138 1 

Відновлення 

працездатності котлів 

ДКВР-10/13М ст. №№ 3 та 

5 до номінальної  

 1 41,5 33,78           5,23 41,50 38,90 0,96 4 

139 2 

Встановлення нового 

водогрійного котла 

потужністю 8 Гкал/год, 

оснащеного утилізатором 

теплоти димових газів. 

 1             0,32 8,32 49,50 47,06 0,70 16 

140 3 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 1             0,07 0,07   47,13   4 

  
Всього реконструкція 

котельні “Вітряні Гори” 
  41,5 33,78         0,39 13,62 49,50 47,13 1,66 24 

  5.1.11. вул. Міська,2                           
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141 1 

Встановлення 

парогенератора 

потужністю 0,12 Гкал/год 

 1 2,24 1,64             0,12 0,12 13,51 0,5 

  
Всього реконструкція 

котельні “Вул. Міська, 2” 
  2,24 1,64             0,12 0,12 13,51 0,5 

  

5.1.12. Котельня Вул. 

Максименка 

(Червонофлотська), 28 

                          

142 1 

Встановлення 

парогенератора 

потужністю 0,06 Гкал/год 

 1 1,71 1,64             0,06 0,06 13,39 0,15 

  

Всього реконструкція 

котельні Вул. Максименка 

(Червонофлотська), 28 

  1,71 1,64             0,06 0,06 13,39 0,15 

  5.1.15. Санаторій “Ялинка”                           

143 1 

Заміна обох котлів КВГ-

4,65-150 на 6 гідронних 

котлів потужністю по 

0,194 Гкал/год. 

 1 8 1,558           1,164 1,164 1,14 7,33 3,9 

144 2 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 1             0,04 0,04   1,18   2,4 

  
Всього реконструкція 

котельні санаторій 

“Ялинка” 

  8 1,558         0,04 1,204 1,164 1,18 7,33 6,3 

  
5.1.17. ДП "Санаторій ім. І 

Травня" 
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145 1 

Відновлення 

працездатності котла 

ДКВР-6,5/13 ст. №2 до 

близької до номінальної 

 1 15,3 9,918           4,06 15,3 13,90 0,75 4 

146 2 

Встановлення нового 

котла потужністю  4 

Гкал/год. 

 1               4 19,3 17,82 0,75 6 

147 3 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 2             0,05 0,05   17,87   3,2 

  
Всього реконструкція 

котельні ДП "Санаторій ім. 

І Травня" 

  15,30 9,92         0,05 8,11 19,30 17,87 1,5 13,2 

  5.1.19. вул. Полкова, 57                           

148 1 

Відновлення котла 

ПТВМ-30М-4, демонтаж 

інших котлів  

 1 124,6 10,00           35 35 34,3 3,00 45 

149 2 
Встановлення  2 котлів по 

50 Гкал/год 
 2               100 135 132,3 2,31 140 

150 3 
Встановлення  2 котлів по 

100 Гкал/год 
 3               200 335 328,3 1,82 270 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Полкова, 57 
  124,6 10,00           335 335 328,3 7,13 455 

  5.1.22. "Довженко"                           

151 1 

Встановлення утилізатора 

теплоти димових газів за 

котлом КВГ-7,56 ст. № 1 

 1 21,3 13,22         0,26 0,26 21,3 13,48 4,00 4 
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152 2 
Реконструкція вузла 

обліку газу 
 2                     0,20 0,2 

  
Всього реконструкція 

котельні "Довженко" 
  21,3 13,22         0,26 0,26 21,3 13,48 4,2 4,2 

  5.1.23. "Дегтярівська"                           

153 1 

Демонтаж котлів ДКВР-

20/13 та ДКВР-10/13 ст. 

№3, встановлення 2 нових 

котлів по 30 Гкал/год. 

 1 33,2 21,01           60 68,3 65,17 2,57 104 

  
Всього реконструкція 

котельні "Дегтярівська" 
  33,2 21,01           60 68,3 65,17 2,57 104 

  5.1.32. "Святошин"                           

154 1 

Розконсервація та 

реконструкція з повною 

заміною основного та 

допоміжного обладнання і 

збільшенням встановленої 

теплової потужності до 70 

Гкал/год. 

 2 24,9 0           45,1 70 68,6  98 

155 2 

Встановлення утилізаторів 

теплоти димових газів за 2 

котлами 

2       1,2 46,3 70 69,8 1,00 6 

  
Всього реконструкція 

котельні "Святошин" 
  24,9 0         1,2 46,3 70 69,8 (93,0) 114 

  5.1.33. вул. Депутатська, 2                           

156 1 
Встановлення утилізаторів 

теплоти димових газів за 
 1 40,8 35,03         0,592 0,592 40,8 35,61 1,50 8 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 300 

 

 

№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

котлом ТВГ-8М ст. № 1 та 

за одним котлом КВГ-7,56. 

157 2 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 1             0,08 0,08   35,69   4,8 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Депутатська, 2 
  40,8 35,03         0,67 0,67 40,8 35,69 1,50 12,8 

  5.1.36. вул. Берковецька, 6                           

158 1 

Реконструкція котла Super 

RAC 2330 ст. № 2 з 

відновленням його 

потужності до 

номінальної 

 1 4,00 2,43           1 4,00 3,46 0,75 1,6 

159 2 

Встановлення нового 

котла потужністю 2 

Гкал/год 

 1               2 6,00 5,42 1,00 3,6 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Берковецька, 6 
  4,00 2,43           3 6,00 5,42 1,75 5,2 

  5.1.37. "Сирець-2"                           

160 1 

Встановлення утилізаторів 

теплоти димових газів за 2 

котлами ТВГ-8М 

 1 24,9 21,75         0,664 0,664 24,9 22,40 2,67 8 

161 2 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 1             0,04 0,04   22,44   2,4 
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Всього реконструкція 

котельні "Сирець-2" 
  24,9 21,75         0,704 0,704 24,9 22,44 2,67 10,4 

 5.1.39. КК Вул. Шполянська, 

6-а     
             

162 1 

Встановлення модульної 

котельні (топкової) на 

природному газі 

1 0,128 0,12             0,1 0,098 2,70 0,2 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Шполянська, 

6-а     

 0,128 0,12             0,1 0,098 2,70 0,2 

               

               

               

  5.1.40. "Берестейська"                           

163 1 
Реконструкція димової 

труби 
                        1,5 

164 2 

В разі переведення 

частини навантаження з 

РК "Відрадний":   

розконсервація котлів ДЕ-

16-14ГМ ст. №№1, 2, та 

відновлення потужності 

котлів ДЕ-16-14ГМ-п ст. 

№№ 3,4 з переведенням їх 

у водогрійний режим  

 1 36,00 6,82           29 36,0 35,28 12,91 30 

  
Всього реконструкція 

котельні  "Берестейська" 
  36,00 6,82           29 36 35,28 12,91 31,5 

  5.1.48. Просп. Перемоги, 113                           
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165 1 

Встановлення 

парогенератора 

потужністю 0,08 Гкал/год 

 1 1,04 1,6             0,08 0,08 11,94 0,12 

  
Всього реконструкція 

котельні  просп. Перемоги, 

113 

  1,04 1,6             0,08 0,08 11,94 0,12 

  
5.1.52. Санаторій 

"Перемога" 
                          

166 1 

Встановлення нового 

котла потужністю 4 

Гкал/год. 

 1 8,58 6,7           4 12,58 10,59 2,87 6 

167 2 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 2             0,04 0,04   10,63   2,4 

  
Всього реконструкція 

котельні  санаторій 

"Перемога" 

  8,58 6,7         0,04 4,04 12,58 10,63 2,87 8,4 

  5.1.55.  Вул. Крамського, 16                           

168 1 

Встановлення 2 

парогенераторів 

потужністю по 0,3 

Гкал/год 

 1 5,8 4,5           0,6 0,6 0,60 10,86 3 

  
Всього реконструкція 

котельні  Вул. Крамського, 

16 

  5,8 4,5           0,6 0,6 0,60 10,86 3 
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5.1.61. Житомирське шосе, 

19 км  д/сан. “Лісова 

поляна” 

                          

169 1 

Демонтаж котла 

НИИСТУ-5 ст. № 2, 

встановлення нового 

котла потужністю 0,63 

Гкал/год. 

 1 1,68 0,86           0,63 1,75 1,22 7,21 1,6 

  

Всього реконструкція 

котельні Житомирське 

шосе, 19 км  д/сан. “Лісова 

поляна”" 

  1,68 0,86           0,63 1,75 1,22 7,21 1,6 

  5.1.63. Кільцева дорога, 8                           

170 1 

Реконструкція котельні з 

заміною пальників на 

котлах та 

тепломеханічного 

обладнання з 

переведенням котельні в 

автоматичний режим 

роботи. 

 1 1,08 1,08             1,08 1,08 2,00 2 

  
Всього реконструкція 

котельні Кільцева дорога, 8 
  1,08 1,08           0 1,08 1,08 2,00 2 

  Всього РТ-2   485,44 244,27 0 0 0 0 5,498 516,68 787,27 748,69  833,37 

РТ3                           

  
6.1.7. вул. Багговутівська, 

36-а 
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встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

171 1 

Реконструкція 2-х котлів 

КВГ-6,5 ст. №№ 3 та 4 з 

відновленням їх 

працездатності до 

номінальної 

 1 26 18,67           2,06 26 20,69 1,04 12 

172 2 

Заміна двох котлів КВГ-

6,5 ст. №№ 1 та 2 на два 

котла потужністю по 20 

Гкал/год. 

 1               40 53 51,94 3,68 60 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. 

Багговутівська, 36-а 

  26 18,67           42,06 53 51,94 4,72 72 

  6.1.23. "Вишгородська"                           

173 1 

Встановлення утилізатора 

теплоти димових газів за 

одним котлом ДКВР-

10/13М 

 1 24,9 17,38         2,44 2,44 24,9 19,81 1,33 4 

174 2 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 1             0,04 0,04   19,85 0,20 2,4 

  
Всього реконструкція 

котельні "Вишгородська" 
  24,9 17,38         2,48 2,48 24,9 19,85 1,53 6,4 

  6.1.24. "Дніпровська"                           

175 1 

Демонтаж 3 котлів ДКВР-

10/13М, встановлення 

нового котла потужністю 

8 Гкал/год.   

 1 24,9 16,96             16,3 14,84 2,75 16 
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№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

  
Всього реконструкція 

котельні "Дніпровська" 
  24,9 16,96           0 16,3 14,84 2,75 16 

  6.1.26. Вул. Кондратюка, 8                           

176 1 

Встановлення сонячних 

колекторів та бака-

акумулятора теплової 

енергії  

 1 22,04 21,5         0,05 0,05 22,04 21,55 0,20 3,2 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Кондратюка, 8 
  22,04 21,50         0,05 0,05 22,04 21,55 0,20 3,2 

  6.1.29.  "Оболонь"                           

177 1 

Проведення заходів з 

підвищення 

енергоефективності не 

передбачено 

 1 13,12 10,80             13,12 10,80 0,00 0 

  
Всього реконструкція 

котельні  "Оболонь" 
  13,12 10,80           0 13,12 10,80 0  0 

  6.1.30. вул. Білицька, 55                           

178 1 

Демонтаж 2-х котлів 

Факел ст. №№ 1 та 2,  

встановлення нового 

котла потужністю 2 

Гкал/год 

 1 4,56 2,22           2 4,84 3,60 4,37 4 

179 2 
Реконструкція  вузла 

обліку газу 
 1                     0,20 0,2 

  
Всього реконструкція 

котельні  вул. Білицька, 55 
  4,56 2,22           2 4,84 3,60 4,565 4,2 

  6.1.34. "Лук’янівська"                           
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№ 

з/п  

№ 

зах. 

по 

ТД  

Проект  

Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 

Існ. 

кори-

сна ТП 

Існ. 
коге
не-

рац. 
ТП 

Дод. 

коген. 

елект-

ричних 

Дод. 

коген. 

теплов

их 

Персп. 

коген. 

теплов

их 

Дод. 
від 

скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

180 1 

Реконструкція двох котлів 

КВГМ-10 з відновленням 

їх потужності до близької 

до номінальної 

 1 20,0 14,5           5,12 20,0 19,50 1,00 20 

181 2 

Встановлення 2 нових 

котлів потужністю по 30 

Гкал/год.  

 1               60 80,0 78,3 2,33 100 

182 3 
Реконструкція  вузла 

обліку газу 
 1                     0,20 0,3 

  
Всього реконструкція 

котельні "Лук’янівська" 
  20,00 14,48           65,12 80,0 78,3 3,53 120,3 

  
6.1.37. вул. Радосинська, 2-а 

селище "Троєщина" 
                          

183 1 

Встановлення 2 

модульних гідронних 

котлів потужністю по 

0,194 Гкал/год. 

 1 1,032 0,34           0,388 0,388 0,380 15,45 1,48 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Радосинська, 

2-а селище "Троєщина" 

  1,032 0,34           0,39 0,39 0,38 15,45 1,48 

  
6.1.38. вул. Будівельників, 10 

селище "Троєщина"   
                          

184 1 

Реконструкція котла 

PROTERM-80 ст. №1 з 

відновленням його 

працездатності 

 1 0,198 0,13           0,043 0,198 0,173 4,69 0,04 
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№ 

з/п  

№ 
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по 

ТД  
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Пер. 

впро-

вадж.

  

Існ. 

встан. 

ТП 
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Існ. 
коге
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рац. 
ТП 
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Дод. 
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их 
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Дод. 
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скид-
ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Будівельників, 

10 селище "Троєщина"   

  0,198 0,13           0,043 0,198 0,17 4,69 0,04 

  6.1.40. "Бортничі"                           

185 1 
Реконструкція  вузла 

обліку газу 
 1                     0,20 0,2 

186 2 

Встановлення додаткового 

нового котла потужністю 

10 Гкал/год (за умови 

недобудови до цього часу 

ТЕЦ-8) 

 1 16,6 12,21           10 26,6 22,01 1,52 14 

187 3 
 Переведення 

навантаження на ТЕЦ-8 
 2                       * 

  
Всього реконструкція 

котельні "Бортничі" 
  16,6 12,21           10 0 0,0 1,52 14 

  6.1.41. вул. Здолбунівська, 2                           

188 1 

Введення у експлуатацію 

вже встановлених 2 котлів 

по 30 Гкал/год.  

 1 26,6 24,30           60 86,6 83,1 1,70 20 

189 1 

Встановлення  двох котлів 

потужністю по 30 

Гкал/год.  

 2               60 58,8 141,9 1,70 100 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Здолбунівська, 2 
  26,6 24,30           120 146,6 141,9 3,39 120 

  6.1.42. вул. Геофізиків, 10                           

190 1 

Переведення 

навантаження на нову 

ТЕЦ-8 на біомасі.  

 2 11,6 8,21             0 0   * 
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ної 

тепл. 

Дод. 

ТП 

всього 

Персп. 

встан. 

ТП  

Персп. 

корис-

на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Геофізиків, 10 
  11,6 8,212             0 0     

  
6.1.43. вул. Берегова, 1 

селище "Рибне"  
                          

191 1 

Демонтаж 2 котлів 

Універсал-5М, 

встановлення 2 нових 

котлів по 0,194 Гкал/год 

 1 0,628 0,245           0,388 0,388 0,380 16,81 1,48 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Берегова, 1 

селище "Рибне"  

  0,628 0,245           0,388 0,388 0,38 16,81 1,48 

  6.1.44. Харківське шосе, 121                           

192 1 

Заміна котла Е-1/9Г ст. 

№5 на сучасний 

паропродуктивністю 1 т 

пари/год 

 1 2,8 1,16           2,8 2,8 1,27 24,36 4 

  
Всього реконструкція 

котельні Харківське шосе, 121 
  2,8 1,16           2,8 2,8 1,27 24,36 4 

  6.1.45. вул. Горлівська, 220                           

193 1 

Демонтаж котла 

НИИСТУ-5 ст. №1, 

встановлення трьох 

модульних гідронних 

котлів по 0,194 Гкал/год   

 1 2,24 0,96           0,58 2,82 1,53 15,69 2,17 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Горлівська, 

220 

  2,24 0,96           0,582 2,822 1,53 15,69 2,17 

  6.1.46. вул. Ялинкова, 58/60                           
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ТП 
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вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

194 1 

Демонтаж котла КВАС-

Гн-0,8, встановлення двох 

модульних гідронних 

котлів по 0,194 Гкал/год 

 1 1,92 0,970           0,388 1,38 1,35 13,97 1,48 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Ялинкова, 

58/60 

  1,92 0,970           0,388 1,38 1,35 13,97 1,48 

  6.1.47. вул. Бориспільська, 19                           

195 1 

Переведення котлів ДЕ-

25-14ГМ у водогрійний 

режим 

 1 42 18,23             42 18,23   10 

196 2 
Реконструкція  вузла 

обліку газу 
 1                     0,20 0,2 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Бориспільська, 

19 

  42 18,23           0 42 18,23 0,20 10,2 

  6.1.48. вул. Вакуленчука, 50-а                           

197 1 

Встановлення двох 

модульних гідронних 

котлів потужністю по 

0,194 Гкал/год 

 1 0,37 0,33           0,388 0,76 0,707 6,90 1,48 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Вакуленчука, 

50-а 

  0,37 0,33           0,388 0,76 0,71 6,90 1,48 

  
6.1.49. вул. Зрошувальна, 17 

(вуг.) 
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№ 
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№ 
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по 

ТД  

Проект  
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впро-
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ТП 

Існ. 
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Існ. 
коге
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рац. 
ТП 
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их 
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их 
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ної 
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ТП 

всього 
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встан. 

ТП  

Персп. 
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на ТП  

Приріст 

ефекти-

вності  

Кап. 

вкла-

дення  

        Гкал/год МВт Гкал/год  %   млн грн  

198 1 

Демонтаж котлів 

НИИСТУ-5 ст. №№1, 2, 

встановлення 2 сучасних 

вугільних котлів 

потужністю по 0,5 

Гкал/год 

 1 2,24 1,568           1 2,12 2,05 35,99 1,34 

  
Всього реконструкція 

котельні вул. Зрошувальна, 17 
  2,24 1,57           1,00 2,12 2,05 35,99 1,34 

  Всього по РТ-3   243,75 170,67 0,0 0,0 0,0 0,0 2,53 247,68 413,66 368,8  379,77 

  Додаткові ТД                           

  КК «Кайсарова, 7»                           

199 1 

Реконструкція зі 

збільшенням теплової 

потужності до 70 Гкал/год  
                70,0 70 68,6  120 

 
Всього реконструкція 

котельні вул. Кайсарова, 7 
        70,0 70 68,6  120 

  Загальні заходи                            

200 2 
Впровадження системи 

SCADA  
                        150 

  Всього РТ1, РТ2, РТ3 1072,4 694,2 0 0 0 0 11,7 816,8 1414,4 1305,3   1377,6 

  
Всього РТ1, РТ2, РТ3, ТД >80 

Гкал/год 
4821,6 4023,4 0 261 633 633 153,8 3403,7 7274,4 7169,3   15513,4 

  Всього КП "ТКЕ" 8539,6 7058,9 1634 666 1003 2637 221,8 4445,7 11382,4 11151,3   30036,7 

  Всього КП "ТКЕ" + ДТЕЦ-4 9767,6 7618,9 2042 666 1003 3045 221,8 4825,7 12610,4 12072,5   30396,7 

 Всього КП "ТКЕ" + ДТЕЦ-4 + 

додаткові 
9767,6 7618,9 2042 666 1003 3045 221,8 4895,7 12680,4 12141,1  30666,7 

* Враховано в заходах з реконструкції системи транспортування ТЕ      
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Після впровадження заходів, передбачених Схемою теплопостачання міста 

Києва в частині будівництва нових тепложджерел та реконструкції існуючих, 

буде проведений вказаний додатковий перерозподіл навантажень між 

теплоджерелами.  

 

 

 

4.2.5. Баланс теплової енергії на перспективу після впровадження 

заходів, передбачених Схемою теплопостачання 

 

В результаті впровадження заходів, передбачених Схемою теплопостачання 

міста Києва, генерація теплової енергії в системі централізованого 

теплопостачання міста буде здійснюватись на 78 теплоджерелах, в тому числі на 

73 існуючих, на 5 з яких залишаються в роботі лише потужності для виробництва 

пари, та на 5 новозбудованих теплових джерелах.   

Баланс теплової енергії (потужності на відпуск ТЕ та навантаження  

теплоджерел) по Системі централізованого теплопостачання міста Києва на 

перспективу після впровадження заходів, передбачених Схемою 

теплопостачання, розрахований на основі даних щодо перспективних 

навантажень відповідно до таблиці 4.2.3, з урахуванням змін теплової 

потужності теплоджерел в результаті впровадження заходів відповідно до 

розділів 4.2.3 та 4.2.4, представлених в зведеній Таблиці 4.2.5.  

Відповідно до часових періодів, встановлених для розроблення Схеми 

теплопостачання, баланси розраховані на дати: 2025 рік, 2030 рік та період після 

2030 року, і представлені в Таблицях 4.2.6, 4.2.7 та 4.2.8 відповідно.    
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Таблиця 4.2.6.  Перспективний баланс потужності на відпуск ТЕ та навантаження ТД з впровадженням заходів з 

реконструкції  на 2025 рік  

№ 

з/п 

№ 

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Перспект. 

навантаже

-ння до 

2025 р. 

Резерв/ 

дефіцит 

потужн. до 

2025 р. 

Перспект. 

встановл. 

потужність  

Перспек

т. встан. 

когенер. 

потужн.  

Перспект. 

доступна 

потуж-

ність  

Резерв/ 

дефіцит 

після 

заходів 

Коеф. 

завант. 

встан. 

потужн.  

  Без зах. Після впровадження заходів  

Гкал/год  

ТЕЦ 

1  1  1.1.1 ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 1918,35 -398,35 1874 974 1866  47,7  1,02  

2  2  1.1.2 ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1 а 1185,08  254,92  1830  750 1530 344,9  0,65  

3  3  1.2.3 ТЕЦ-4, вул. Гната Хоткевича, 20 682,73  -122,73  1228 408 840  157,3  0,56  

Всього по ТЕЦ 3786,16 -266,16 4932  2132  4236  549,8  0,77  

4  4  2.1.1 СП "Завод "Енергія"  вул. Колекторна, 44   24,00  51,50  104 10 60  36,0  0,23  

Теплоджерела >80 Гкал/год 

5  5  3.1.1 "СТ-1", вул. Жилянська, 85 518,86  -7,37 770   713,49 94,6 0,67  

6  6  3.1.2 "СТ-2", пров. Електриків, 17 415,77  203,31 680  70 686,68 270,9 0,61  

7  7  3.1.3 
"Відрадний", просп. Любомира Гузара 

(Комарова), 7 
177,83  -0,07  200    197,5 19,7  0,89  

8  8  3.1.4 "Нивки", вул. Салютна, 23-б 155,84  -11,14  200    193,7 37,9  0,78  

9  9  3.1.5 "М. Борщагівка", вул. Жмеринська, 14 302,36  92,04  400    404,4 102,0  0,76  

10  10  3.1.6 "Виноградар", вул. Світлицького, 34 154,23 41,87  216  16 212,1 57,9  0,72  

11  11  3.1.7 "Молодь", вул. Дегтярівська, 46 142,14  -38,44  155    157,7 15,6  0,93  

12  12  3.1.8 "Воскресенка", вул. Крайня, 1 80,63  214,47  300,00    295,1 214,5  0,27  

13  13  3.1.9 "Біличі", вул. Робітнича, 1 260,24  21,16  340,00    321,4 61,2  0,77  

14  14  3.1.10 "Веркон", просп. Перемоги, 67 43,27  23,67  102,00    78,54 35,3  0,42  

15  15  3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8 0,00  0,00  200   196 196,0  0,00  

16  16  3.1.12 "Позняки", вул. Ревуцького, 41 398,24  -106,24  400,00    420 21,8  1,00  

17  17  3.1.13 "Теремки", просп. Глушкова, 38 35,82  12,88  130,00    127,4 91,6  0,28  

18  18  3.1.14 "Центральна",  пр.Вернадського, 36-б   63,75  63,79  150,00    140,84 77,1  0,42  

19  19  3.1.15 “Мінська”, просп. Рокосовського, 8-б 75,82  -4,52  90   91 15,2  0,84  

Всього теплоджерела >80 Гкал/год 2825 504  4333  86  4236  1311 0,84  
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№ 

з/п 

№ 

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Перспект. 

навантаже

-ння до 

2025 р. 

Резерв/ 
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потужн. до 

2025 р. 

Перспект. 

встановл. 

потужність  

Перспек

т. встан. 

когенер. 

потужн.  

Перспект. 

доступна 

потуж-

ність  

Резерв/ 

дефіцит 

після 

заходів 

Коеф. 

завант. 

встан. 

потужн.  

  Без зах. Після впровадження заходів  

Гкал/год  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

20  20  4.1.1 "Феофанія-2", вул. Метрологічна, 1-а    19,99  6,46  26,64    26,45  6,5  0,75  

21  23  4.1.4 Просп. Науки, 47 25,41  -7,24  28,66   29,34  3,9  0,89  

22  27  4.1.8 “Московська-2”, Коломиївський пров, 5-а 14,76  3,51  24,90    18,27  3,5  0,59  

23  28  4.1.9 “Московська-3”, вул.Васильківська,8-б 21,71  -5,11  24,90    24,4 2,7  0,87  

24  29  4.1.10 “Московська-4”, просп. Науки, 10 20,05  -1,06  24,90    21 1,0  0,81  

25  30  4.1.11 «Голосієво-1», вул. Героїв Оборони, 12-б 10,82  8,67  24,90    19,48  8,7  0,43  

26  36  4.1.17 
Просп.Голосіївський (40-річчя Жовтня), 

94/96 
2,96  1,37  8,00  

  
4,33  1,4  0,37  

27  37  4.1.18 Вул. Волзька, 12-а 0,20  0,31  0,27   0,26  0,1  0,73  

28  47  4.1.28 Вул. Козацька, 67-а (вуг.) 0,09  0,81  0,12   0,12 0,0  0,75  

29  48  4.1.29 “Жуляни”, вул. Пулюя, 5-б 28,63  -2,12  27,8   26,52  -2,12  1,03  

30  52  4.1.33 Вул. Волинська, 69 0,41  0,43  1,05    0,83  0,4  0,39  

31  53  4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.) 0,25  1,04  0,39    0,38  0,1  0,65  

32  54  4.1.35 Вул. Каменярів, 50-б (вуг.) 0,08  0,54  0,12    0,12  0,0  0,67  

33  55  4.1.36 “Московська-1”, вул.Васильківська,96-а 67,99  4,84  86,39    73,50  5,5  0,79  

34  56  4.1.37 “Феофанія”, вул. Заболотного, 21 10,86  7,40  25,60    18,26  7,4  0,42  

35  57  4.1.38 Вул. Набережно-Корчуватська, 84 13,37  2,65  19,50    16,52  3,1  0,69  

36  58  4.1.39 “Конча-Заспа”, вул. Матикіна, 13 4,28  6,51  15,06    10,99  6,7  0,28  

37  61  4.1.42 Вул. Китаївська, 22 5,00  -3,39  7,6   5,88 0,88  0,66  

38  67  4.1.48 
Вул. Пирогівський шлях 

(Червонопрапорна), 148 
0,18  0,40  0,388   0,38 0,20  0,46  

39  68  4.1.49 Столичне шосе, 58-б (вуг.) 0,06  0,80  0,66   0,62 0,56  0,09  

40  74  4.1.55 Вул. Деревообробна, 3 1,10  0,23  1,82   1,72 0,63  0,60  

41  75  4.1.56 вул. Підвисоцького, 4-б 1,39  2,07  5,16    3,46  2,1  0,27  

Всього по району теплопостачання №1 249,59  29,11 354,83  0,00  302,86  53,27  0,70  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 
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  Без зах. Після впровадження заходів  

Гкал/год  

42  77  5.1.2 “Лагерна-Гонти”, вул. О.Теліги, 3-г 42,09  -1,68  49,80    45,47  3,38  0,85  

43  78  5.1.3 “Щусєва-Котовського”, вул.Щусєва,44 17,27  1,46  24,90    23,10  5,8  0,69  

44  79  5.1.4 “Сирець”, вул. Бакинська, 2 21,53  -0,51  24,90    25,73  4,2  0,86  

45  84  5.1.9 “Вітряні Гори”, вул.Червонопільська,5а 45,33  -11,55  49,50    47,13 1,80  0,92  

  86  5.1.11 Вул. Міська, 2 

Теплове навантаження планується до переведення на к/к ДП "Санаторій ім. І 

Травня", вул. Лісова, 28. №92 (5.1.17); продовжуватиме функціонувати лише 

для виробництва пари за потребою  

  87  5.1.12 Вул. Максименка (Червонофлотська), 28 

Теплове навантаження планується до переведення на к/к ДП "Санаторій ім. І 

Травня", вул. Лісова, 28. №92 (5.1.17); продовжуватиме функціонувати тільки 

для виробництва пари за потребою 

46  90  5.1.15 Санаторій “Ялинка”, вул. Лісова, 1 0,99  0,57  1,164   1,18 0,19  0,85  

47  92  5.1.17 ДП "Санаторій ім.І Травня", вул. Лісова,28 12,92  -3,00  19,30    17,95 5,0  0,67  

48  94  5.1.19 Вул. Полкова, 57 33,80  -23,81  35,00    34,3 0,5  0,97  

49  97  5.1.22 “Довженко”, просп. Перемоги, 44 7,35  5,87  21,30    13,48  6,1  0,34  

50  98  5.1.23 “Дегтярівська”,  вул. Дегтярівська, 43 36,38  -15,36  68,3   65,17 28,79  0,53  

51  107  5.1.32 “Святошин”,  вул. Чорнобильська, 25 0,00  0,00  70   68,6 68,6  0,00  

52  108  5.1.33 Вул. Депутатська, 2 31,31  3,72  40,80    35,70  4,39  0,77  

53  111  5.1.36 Вул. Берковецька, 6 4,70  -2,27  6,00    4,46 -0,24  0,78  

54  112  5.1.37 “Сирець-2”, вул. Бакинська, 22 18,56  3,19  24,90    22,45  3,89  0,75  

55  115  5.1.40 “Берестейська”, вул. Василенка, 1 3,31  3,51  36,00    35,28  32,0  0,09  

 123  5.1.48 просп. Перемоги, 113 
Теплове навантаження планується до переведення на СТ «Біличі» №13 (3.1.9) 

продовжуватиме функціонувати тільки для виробництва пари за потребою 

56  127  5.1.52 Санаторій “Перемога” вул. Бударіна, 3 10,27  -3,59  12,58    10,59  0,3  0,82  

  130 5.1.55 Вул. Крамського, 16 
Теплове навантаження планується до переведення на СТ «Біличі» №13 (3.1.9) 

продовжуватиме функціонувати тільки для виробництва пари за потребою  

57  136  5.1.61 
Житомирське шосе, 19 км  д/сан. “Лісова 

поляна” 
0,72  0,15  1,75   1,22 0,50 0,41  

58  138  5.1.63 Кільцева дорога, 8 0,38  0,70  1,08    1,08  0,7  0,35  
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Всього по району теплопостачання №2 286,88  -42,61  487,27  0,00  452,88  166,00  0,59  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

59  145  6.1.7 Вул. Багговутівська, 36-а 27,37  -8,71  53   50,96 23,59  0,52  

60  161  6.1.23 “Вишгородська”, вул. Автозаводська,87 15,59  1,79  24,90    17,42  1,8  0,63  

61  162  6.1.24 “Дніпровська” вул. Дніпроводська, 1а 5,92  11,05  16,30    14,84 8,9  0,36  

62  164  6.1.26 Вул. Кондратюка, 8 9,78  11,72  22,04    21,55  11,8  0,44  

63  167  6.1.29 Урочище “Оболонь” вул. Богатирська,30  3,36  7,44  13,12    10,80  7,4  0,26  

64  168  6.1.30 Вул. Білицька, 55 1,97  0,25  4,84    3,60  1,63  0,41  

65  172  6.1.34 “Лук’янівська” вул. Н.Юрківська, 53 24,90 -10,42  80,00    78,40  53,50  0,30  

66  175  6.1.37 
Вул. Радосинська (Леніна), 2-а, селище 

"Троєщина" 
0,11  0,23  0,39  

  
0,38  0,3  0,29  

67  176  6.1.38 Вул. Будівельників,10 селище "Троєщина"   0,11  0,02  0,20    0,17  0,1  0,56  

68  178  6.1.40 "Бортничі" вул. Харченка (Леніна), 64  21,95  -9,73  26,60    22,01  0,1  0,83  

69  179  6.1.41 Вул. Здолбунівська, 2 27,20  -2,90  86,6   83,10  55,9  0,31  

70  180  6.1.42 Вул. Геофізиків, 10 8,43  -0,21  11,60    8,21  -0,2  0,73  

71  181  6.1.43 Вул. Берегова, 1, селище "Рибне"  0,23  0,02  0,39    0,38  0,15  0,58  

72  182  6.1.44 Харківське шосе, 121 0,66  0,50  2,80    1,27  0,6  0,24  

73  183  6.1.45 Вул. Горлівська, 220 0,73  0,23  2,82    1,53  0,8  0,26  

74  184  6.1.46 Вул. Ялинкова, 58/60 0,24  0,73  1,38    1,35  1,1  0,17  

75  185  6.1.47 Вул. Бориспільська, 19 5,45  12,78  42,00    18,23  12,8  0,13  

76  186  6.1.48 Вул. Вакуленчука, 50-а 0,32  0,01  0,76    0,71  0,4  0,42  

77  187  6.1.49 Вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) 0,55  1,02  2,12   2,05 1,5  0,26  

Всього по району теплопостачання №3 154,8 15,8 391,9 0,0 339,4 184,6 0,39  

Всього РТ1, РТ2, РТ3 691,32 2,32 1233,95 0,00 1095,14 403,82 0,56  

Всього РТ1, РТ2, РТ3, ТД >80 Гкал/год 3516,13  506,71  5566,95  126,00  5330,99 1714,85 0,63  

Всього КП "ТКЕ" 6643,56  414,79  9374,95  1860,00  8786,99  2143,43 0,71  

Всього КП "ТКЕ" + ДТЕЦ-4 7326,29  292,06  10602,95  2268,00  9626,99 2300,70  0,69  
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Гкал/год  

Додаткові ТД 

78    КК «Кайсарова, 7» 66,02 -66,02 70  68,6 2,58 0,94 

Всього з додатковими ТД 7392,31 226,04 10672,95 2268,00 9695,99 2303,28 0,69 

Нове будівництво ТД  

79   0.1.1 ТЕЦ-7               

80   0.1.2 ТЕЦ-8               

81   0.1.3 РК «Коцюбинське»               

82   0.1.4 РК «Відрадний-2»               

83   0.1.5 РК «Нивки-2»               

84  0.3.1 Комплекс з переробки ТПВ        

Всього нове будівництво   0 0 0 0 0 0  

Всього існуючі і нові ТД 7392,3 226,0 10673,0 2268,0 9693,1 2303,3 0,69 

 

  



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 317 

 

 

Таблиця 4.2.7.  Перспективний баланс потужності (на відпуск ТЕ) та навантаження ТД з впровадженням заходів з 

реконструкції  на 2030 рік  

№  

з/п 

№ 

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Перспект. 

навантаж

ення до 

2030 р. 

Резерв/ 

дефіцит 

потужн. до 

2030 р. 

Перспект. 

встановл. 

потужність 

Перспект. 

встановл. 

когенер. 

потужн. 

Перспект. 

доступна 

потуж-

ність 

Резерв/ 

дефіцит 

після 

заходів 

Коеф. 

завант. 

встан. 

потужн. 

  Без зах. Після впровадження заходів  

Гкал/год  

ТЕЦ 

1  1  1.1.1 ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 1927,90 -61,90 1994,00  1064,00  2022,00  94,10  0,97  

2  2  1.1.2 ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1 а 1480,26  49,74  1920 840 1620 139,74  0,77  

3  3  1.2.3 ТЕЦ-4, вул. Гната Хоткевича, 20 695,92  144,08  1228 408 940 244,08  0,57  

Всього по ТЕЦ 4104,09  131,91 5142,00  2312,00  4582,00  477,91  0,80  

4  4  2.1.1 СП "Завод "Енергія"  вул. Колекторна, 44   24,00  36,00  104 10 60 36,00  0,23  

Теплоджерела >80 Гкал/год 

5  5  3.1.1 "СТ-1", вул. Жилянська, 85 618,86  94,63  770   747,2 128,34  0,80  

6  6  3.1.2 "СТ-2", пров. Електриків, 17 540,56  146,12  750  140 805,4 264,84  0,72  

7  7  3.1.3 
"Відрадний", просп. Любомира Гузара 

(Комарова), 7 
185,74  11,76  200 

  
207,5 21,76  0,93  

8  8  3.1.4 "Нивки", вул. Салютна, 23-б 135,10  58,60  200   203,7  68,60  0,68  

9  9  3.1.5 "М. Борщагівка", вул. Жмеринська, 14 304,19  100,21  438  38 457,4  153,21  0,69  

10  10  3.1.6 "Виноградар", вул. Світлицького, 34 154,23  57,87  216 16 217,1 62,87  0,72  

11  11  3.1.7 "Молодь", вул. Дегтярівська, 46 140,18  17,52  155   157,75 17,57  0,92  

12  12  3.1.8 "Воскресенка", вул. Крайня, 1 87,62  207,48  309,00  9 304,10  216,48  0,28  

13  13  3.1.9 "Біличі", вул. Робітнича, 1 263,97  57,43  440 40 419,40  155,43  0,60  

14  14  3.1.10 "Веркон", просп. Перемоги, 67 51,94  26,60  102,00   90,3 38,36  0,51  

15  15  3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8 0,00  196,00  340 140 333,2 333,20  0,00  

16  16  3.1.12 "Позняки", вул. Ревуцького, 41 524,98  -104,98  885,00  125 895,3 370,32  0,59  

17  17  3.1.13 "Теремки",  просп. Глушкова, 38 253,55  -126,15  280,00    274,4 20,85  0,91  

18  18  3.1.14 "Центральна", пр.Вернадського,36-б                   84,07  56,77  150   140,92 56,85  0,56  

19  19  3.1.15 “Мінська”, просп.Рокосовського,8-б 75,82  15,18  90   91,04 15,22  0,84  

Всього теплоджерела >80 Гкал/год 3420,81  815,04  5325,00  508,00  5344,76  1923,95 0,84  
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Гкал/год  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1  

20  20  4.1.1 "Феофанія-2" вул. Метрологічна, 1-а    64,10  -37,65  консерв.         

21  23  4.1.4 просп. Науки, 47 25,41  3,93  44,33    43,74  18,33 0,57  

22  27  4.1.8 “Московська-2” Коломиївський пров, 5-а 36,13  -17,86  консерв.          

23  28  4.1.9 “Московська-3” вул.Васильківська,8-б 21,71  2,70  24,90    24,40  2,70  0,87  

24  29  4.1.10 “Московська-4” просп. Науки, 10 20,05  0,95  24,90    22,00 1,95  0,81  

25  30  4.1.11 Голосієво-1 вул. Героїв Оборони, 12-б 10,82  8,67  24,90    19,48  8,67  0,43  

26  36  4.1.17 Просп.Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94/96 2,96  1,37  8,00    4,33  1,37  0,37  

27  37  4.1.18 Вул. Волзька, 12-а 0,20  0,07  0,27    0,26  0,07  0,73  

28  47  4.1.28 Вул. Козацька, 67-а (вуг.) 0,09  0,03  0,12    0,12  0,03  0,75  

29  48  4.1.29 “Жуляни” вул. Пулюя, 5-б 26,18  0,34  27,80    26,52  0,34  0,94  

30  52  4.1.33 Вул. Волинська, 69 0,41  0,43  1,05    0,83  0,43  0,39  

31  53  4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.) 0,25  0,13  0,39    0,38  0,13  0,65  

32  54  4.1.35 Вул. Каменярів, 50-б (вуг.) 0,08  0,04  0,12    0,12  0,04  0,67  

33  55  4.1.36 “Московська-1” вул.Васильківська,96-а 67,99  5,50  86,39    73,50  5,50  0,79  

34  56  4.1.37 “Феофанія” вул. Заболотного, 21 10,86  7,40  0,7 пара   0,7 пара      

35  57  4.1.38 Вул. Набережно-Корчуватська, 84 13,37  3,17  19,50    16,54  3,17  0,69  

36  58  4.1.39 “Конча-Заспа” вул. Матикіна, 13 4,28  6,71  15,06    10,99  6,71  0,28  

37  61  4.1.42 Вул. Китаївська, 22 5,00  0,88  7,60    5,88  0,88  0,66  

38  67  4.1.48 
Вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 

148 
0,18  0,20  0,39    0,38  0,20  0,46  

39  68  4.1.49 Столичне шосе, 58-б (вуг.) 0,06  0,56  0,66    0,62  0,56  0,09  

40  74  4.1.55 Вул. Деревообробна, 3 1,10  0,63  1,82    1,72  0,63  0,60  

41  75  4.1.56 вул. Підвисоцького, 4-б 1,39  2,07  консерв.          

Всього по району теплопостачання №1 200,13  -9,75 288,20  0,00  251,82  51,70  0,60  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

42  77  5.1.2 “Лагерна-Гонти” вул. О.Теліги, 3-г 42,09  3,38  49,80    45,47  3,38  0,85  
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43  78  5.1.3 “Щусєва-Котовського” вул.Щусєва,44 17,27  5,83  24,90    23,10  5,83  0,69  

44  79 5.1.4 “Сирець” вул. Бакинська, 2 21,53  4,20  24,90    25,73  4,20  0,86  

45  84  5.1.9 “Вітряні Гори” вул.Червонопільська,5а 45,33  1,80  49,50    47,13  1,80  0,92  

46  86  5.1.11 Вул. Міська, 2   0,12 пара  0,12 пара   

47  87  5.1.12 Вул. Максименка (Червонофлотська), 28   0,06 пара  0,06 пара   

48  90  5.1.15 Санаторій “Ялинка” вул. Лісова, 1 0,99  0,19  1,16    1,18  0,19  0,85  

49  92  5.1.17 ДП "Санаторій ім.І Травня"вул. Лісова,28 12,92  5,03  19,30    17,95  5,03  0,67  

50  94  5.1.19 Вул. Полкова, 57 33,80  0,50  135,00    132,30  98,50  0,25  

51  97  5.1.22 “Довженко” просп. Перемоги, 44 7,35  6,13  21,30    13,48  6,13  0,34  

52  98  5.1.23 “Дегтярівська”  вул. Дегтярівська, 43 50,81  14,36  68,30    65,17  14,36  0,74  

53  107  5.1.32 “Святошин” вул. Чорнобильська, 25 0,00  68,60  70,00    68,60  68,60  0,00  

54  108  5.1.33 Вул. Депутатська, 2 31,31  4,39  40,80    35,70  4,39  0,77  

55  111  5.1.36 Вул. Берковецька, 6 4,70  -0,24  6,00    4,46  -0,24  0,78  

56 112  5.1.37 “Сирець-2” вул. Бакинська, 22 18,56  3,89  24,90    22,45  3,89  0,75  

57  115  5.1.40 “Берестейська” вул. Василенка, 1 3,31  31,97  36,00    35,28  31,97  0,09  

58  123  5.1.48 просп. Перемоги, 113   0,08 пара  0,08 пара   

59  127  5.1.52 Санаторій “Перемога” вул. Бударіна, 3 10,27  0,33  12,58    10,63  0,37  0,82  

60  130 5.1.55 Вул. Крамського, 16   0,6 пара  0,6 пара   

61  136  5.1.61 
Житомирське шосе, 19 км  д/сан. “Лісова 

поляна” 
0,72  0,50  1,75    1,22  0,50  0,41  

62  138  5.1.63 Кільцева дорога, 8 0,38  0,70  1,08    1,08  0,70  0,35  

Всього по району теплопостачання №2 301,32  151,56  587,27  0,00  550,92  249,60  0,51  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

63  145  6.1.7 Вул. Багговутівська, 36-а 27,37  23,59  53,00    50,96  23,59  0,52  

64  161  6.1.23 “Вишгородська” вул.Автозаводська,87 15,59  4,27 24,90    19,86 4,27 0,63  

65  162  6.1.24 “Дніпровська” вул. Дніпроводська, 1а 5,92  8,92 16,30    14,84  8,92  0,36  

66  164  6.1.26 Вул. Кондратюка, 8 9,78  11,77  22,04    21,55  11,77  0,44  
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67  167  6.1.29 Урочище “Оболонь” вул. Богатирська,30  3,36  7,44  13,12    10,80  7,44  0,26  

68  168  6.1.30 Вул. Білицька, 55 1,97  1,63  4,84    3,60  1,63  0,41  

69  172 6.1.34 “Лук’янівська” вул. Н.Юрківська, 53 54,90 23,50  80,00    78,40  23,50 0,68  

70  175  6.1.37 
Вул. Радосинська (Леніна), 2-а селище 

"Троєщина" 
0,11  0,27  0,39    0,38  0,27  0,29  

71  176  6.1.38 Вул. Будівельників,10 селище "Троєщина"   0,11  0,06  0,20    0,17  0,06  0,56  

72  178  6.1.40 "Бортничі" вул. Харченка (Леніна), 64  21,95  0,07  консерв.          

73  179  6.1.41 Вул. Здолбунівська, 2 119,13  -36,03  146,60    141,90  22,77  0,81  

74  180  6.1.42 Вул. Геофізиків, 10 8,43  -0,21  консерв.         

75  181  6.1.43 Вул. Берегова, 1 селище "Рибне"  0,23  0,15  0,39    0,38  0,15  0,58  

76  182  6.1.44 Харківське шосе, 121 0,66  0,61  2,80    1,27  0,61  0,24  

77  183  6.1.45 Вул. Горлівська, 220 0,73  0,81  2,82    1,53  0,81  0,26  

78 184  6.1.46 Вул. Ялинкова, 58/60 0,24  1,11  1,38    1,35  1,11  0,17  

79 185  6.1.47 Вул. Бориспільська, 19 5,45  12,78  42,00    18,23  12,78  0,13  

80 186  6.1.48 Вул. Вакуленчука, 50-а 0,32  0,39  0,76    0,71  0,39  0,42  

81 187  6.1.49 Вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) 0,55  1,50  2,12    2,05  1,50  0,26  

Всього по району теплопостачання №3 246,4 62,6 413,7 0,0 368,0 121,6 0,59  

Всього РТ1, РТ2, РТ3 747,85 204,44 1289,12 0,00 1170,72 422,87 0,58  

Всього РТ1, РТ2, РТ3, ТД >80 Гкал/год 4168,66  1019,48 6614,12  508,00  6515,48  2346,82  0,63  

Всього КП "ТКЕ" 7600,83  1043,31  10632,12  2422,00  10217,48  2616,65  0,71  

Всього КП "ТКЕ" + ДТЕЦ-4 8296,75  1187,39  11860,12  2830,00  11157,48  2860,73  0,70  

Додаткові ТД 

82    КК «Кайсарова, 7» 66,02 2,58 70  68,6 2,58 0,94 

Всього з додатковими ТД 8362,77  1189,97  11930,12  2830,00  11226,08  2863,31  0,70  

Нове будівництво 

83  0.1.1 ТЕЦ-7 181,08  313 213 311 129,92  0,58  

84  0.1.2 ТЕЦ-8 30,37  34 34 34 3,63 0,89  
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85  0.1.3 РК «Коцюбинське» 30  67 17 66 36,0 0,45  

86  0.1.4 РК «Відрадний-2» 30  50  49 19,0 0,60  

87  0.1.5 РК «Нивки-2» 30  50  49 19,0 0,60  

88  0.3.1 Комплекс з переробки ТПВ 78,00  80 34 78,4 0,40  0,98  

Всього нове будівництво 379,45  594 298 587,4 207,95 0,64 

Всього існуючі і нові ТД 8742,2 1190,0 12524,1 3128,0 11813,5 3071,3 0,70 
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Таблиця 4.2.8 Перспективний баланс потужності (на відпуск ТЕ) та навантаження ТД після впровадження заходів з 

реконструкції (в період після 2030 року)  

№  

з/п 

№  

ТД 

Шифр  

ТД 
Назва, адреса теплоджерела 

Перспект. 

навантаже-

ння після 

заходів 

Резерв/ 

дефіцит 

потужн.  

після заходів 

Перспект. 

встановл. 

потужність  

Перспект. 

встановл. 

когенер. 

потужн.  

Перспект. 

доступна 

потужність  

Резерв/ 

дефіцит 

після 

заходів 

Коеф. 

завант. 

встан. 

потужн.  

  Без зах. Після впровадження заходів  

Гкал/год  

ТЕЦ 

1  1  1.1.1 ТЕЦ-5 вул. Промислова, 4 1880,26  141,74  2084,00  1154,00  2112,00  231,74  0,90  

2  2  1.1.2 ТЕЦ-6 вул. Пухівська, 1 а 1735,08  -115,08  1920 840 1890 154,92  0,90  

3  3  1.2.3 ТЕЦ-4, вул. Гната Хоткевича, 20 744,09  195,91  1228,00  408,00  940,00  195,91  0,61  

Всього по ТЕЦ 4359,43  222,57  5232,00  2402,00  4942,00  582,57 0,83  

4  4  2.1.1 
СП "Завод "Енергія"  вул. Колекторна, 

44   
24,00  36,00  104,00  10,00  60,00  36,00  0,23  

Теплоджерела >80 Гкал/год 

5  5  3.1.1 "СТ-1", вул. Жилянська, 85 724,21 22,99  770  747,20 22,99  0,94  

6  6  3.1.2 "СТ-2", пров. Електриків, 17 551,44  253,96  750 140 805,4 253,96  0,73  

7  7  3.1.3 
"Відрадний", просп. Любомира Гузара 

(Комарова), 7 
159,28  48,22  200  207,5 48,22  0,80  

8  8  3.1.4 "Нивки", вул. Салютна, 23-б 91,75  111,95  250,00   252,75 161,00 0,37  

9  9  3.1.5 "М. Борщагівка", вул. Жмеринська, 14 309,00  148,40  438 38 457,4  148,40  0,71  

10  10  3.1.6 "Виноградар", вул. Світлицького, 34 154,23  62,87 216 16 217,1 62,87  0,72  

11  11  3.1.7 "Молодь", вул. Дегтярівська, 46 140,18  17,57  155   157,75 17,57  0,92  

12  12  3.1.8 "Воскресенка", вул. Крайня, 1 90,39  213,71  309 9 304,10  213,71  0,29  

13  13  3.1.9 "Біличі", вул. Робітнича, 1 292,50  126,90  440 40 419,40  126,90  0,66  

14  14  3.1.10 "Веркон", просп. Перемоги, 67 87,59  2,71  102  90,3 2,71  0,86  

15  15  3.1.11 "ПАР", вул. Резервна, 8 0,00  333,20  340 140 333,2 333,20  0,00  

16  16  3.1.12 "Позняки", вул. Ревуцького, 41 1064,44  -169,14  1370,00  250 1370,6 306,16  0,78  

17  17  3.1.13 "Теремки"   просп. Глушкова, 38 226,01  48,39  280   274,4 48,39  0,81  

18  18  3.1.14 "Центральна"  пр.Вернадського,36-б                   96,85  44,07  150   140,92 44,07  0,65  

19  19  3.1.15 “Мінська” просп.Рокосовського,8-б 75,82  15,22  90   91,04 15,22  0,84  
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Гкал/год  

Всього теплоджерела >80 Гкал/год  4063,7  1281,06  5860,00  633,00  5869,06  1805,36  0,84  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 1 

20  23  4.1.4 просп. Науки, 47 25,41  18,33  44,33    44,63  19,22 0,57  

21  36  4.1.17 
Просп.Голосіївський (40-річчя 

Жовтня), 94/96 
2,96  1,37  8,00    4,33  1,37  0,37  

22  37  4.1.18 Вул. Волзька, 12-а 0,20  0,07  0,27    0,26  0,07  0,73  

23  47  4.1.28 Вул. Козацька, 67-а (вуг.) 0,09  0,03  0,12    0,12  0,03  0,75  

24  48  4.1.29 “Жуляни” вул. Пулюя, 5-б 26,40  0,12  27,80    26,52  0,12  0,95  

25  52  4.1.33 Вул. Волинська, 69 0,41  0,43  1,05    0,83  0,43  0,39  

26  53  4.1.34 Вул. Каменярів, 32 (вуг.) 0,25  0,13  0,39    0,38  0,13  0,65  

27  54  4.1.35 Вул. Каменярів, 50-б (вуг.) 0,08  0,04  0,12    0,12  0,04  0,67  

28 55  4.1.36 
“Московська-1” вул.Васильківська,96-

а 
67,99  5,50  86,39    73,50  5,50  0,79  

29  56  4.1.37 “Феофанія” вул. Заболотного, 21    0,7 пара     0,7 пара     

30  58  4.1.39 “Конча-Заспа” вул. Матикіна, 13 4,28  6,71  15,06    10,99  6,71  0,28  

31  61  4.1.42 Вул. Китаївська, 22 5,00  0,88  7,60    5,88  0,88  0,66  

32  67  4.1.48 
Вул. Пирогівський шлях 

(Червонопрапорна), 148 
0,18  0,20  0,39    0,38  0,20  0,46  

33  68  4.1.49 Столичне шосе, 58-б (вуг.) 0,06  0,56  0,66    0,62  0,56  0,09  

34  74  4.1.55 Вул. Деревообробна, 3 1,10  0,63  1,82    1,72  0,63  0,60  

Всього по району теплопостачання №1  134,41  34,99  194,0  0,0  170,28  35,88  0,69  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 2 

35  77  5.1.2 “Лагерна-Гонти” вул. О.Теліги, 3-г 42,09  3,38  49,80    45,47  3,38  0,85  

36  78  5.1.3 “Щусєва-Котовського” вул.Щусєва,44 17,27  5,83  24,90    23,10  5,83  0,69  

37  79  5.1.4 “Сирець” вул. Бакинська, 2 21,53  4,20  24,90    25,73  4,20  0,86  

38  84  5.1.9 
“Вітряні Гори” 

вул.Червонопільська,5а 
45,33  1,80  49,50    47,13  1,80  0,92  
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39 86  5.1.11 Вул. Міська, 2   0,12 пара  0,12 пара   

40 87  5.1.12 
Вул. Максименка (Червонофлотська), 

28 
  0,06 пара  0,06 пара   

41  90  5.1.15 Санаторій “Ялинка” вул. Лісова, 1 0,99  0,19  1,164    1,18  0,19  0,85  

42  92  5.1.17 
ДП "Санаторій ім.І Травня"вул. 

Лісова,28 
13,57  4,38  19,30    17,95  4,38  0,70  

43  94  5.1.19 Вул. Полкова, 57 310,13  -177,83  335   328,3 18,17  0,93  

44  97  5.1.22 “Довженко” просп. Перемоги, 44 7,35  6,13  21,30    13,48  6,13  0,34  

45  98  5.1.23 “Дегтярівська”  вул. Дегтярівська, 43 60,11  5,06  68,30    65,17  5,06  0,88  

46  107  5.1.32 “Святошин” вул. Чорнобильська, 25   68,60  70,00    68,60  68,60  0,00  

47 108  5.1.33 Вул. Депутатська, 2 31,31  4,39  40,80    35,70  4,39  0,77  

48  111  5.1.36 Вул. Берковецька, 6 4,70  -0,24  6,00    4,46  -0,24  0,78  

49  112  5.1.37 “Сирець-2” вул. Бакинська, 22 18,56  3,89  24,90    22,45  3,89  0,75  

50  115  5.1.40 “Берестейська” вул. Василенка, 1 3,31  31,97  36,00    35,28  31,97  0,09  

51 123  5.1.48 просп. Перемоги, 113   0,08 пара  0,08 пара   

52  127  5.1.52 Санаторій “Перемога” вул. Бударіна, 3 10,27  0,37  12,58    10,63  0,37  0,82  

53 130 5.1.55 Вул. Крамського, 16   0,6 пара  0,6 пара   

54  136  5.1.61 
Житомирське шосе, 19 км  д/сан. 

“Лісова поляна” 
0,72  0,50  1,75    1,22  0,50  0,41  

55  138  5.1.63 Кільцева дорога, 8 0,38  0,70  1,08    1,08  0,70  0,35  

Всього по району теплопостачання №2 587,59  -36,66  787,27  0,00  746,92  159,34  0,75  

РАЙОН ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ № 3 

56  145  6.1.7 Вул. Багговутівська, 36-а 27,37  23,59  53,00    50,96  23,59  0,52  

57  161  6.1.23 “Вишгородська” вул.Автозаводська,87 15,59  4,27  24,90    19,86  4,27  0,63  

58 162  6.1.24 “Дніпровська” вул. Дніпроводська, 1а 5,92  8,92 16,30    14,84  8,92  0,36  

59  164  6.1.26 Вул. Кондратюка, 8 9,78  11,77  22,04    21,55  11,77  0,44  
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60  167  6.1.29 
Урочище “Оболонь” вул. Богатирська, 

30  
3,36  7,44  13,12    10,80  7,44  0,26  

61  168  6.1.30 Вул. Білицька, 55 1,97  1,63  4,84    3,60  1,63  0,41  

62  172  6.1.34 “Лук’янівська” вул. Н.Юрківська, 53 54,90 23,50 80,00    78,40  23,50  0,68  

63  175  6.1.37 
Вул. Радосинська (Леніна), 2-а, 

селище "Троєщина" 
0,11  0,27  0,39    0,38  0,27  0,29  

64  176  6.1.38 
Вул. Будівельників,10, селище 

"Троєщина"   
0,11  0,06  0,198    0,17  0,06  0,56  

65  179  6.1.41 Вул. Здолбунівська, 2 115,29  26,62  146,60    141,90  26,62  0,79  

66 181  6.1.43 Вул. Берегова, 1 селище "Рибне"  0,23  0,15  0,388    0,38  0,15  0,58  

67  182  6.1.44 Харківське шосе, 121 0,66  0,61  2,80    1,27  0,61  0,24  

68 183  6.1.45 Вул. Горлівська, 220 0,73  0,81  2,82    1,53  0,81  0,26  

69  184  6.1.46 Вул. Ялинкова, 58/60 0,24  1,11  1,38    1,35  1,11  0,17  

70  185  6.1.47 Вул. Бориспільська, 19 5,45  12,78  42,00    18,23  12,78  0,13  

71  186  6.1.48 Вул. Вакуленчука, 50-а 0,32  0,39  0,76    0,71  0,39  0,42  

72  187  6.1.49 Вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) 0,55  1,50  2,12    2,05  1,50  0,26  

Всього по району теплопостачання №3  242,6 125,4 413,7 0,0 368,0 125,4 0,59  

Всього РТ1, РТ2, РТ3 964,56 123,73 1394,92 0,00 1285,18 320,62 0,69  

Всього РТ1, РТ2, РТ3, ТД >80 Гкал/год 5028,26  1404,79  7254,92  633,00  7154,24  2125,98  0,69  

Всього КП "ТКЕ" 8667,60  1467,45  11362,92  2637,00  11216,24  2548,64  0,76  

Всього КП "ТКЕ" + ДТЕЦ-4 9411,69  1663,37  12590,92  3045,00  12156,2  2744,56  0,75  

Додаткові ТД 

73    КК «Кайсарова, 7» 66,02 2,58 70  68,6 2,58 0,94 

Всього з додатковими ТД 9477,71  1665,95  12660,92  3045,00  12224,84  2747,14 0,75  

Нове будівництво ТД 

74   0.1.1 ТЕЦ-7 393,61  757 557 753 359,39 0,52 

75   0.1.2 ТЕЦ-8 30,37  34 34 34 3,63 0,89 
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76   0.1.3 РК «Коцюбинське» 130  184 34 181 51,00 0,71 

77   0.1.4 РК «Відрадний-2» 60  100  98 38,00 0,60 

78   0.1.5 РК «Нивки-2» 120  150  147 27,00 0,80 

  0.3.1 Комплекс з переробки ТПВ 78   80 34 78,4 0,40  0,98  

Всього 811,98   1305 659 1291 479 0,62  

Всього існуючі і нові ТД 10 289,68 1 665,95 13 965,92 3 704 13 516,84 3 226,56 0,74 

 

Висновки з наведених балансів:  

Після впровадження заходів, передбачених Схемою теплопостачання міста Києва, в системі централізованого 

теплопостачання міста спостерігатиметься резерв теплової потужності:  

До 2025 р.: 2303 Гкал/год.  

До 2030 р.:3071 Гкал/год.  

Після 2030 р.: 3226 Гкал/год.  
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4.2.6. Перспективні екологічні показники 

 

Оператори системи ЦТ міста Києва – КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Євро-

Реконструкція», як і інші оператори існуючих великих спалювальних установок, 

мають забезпечити, як було відмічено в розділі 2.2.6, для таких установок, які не 

включені до Національного плану скорочення викидів (НПСВ) 31, дотримання 

вимог Директиви 2010/75/ЄС32 та Наказу № 54133 по викидах NOx, SO2 та пилу 

вже з 2021 року, а для таких установок, які включені до НПСВ, - дотримання 

річних граничних обсягів викидів NOx (2018-2033 роки) та викидів SO2 і пилу 

(2018-2028 роки), встановлених у Національному плані скорочення викидів, на 

строк його дії. 

Необхідно відмітити, що хоча на цей час Україна не прийняла на себе 

міжнародних зобов’язань щодо обмеження концентрацій забруднюючих 

речовин у продуктах горіння спалювальних установок потужністю менше 50 

МВт, однак слід очікувати, що в процесі подальшого просування на шляху 

європейської інтеграції Україна повинна буде виконувати вимоги також і інших, 

крім безпосередньо вказаних в Угоді про асоціацію з ЄС, нормативних 

документів ЄС, в тому числі Директиви ЄС 2015/2193 від 25.11.2015 р. «Про 

обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

середніх спалювальних установок»34.   

Директива ЄС 2015/2193 набрала чинності 18.12.2015 р., і держави-члени 

ЄС мали узгодити своє законодавство з нею до 19.12.2017 р. Ця Директива 

регулює викиди забруднюючих речовин (оксидів азоту, діоксиду сірки та пилу; 

окремими положеннями Директиви встановлюються також правила моніторингу 

викидів оксиду вуглецю СО) від спалювання палива в установках (включаючи їх 

комбінації) з номінальною тепловою потужністю рівною або більшою ніж 1 

МВт, і меншою ніж 50 МВт («спалювальні установки середньої потужності»), 

незалежно від того, який тип палива вони використовують (включаючи біомасу, 

детальніші вимоги і параметри встановлені у статті 2 Директиви). Фактично вона 

є доповненням та подальшим розвитком вимог Директиви 2010/75/ЄС на 

установки середньої потужності, і разом з останньою охоплює щонайменше 80 % 

виробничих потужностей підприємств централізованого теплопостачання.  

Граничні величини концентрацій в димових газах забруднюючих речовин 

(оксидів азоту, діоксиду сірки і твердих частинок) при спалюванні твердого, 

рідкого і газоподібного палив, встановлені для існуючих та нових установок, 

відповідно до вимог Директиви ЄС 2015/2193, наведені в Додатку 3.7.  

В Директиві ЄС 2015/2193 також передбачені часові послаблення для 

спалювальних установок централізованого теплопостачання. Так, держава може 

звільнити існуючі установки спалювання з номінальною тепловою потужністю 

понад 5 MВт від дотримання встановлених граничних значень викидів до 

                                           
31 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255506&cat_id=245255478  
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN  
33 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08  
34 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2193  

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255506&cat_id=245255478
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2193
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1.01.2030 р., якщо щонайменше 50% виробленого установкою корисного тепла 

як середнє за п'ять років доставляється у вигляді пари або гарячої води в мережу 

централізованого теплопостачання. У разі такого звільнення порогові значення 

викидів, встановлені компетентним органом, не повинні перевищувати 1100 

мг/м3 для SO2 і 150 мг/м3 для твердих частинок. 

Для досягнення скорочення викидів в НПСВ передбачені зокрема такі 

технічні заходи, як в першу чергу модернізація існуючих спалювальних 

установок з метою підвищення ефективності використання енергії палива та 

відповідного зменшення його витрати,  первинні режимно-технологічні заходи з 

метою скорочення викидів оксидів азоту NOx (удосконалення процесів горіння 

палива – заміна пальників на низькоемісійні, ступінчаста подача повітря та 

палива, рециркуляція димових газів та їх комбінація), вторинні заходи з метою 

скорочення викидів: твердих частинок – заміна існуючих пиловловлювачів на 

нові апарати пилоочищення димових газів (електрофільтри, тканинні фільтри), 

оксидів сірки – будівництво установок сіркоочищення димових газів, оксидів 

азоту – будівництво установок азотоочищення димових газів за технологіями 

селективного каталітичного або некаталітичного відновлення. 

Оскільки в СЦТ міста Києва в якості палива використовується в основному 

природний газ, скороченню підлягають в основному викиди оксидів азоту NOx, 

для чого в Схемі теплопостачання передбачаються саме підвищення 

ефективності використання енергії палива (що зумовить також скорочення 

викидів парникових газів) та вказані вище первинні режимно-технологічні 

заходи.  

З метою скорочення викидів оксидів сірки та твердих частинок 

передбачається поступове зменшення використання вугілля як палива, до 

практично повної відмови від його використання.    

Зведені перспективні екологічні показники роботи теплових джерел 

системи централізованого теплопостачання м. Києва, досягнуті в результаті 

впровадження передбачених Схемою теплопостачання заходів, у порівнянні з 

існуючими показниками наведені в Таблицях 4.2.9 та 4.2.10.  

Як було відмічено в розділі 2.2.6, розрахунки обсягів викидів забруднюючих 

речовин та парникових газів від теплових джерел СЦТ при спалюванні палива 

(природний газ, вугілля) виконувались відповідно до ГКД 34.02.305-2002 

”Викиди забруднюючих речовин у атмосферу від енергетичних установок. 

Методика визначення”35.  

Скорочення питомих викидів після впровадження всіх заходів, 

передбачених «Схемою теплопостачання» (в період після 2030 р.),  в порівнянні 

зі станом на 2019 р. складе:  

оксидів азоту NOx – на 35,8 %,  

оксиду вуглецю СО – на 7,1 %,  з урахуванням нових ТД – зріст на 45,5 % 

внаслідок п’ятикратного зростання обсягів спалювання ТПВ,  

діоксиду сірки SО2 – на 99,9 %, 

речовин у вигляді суспендованих твердих частинок – на 99,8 %, 

діоксиду вуглецю СО2 – на 14,0 %.  

                                           
35 http://eco.com.ua/content/vikidi-zabrudnyuvalnih-rechovin-u-atmosferu-vid-energetichnih-ustanovok-metodika  

http://eco.com.ua/content/vikidi-zabrudnyuvalnih-rechovin-u-atmosferu-vid-energetichnih-ustanovok-metodika
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Детальна інформація щодо перспективних валових та питомих викидів 

забруднюючих речовин та парникових газів від теплових джерел СЦТ м. Києва 

при спалюванні палива, по теплоджерелам та по періодам (до 2025 р., до 2030 р. 

та після 2030 р.) наведена в Додатках 3.8, 3.9 та 3.10 відповідно. 

Порівняння розрахованих перспективних валових викидів забруднюючих 

речовин від теплових джерел СЦТ м. Києва при спалюванні палива на контрольні 

етапи впровадження заходів, передбачених Схемою теплопостачання (2025 р., 

2030 р. та після впровадження всіх заходів, орієнтовно 2033 р.), з відповідними 

значеннями у НПСВ(Додаток 3.11) показує, що для деяких теплоджерел 

розраховані перспективні валові викиди перевищують передбачені в НПСВ, 

однак сумарні розраховані перспективні величини по теплоджерелам СЦТ міста 

менше, ніж передбачені в НПСВ, тобто вимоги НПСВ повністю виконуються.  

 

 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 330 

 

 

Таблиця 4.2.9. Перспективні сумарні валові обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ТД 

СЦТ м. Києва у порівнянні з існуючими 
 

  
Валові викиди оксидів азоту NOx, т  Валові викиди оксиду вуглецю СО, т  Валові викиди діоксиду сірки SО2, т 

  
2019 до 2025 2026-2030 

після 

2030 
 2019 до 2025 2026-2030 

після 

2030 
 2019 до 2025 2026-2030 

після 

2030 

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 2828,24 3095,58 2399,90 2553,50  747,62 831,51 906,27 964,28  0,00 0,00 0,00 0,00 

ТЕЦ-4 2251,77 1976,56 1055,14 1129,26  218,12 263,46 293,24 313,84  4674,17 3263,77 0,00 0,00 

СП "Завод "Енергія"   234,07 234,07 234,07 234,07  254,95 254,95 254,95 254,95  26,46 1,32 1,32 1,32 

Всього по ТД >80 Гкал/год 1033,38 1074,61 1136,96 1258,42  312,64 385,70 461,63 507,86  0,00 0,00 0,00 0,00 

Всього по ТД < 80 Гкал/год  

(РТ1, РТ2, РТ3) 
328,59 320,76 326,44 387,26  43,26 49,46 54,19 67,01  9,62 3,21 3,21 3,21 

Всього по СП "КТМ" (РТ1, 

РТ2, РТ3, ТД >80Гкал/год) 
1361,97 1395,37 1463,41 1645,67  355,90 435,16 515,82 574,87  9,62 3,21 3,21 3,21 

Всього по ТД СП "КТЕ" 4424,28 4725,02 4097,37 4433,24  1358,47 1521,62 1677,04 1794,10  36,09 4,53 4,53 4,53 

Всього по ТД КП "КТЕ" та 

ТЕЦ-4 
6676,05 6701,58 5152,52 5562,50  1576,59 1785,08 1970,29 2107,94  4710,26 3268,30 4,53 4,53 

Всього по ТД КП "КТЕ" , 

ТЕЦ-4 та Нові теплоджерела 
    6905,54 8022,46      3747,60 4296,42      10,20 10,20 

 

  

 Валові викиди речовин у вигляді суспендованих 

твердих частинок, т  
Валові викиди діоксиду вуглецю СО2, т 

  
 2019 до 2025 2026-2030 після 2030  2019 до 2025 2026-2030 після 2030 

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6  0,00 0,00 0,00 0,00  2583602,99 2873515,64 3131867,78 3332318,95 

ТЕЦ-4  2907,33 407,99 0,00 0,00  1352252,10 1328341,94 1013387,37 1084571,39 

СП "Завод "Енергія"    77,52 1,55 1,55 1,55  168807,28 168807,28 168807,28 168807,28 

Всього по ТД >80 Гкал/год  0,00 0,00 0,00 0,00  1029911,06 1262582,11 1473178,07 1628633,02 

Всього по ТД < 80 Гкал/год  

(РТ1, РТ2, РТ3) 
 5,99 1,99 1,99 1,99  299259,85 321230,82 341927,77 427907,06 

Всього по СП "КТМ" (РТ1, 

РТ2, РТ3, ТД >80Гкал/год) 
 5,99 1,99 1,99 1,99  1329170,91 1583812,92 1815105,84 2056540,08 

Всього по ТД СП "КТЕ"  83,51 3,54 3,54 3,54  4081581,18 4626135,84 5115780,90 5557666,32 

Всього по ТД КП "КТЕ" та 

ТЕЦ-4 
 2990,83 411,54 3,54 3,54  5433833,27 5954477,78 6129168,28 6642237,70 

Всього по ТД КП "КТЕ" , 

ТЕЦ-4 та Нові теплоджерела 
     7,88 11,87      7427627,04 8748524,79 
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Таблиця 4.2.10. Перспективні питомі обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ТД СЦТ 

 м. Києва у порівнянні з існуючими 
 

  
Питомі викиди оксидів азоту NOx, кг/Гкал  Питомі викиди оксиду вуглецю СО, кг/Гкал  Питомі викиди діоксиду сірки SО2, 

кг/Гкал 
 

  2019 до 2025 2026-2030 після 2030  2019 до 2025 2026-2030 після 2030  2019 до 2025 2026-2030 після 2030  

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 0,326 0,318 0,217 0,216  0,086 0,085 0,082 0,082  0,000 0,000 0,000 0,000  

ТЕЦ-4 1,056 0,800 0,404 0,404  0,102 0,107 0,112 0,112  2,193 1,322 0,000 0,000  

СП "Завод "Енергія"   1,275 1,250 1,250 1,250  1,389 1,361 1,361 1,361  0,144 0,007 0,007 0,007  

Всього по ТД >80 Гкал/год 0,266 0,219 0,193 0,193  0,080 0,079 0,078 0,078  0,000 0,000 0,000 0,000  

Всього по ТД < 80 Гкал/год  

(РТ1, РТ2, РТ3) 
0,306 0,268 0,254 0,238  0,040 0,041 0,042 0,041  0,009 0,003 0,002 0,002  

Всього по СП "КТМ" (РТ1, 

РТ2, РТ3, ТД >80Гкал/год) 
0,275 0,229 0,204 0,202  0,072 0,071 0,072 0,070  0,002 0,001 0,000 0,000  

Всього по ТД КП "КТЕ" 0,320 0,295 0,223 0,220  0,098 0,095 0,091 0,089  0,003 0,000 0,0002 0,0002  

Всього по ТД КП "КТЕ" та 

ТЕЦ-4 
0,419 0,362 0,245 0,242  0,099 0,097 0,094 0,092  0,295 0,177 0,0002 0,0002  

Всього по ТД КП "КТЕ",   

ТЕЦ-4 та Нові теплоджерела 
    0,278 0,269      0,151 0,144      0,0004 0,0003  

 

  

  Питомі викиди речовин у вигляді суспендованих 

твердих частинок, кг/Гкал 
 Питомі викиди діоксиду вуглецю СО2, кг/Гкал 

  
  2019 до 2025 2026-2030 після 2030  2019 до 2025 2026-2030 після 2030 

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6   0,000 0,000 0,000 0,000  298,016 295,055 283,401 282,209 

ТЕЦ-4   1,364 0,165 0,000 0,000  634,320 537,848 387,660 388,036 

СП "Завод "Енергія"     0,422 0,008 0,008 0,008  919,370 901,343 901,343 901,343 

Всього по ТД >80 Гкал/год   0,000 0,000 0,000 0,000  265,030 257,534 250,115 249,318 

Всього по ТД < 80 Гкал/год  

(РТ1, РТ2, РТ3) 
  0,006 0,002 0,002 0,001  279,020 268,607 266,180 263,479 

Всього по СП "КТМ" (РТ1, 

РТ2, РТ3, ТД >80Гкал/год) 
  0,001 0,000 0,000 0,000  268,056 259,706 252,991 252,137 

Всього по ТД КП "КТЕ"   0,006 0,000 0,000 0,000  295,520 288,688 277,837 275,791 

Всього по ТД КП "КТЕ" та 

ТЕЦ-4 
  0,188 0,022 0,000 0,000  340,822 321,961 291,491 289,463 

Всього по ТД КП "КТЕ",  

ТЕЦ-4 та Нові теплоджерела 
      0,0005 0,0004      299,135 292,954 
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4.3 Система транспортування теплової енергії 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Здолбунівська, 2 

Існуючий стан: приєднане навантаження 15,4 Гкал/год, витрата теплоносія 

187,9 т/год. Перспективне навантаження – 118,731 Гкал/год. 

Зона дії залишається незмінною, додатково приєднується перспективне 

споживання теплової енергії. 

1. Підключення перспективного навантаження, а саме ДПТ-29 перша 

черга, ТУ 1140-11/21/2018, ТУ 2192-5/8/2019 загальним додатковим 

навантаженням 118,731 Гкал/год, протяжністю 2291 м: 

 Будівництво нової магістралі від вихідних колекторів котельні РК 

Здолбунівська вздовж вул. Клеманська діаметром 600 мм, протяжністю близько 

450 м; 

 На перехресті вул. Клеманська та вул. Сортувальна побудувати нову ТК 

201; 

 Для підключення споживача ТУ 1140-11/21/2018 від нової ТК201 вздовж 

вул. Сортувальна та вул. Канальна прокласти трубопровід діаметром 200 мм, 

протяжністю близько 720 м; 

 Для підключення споживача ТУ 2192-5/8/2019 від нової ТК201 вздовж 

вул. Сортувальна та вул. Здолбунівська прокласти трубопровід діаметром 250 

мм, протяжністю близько 1100 м. 

2. Для подолання аномально високих втрат тиску та збільшення 

пропускної здатності трубопроводів рекомендується замінити наступні 

трубопроводи протяжністю 794 м, в тому числі;  

 Від котельні до теплової камери ТК 103 замінити існуючу ділянку 

трубопроводу Dy 250 мм на трубопровід Dy 300 мм, загальною довжиною 643 м; 

3. В будинках споживачів теплової енергії по вул. Здолбунівська 5 та 5а 

доцільно влаштувати індивідуальні теплові пункти з незалежною схемою 

підключення до мереж теплопостачання. Також від ТК ПЗ1 303 замінити існуючі 

ділянки трубопроводів діаметром 80 мм на трубопровід діаметром 100 м 

загальною протяжністю 151 м.  

4. Збільшення потужності джерела теплової енергії, заміна циркуляційного 

насосного обладнання; 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Загальне приєднане навантаження складає 143,7 Гкал/год. Сумарна 

витрата теплоносія складає 1787,3 т/год.  

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 1800 т/год, Hопт – 35 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні не нижче 70 м. вод. ст., в 
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зворотному трубопроводі - не нижче 35 м. вод. ст. Встановлена сумарна 

потужність котельні повинна бути не менше ніж 145 Гкал/год. 

Перспектива переведення теплового навантаження зон житлових масивів 

Русанівка та Березняки з урахуванням пріоритету теплопостачання від джерел 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (з урахуванням додаткового перспективного 

навантаження до 2030 р.) 

Існуючий стан: Теплопостачання ж/м Русанівка та Березняки виконується 

від ТЕЦ-5 трубопроводом діаметром 600-800 мм який проходе вздовж мосту ім. 

Патона. Навантаження з урахуванням додаткового перспективного 

навантаження до 2030 р.  – 201,4 Гкал/год, Витрата – 2546 т/год. 

 

Теплопостачання ж/м Русанівка та Березняки від РК Здолбунівська 2 

(необхідні заходи): 

1. Реконструкція котельні. Для забезпечення оптимальної роботи 

системи теплопостачання при транспортуванні теплоносія на котельні повинно 

бути встановлене новітнє теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними 

характеристиками та ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке 

повинно бути достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати 

наступними вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 4340 т/год, Hопт 

– 82 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні не 

нижче 116 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 34 м. вод. ст. 

Встановлена сумарна потужність котельні повинна бути не менше ніж 352 

Гкал/год.  

Для збільшення потужності джерела РК Здолбунівська необхідне 

виділення земельної ділянки для будівництва перспективних потужностей.  

Орієнтовні капіталовкладення потребують уточнення. Вартість насосного 

обладнання складає близько 35,3 млн. грн.. 

1.Перекладка трубопроводу від РК Здолбунівська до ТК 246 на 

трубопровід діаметром 800 мм протяжністю близько 970 м. Орієнтовні 

капіталовкладення 103,4 млн. грн.; 

2. Будівництво нового трубопроводу діаметром 800 мм від ТК 247 до ТК 

623 протяжністю близько 3100 м. Орієнтовні капіталовкладення 341,2 млн. грн. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії CТ 

Позняки 

Існуючий стан: приєднане навантаження 333,7 Гкал/год, витрата 

теплоносія 4099,8 т/год. Додатково до 2025 року приєднується перспективне 

навантаження – 103,7 Гкал/год згідно виданих ТУ та до 2030 року приєднується 

перспективне навантаження – 108,6 Гкал/год згідно ДПТ-7 першої черги, а також 
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додатково приєднується додаткове навантаження від перерозподілу зон впливу 

між ТЕЦ-5 (ТМ – 6) та СТ Позняки - близько 70,5 Гкал/год. 

Заходи до 2025 р: 

 Для розвантаження ТМ-1 СТ Позняки та підключення перспективних 

споживачів необхідно побудувати нову магістраль ТМ-2 від СТ Позняки до ТК 

208 діаметром 1000 мм протяжністю близько 3430 м; 

 Зонування ТМ-1 та нової ТМ-2 вздовж простекту Петра Григоренка; 

 Теплопостачання споживачів теплової енергії розташованих вздовж 

проспекту Миколи Бажана та вздовж вул. Єлизавети Чавдар (частина ж/м 

Осокорки Північні) доцільно виконувати від СТ Позняки по існуючим 

трубопроводам від ТК 208 та нової ТМ-2; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів загальною протяжністю близько 1680 м. Перелік 

ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15; 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 2200 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 103,7 Гкал/год, а саме 

812-10/5/2018, 3367-11/15/2019, 3059-9/19/2019, 2852-8/12/2019, 3788-4/2/2020, 

588-9/4/2018, 394-8/10/2018, 377-8/8/2018, 911-10/11/2018, 3428-11/29/2019, 596-

9/10/2018. Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Збільшення потужності джерела теплової енергії, заміна циркуляційного 

насосного обладнання; 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступним 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 8300 т/год, 

Hопт – 70 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

не нижче 95 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 25 м. вод. ст. 

Встановлена сумарна потужність котельні повинна бути не менше ніж 680 

Гкал/год. 

Заходи до 2030 р: 

 Для підключення додаткового перспективного навантаження ДПТ-7 

першої черги від ТК ТВР_ОСОК_1 побудувати новий трубопровід діаметром 700 

мм протяжністю близько 420 м; 

 Для підвищення надійності теплопостачання вздовж вул. Декабристів 

від ТК 127 до ТК 551/5 побудувати трубопровід діаметром 500 мм протяжністю 

близько 870 м. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 673,3 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 8293,8 т/год. 

Крім того, будівництво насосних станцій в районі перехрестя вул. 

Ревуцького та Колекторна за даними гідравлічного моделювання на період до 

2025 року не є доцільним. В період до 2030 року з підключенням додаткового 

теплового навантаження згідно ДПТ-8 та перерозподілом зон теплопостачання з 
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ТМ-6 ТЕЦ-5 необхідно побудувати новий трубопровід від ТК 141 до ДПТ – 8 

вздовж вул. Драгоманова та Олени Пчілки діаметром 700 мм протяжністю 

близько 1100 м. та побудувати нову насосну станцію НС27 на зворотному 

трубопроводі ТМ-2 в районі павільйону 1П-1 яка передбачена проектом 

Генерального плану та проектом Детального плану території реконструкції 

промрайону Бортничі. Для забезпечення оптимальної роботи системи 

теплопостачання при транспортуванні теплоносія на насосних станціях повинно 

бути встановлене новітнє насосне обладнання, яке повинно бути достатнім для 

забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними рекомендованим 

вимогам до напірно-витратних характеристик: НС (ТМ2): Gопт – 6000 т/год, 

Hопт – 25 м. вод. ст. 

Також на випадок аварійного відключення ДТЕЦ для забезпечення 

можливості приєднання нових споживачів та подолання критичних значень 

тиску у зворотних трубопроводах споживачів ТМ-1 СТ «Позняки» необхідно 

побудувати насосну станцію НС28 на зворотному трубопроводі ТМ-1 СТ 

«Позняки» на перетині вулиць Вишняківської та Ревуцького яка передбачена 

проектом Генерального плану та проектом Детального плану території 

реконструкції промрайону Бортничі.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії 

ТЕЦ-6 
Існуючий стан: ТМ1: приєднане навантаження 520,4 Гкал/год, витрата 

теплоносія 6302 т/год. ТМ2: приєднане навантаження 442,8 Гкал/год, витрата 

теплоносія 5371,9 т/год. ТМ3: приєднане навантаження 496 Гкал/год, витрата 

теплоносія 6072 т/год. ТМ4: приєднане навантаження 252,4 Гкал/год, витрата 

теплоносія 3076 т/год. 

Основні заходи: 

 Будівництво нової НС22 в районі 4П-1 по вул. Милославській. 

Впровадження даного заходу з будівництва насосної станції дозволить 

розвантажити ТМ-3 ТЕЦ-6 на ділянці від джерела теплової енергії ТЕЦ-6 до 

павільйону 3П-113 та перерозподілити теплове навантаження між існуючими 

магістралями без додаткової перекладки магістральних теплових мереж. Для 

забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на насосних станціях повинно бути встановлене 

новітнє насосне обладнання, яке повинно бути достатнім для забезпечення 

циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до напірно-витратних 

характеристик: Gопт – 5100 т/год, Hопт – 20 м. вод. ст. Тиск в подавальному 

трубопроводі слід підтримувати на рівні Р3 – не менше 80 м. вод. ст., в 
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зворотному трубопроводі – Р2 - 45 м. вод. ст., Р4 не нижче 25 м. вод. ст. місце 

орієнтовного розташування насосної станції наведено на рис 4.3.1. 

 Будівництво перетинки між ТК 327 та павільйоном 3П-3 діаметром 

1000 мм протяжністю близько 20 м; 

 Будівництво подовження магістралі ТМ-3 нового трубопроводу від 

ТК 345  по вул. Райдужній до ТК 622/31 по вул. Митрополита Шептицького 

діаметром 1000 мм протяжністю близько 4000 м для підключення житлового 

масиву Микільська слобідка та ДПТ-2, 24, 25 (додаткове навантаження існуюче  

- 82,32 від ДТЕЦ та 23,24 від ТК622/27 ТМ-1 ТЕЦ-6, перспективне до 2030 р. – 

108,7 Гкал/год, після 2030 р. – 130,7 Гкал/год); 

 Будівництво нової НС23 в районі ТК 332 по вул. Райдужна. Для 

забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на насосних станціях повинно бути встановлене 

новітнє насосне обладнання, яке повинно бути достатнім для забезпечення 

циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до напірно-витратних 

характеристик: Gопт – 6100 т/год, Hопт – 50 м. вод. ст. Тиск в подавальному 

трубопроводі слід підтримувати на рівні Р3 - 100 м. вод. ст., в зворотному 

трубопроводі – Р2 - 67 м. вод. ст., Р4  -  20 м. вод. ст. місце орієнтовного 

розташування насосної станції наведено на рис 4.3.2. 

 

 
Рис 4.3.1 Місце орієнтовного розташування насосної станції №22 

 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 337 

 

 

 
Рис 4.3.2 Місце орієнтовного розташування насосної станції №23 

 

 Зонування, перерозподіл теплового навантаження між ТМ-1 та ТМ-2. 

Будівництво перетинки між подовженням ТМ-2 (нова ТК на перехресті вул. 

Алішера Навої та бульваром перова) до ТК 247а. Теплопостачання споживачів 

теплової енергії в межах вулиць Старосільська, Сулеймана Стальського, 

Курнатовського, проспекту Алішера Навої, Воскресенська, Перова бульвар 

доцільно виконувати від ТМ-2. (додаткове навантаження на ТМ-2 – 72,4 

Гкал/год); 

 Зменшення тисків в подавальному трубопроводі на виході з джерела ТЕ. 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на джерелі теплової енергії повинно бути 

встановлене новітнє теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними 

характеристиками та ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке 

повинно бути достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати 

наступними вимогам до напірно-витратних характеристик:  

ТМ1: Gопт – 6200 т/год, Hопт – 100 м. вод. ст. Тиск в подавальному 

трубопроводі слід підтримувати на рівні 120 м. вод. ст., в зворотному 

трубопроводі - не нижче 23 м. вод. ст.  

ТМ2: Gопт – 6100 т/год, Hопт – 137 м. вод. ст. Тиск в подавальному 

трубопроводі слід підтримувати на рівні 160 м. вод. ст., в зворотному 

трубопроводі - не нижче 23 м. вод. ст.  

ТМ3: Gопт – 5100 т/год, Hопт – 95 м. вод. ст. Тиск в подавальному 

трубопроводі слід підтримувати на рівні 120 м. вод. ст., в зворотному 

трубопроводі - не нижче 27 м. вод. ст.  
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ТМ4: Gопт – 5200 т/год, Hопт – 75 м. вод. ст. Тиск в подавальному 

трубопроводі слід підтримувати на рівні не нижче 100 м. вод. ст., в зворотному 

трубопроводі - не нижче 27 м. вод. ст.  

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 1830 Гкал/год. 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на насосних станціях повинно бути встановлене 

новітнє насосне обладнання, яке повинно бути достатнім для забезпечення 

циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до напірно-витратних 

характеристик: 

НС6 (ТМ1): Gопт – 6200 т/год, Hопт – 15 м. вод. ст. Тиск в подавальному 

трубопроводі слід підтримувати на рівні Р3 – не менше 90 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі – не нижче Р2 - 50 м. вод. ст., не нижче Р4 35 м. вод. 

ст.; 

НС18 (ТМ3): Gопт – 3200 т/год, Hопт – 25 м. вод. ст. Тиск в подавальному 

трубопроводі слід підтримувати на рівні  Р3 – не нижче 90 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі – Р2 - 56 м. вод. ст., Р4 не нижче 30 м. вод. ст.; 

НС19 (ТМ3): Gопт – 1800 т/год, Hопт – 30 м. вод. ст. Тиск в подавальному 

трубопроводі слід підтримувати на рівні Р3 – не нижче 70 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі – Р2 - 59 м. вод. ст., Р4 не нижче 30 м. вод. ст.; 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 10700 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 384,03 Гкал/год (до 

2025р – 94,51, до 2030 р. – 144,74, після 2030 – 144,78), а саме 232-7/12/2018, 238-

7/25/2018, 434-8/8/2018, 457-8/17/2018, 572-8/29/2018, 609-9/17/2018, 635-

9/17/2018, 638-9/17/2018, 642-9/17/2018, 679-9/19/2018, 692-9/20/2018, 912-

10/22/2018, 1021-11/2/2018, 1078-11/14/2018, 1089-11/14/2018, 1260-12/4/2018, 

1644-2/11/2019, 1935-3/29/2019, 2139-4/26/2019, 2464-6/18/2019, 2697-7/18/2019, 

2806-8/5/2019, 2973-8/29/2019, 3254-10/18/2019, ДПТ-2, 18, 21, 24, 25, 36, 40, 41. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів загальною протяжністю близько 15850 м, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 313/11-4 до 

теплової камери 313/11-8 на трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 

550 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 421/2 до 

теплової камери 421/10 на трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 

670 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 116Б до 

теплової камери 105 на трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 1400 

м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 1П3 до 

теплової камери 943 на трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 750 

м; 
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 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 322/4-18 до 

теплової камери 322/4-13 на трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 

450 м; 

Заходи до 2030 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 921А до 

теплової камери 116Б на трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 

1150 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 116Б до 

теплової камери 116Б/20 на трубопровід діаметром 450 мм протяжністю близько 

2100 м.  

Для забезпечення можливості підключення котелень КК Радистів 44, КК 

Радистів 44 та ВК просп. Броварський 93 (додаткове навантаження близько 1,4 

Гкал/год) необхідно від ТК 116Б/20 до котельні ВК просп. Броварський 93 

побудувати новий трубопровід діаметром 80 мм протяжністю близько 910 м; від 

нового трубопроводу діаметром 350 мм по вул. Радистів (забезпечення потреб 

ДПТ-18) побудувати новий трубопровід до нової ТК по вул Радистів діаметром 

125 мм протяжністю близько 350 м; від нової ТК побудувати новий трубопровід 

до КК Радистів 44 діаметром 100 мм протяжністю близько 60 м; від нової ТК 

побудувати новий трубопровід до КК Радистів 66 діаметром 80 мм протяжністю 

близько 700 м. Переключення котелень може бути виконане за умови 

реконструкції існуючих мереж від ТК 921А до ТК 116Б/20 та будівництва нових 

мереж для забезпечення додатково персективного навантаження згідно ДПТ-18. 

Зважаючи на значну відстань прокладання теплових мереж альтернативним 

варіантом є можливе використання блочно-модульних котелень з автоматичним 

режимом роботи. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15.  

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Реконструкція теплових мереж від ЦТП на просп. Маяковського, 49а до 

будинків на просп. Маяковського, 49, 49а, 51а, 53, 55, 55а; 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. 

озерній до ж/б на вул. озерній, 2а, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, вул. Г.Дніпра, 33, вул. 

Богатирській, 22б; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП-66 до ТК-

322/4-16-6,   від ТК-322/4-16-6 до ж/б вул Г.Дніпра, 35,   від ТК-322/4-16-6 до ТК-

322/4-16-7,   від ТК-322/4-16-7 до ж/б вул Озерна, 18,   від ТК-322/4-16-7 до ТК-

322/4-16-8,   від ТК-322/4-16-8 до Г/Б вул Озерна, 18-А,   від ТК-322/4-16-8 до 

ТК-322/4-16-9,   від ТК-322/4-16-9 до ж/б вул Озерна, 14,   від ТК-322/4-16-9 до 

ж/б вул Озерна, 16,   від ТК-322/4-16-9 до ж/б вул Озерна, 20; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП-76 до ТК-

322/1а-2-8; ТК-322/1а-2-8 до ж/б пр. Оболонський, 23-А (І ввід); ТК-322/1а-2-8 

до ж/б пр. Оболонський, (ІІ ввід); ТК-322/1а-2-8 до ТК-322/1а-2-9; ТК-322/1а-2-

9 до ж/б пр. Оболонський, 23-Б; ТК-322/1а-2-9 до Д/З № 280 пр. Оболонський, 

23-А; ТК-322/1а-2-9 до ТК-322/1а-2-10; ТК-322/1а-2-10 до ТК-322/1а-2-49; ТК-
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322/1а-2-49 до ж/б вул. Зої Гайдай, 2; ТК-322/1а-2-10 до ТК-322/1а-2-11; ТК-

322/1а-2-11 до ж/б вул. Зої Гайдай, 2-А; ТК-322/1а-2-11 до Д/З № 635 пр. 

Оболонський, 27-Б; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП -28 до ТК-

327/8 -10; ТК-327/8 -10 до ж/б вул.. Північна, 54Г; ж/б вул. Північна, 54Г до ТК-

327/8 -11; ТК-327/8 -11 до ж/б вул. Північна, 54В; ТК-327/8 -10 до ТК-327/8 -14; 

ТК-327/8 -14 до ж/б пр. Г.Сталінграду, 59А; ТК-327/8 -14 до ТК-327/8 -15; ТК-

327/8 -15 до ж/б пр. Г.Сталінграду, 61; ТК-327/8 -15 до ж/б пр. Г.Сталінграду, 59; 

ТК-327/8 -10 до ТК-327/8 -12; ТК-327/8 -12 до ж/б пр. Г.Сталінграду, 61А;  ТК-

327/8 -12 до ТК-327/8 -13; ТК-327/8 -13 до ж/б пр. Г.Сталінграду, 63; ТК-327/8 -

13 до ж/б пр. Г.Сталінграду, 63А; ТК-327/8 -9 до пр. Г.Сталінграду, 57; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП-137  до ТК-

429/1-7,   від ТК-429/1-1 до ТК-429/1-5,   від ТК-429/1-5 до ж/б просп. 

Г.Сталінграду, 28,   від ТК-429/1-5 до ТК-429/1-6,   від ТК-429/1-6 до ж/б просп. 

Г.Сталінграду, 26 (II ввод),   від ТК-429/1-6 до ж/б просп. Г.Сталінграду, 26 (I 

ввод),   від ТК-429/1-1 до ТК-429/1-2,   від ТК-429/1-2 до ж/б вул. Прирічна, 1,   

від ТК-429/1-2 до ТК-429/1-3,   від ТК-429/1-3 до ж/б просп. Г.Сталінграду, 30,   

від ТК-429/1-3 до ТК-429/1-4,   від ТК-429/1-4 до ж/б просп. Г.Сталінграду, 32,   

від ТК-429/1-4 до ж/б вул. Прирічна, 1-А; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП-82 до ТК-

323/2-37,   від ТК-323/2-37 до ж/б просп. Оболонський, 28 (II ввод),   від ТК-

323/2-37 до ТК-323/2-38,   від ТК-323/2-38 до ТК-323/2-39,   від ТК-323/2-39 до 

ж/б просп. Оболонський, 28 (I ввод),   від ТК-323/2-39 до ДЗ №636 просп 

Оболонський, 28-Г,   від ТК-323/2-39 до ТК-323/2-40,   від ТК-323/2-40 до Г/Б 

просп. Оболонський,26,   від ТК-323/2-40 до ж/б вул. Тимошенка, 29-А,   від ж/б 

вул. Тимошенка,29-А до ж/б просп. Оболонський, 28-В,   від ТК-323/2-38 до ж/б 

просп. Оболонський, 28-А,   від ж/б просп. Оболонський, 28-А до ТК-323/2-42,   

від ТК-323/2-42 до ж/б просп. Оболонський, 28-Б,   від ТК-323/2-42 до. Г/Б просп. 

Оболонський, 28-В,    від ТК ж/д Оболонський,28; 

 Виконання перекладки тепломережі ділянки від ТК220 – ТК252  ТМ2 від 

ТМ-1 ТЕЦ-6; 

 Реконструкція теплових мереж від ТК313/9-4 до ЦТП на вул. 

Висоцького, 4А та до споживачів за адресами: вул. Закревського, 67А, 65, 65А, 

63, 63А; вул. Висоцького, 6, 6А, 6Б, 8(1,2 увід), 8А; 

 Реконструкція теплових мереж від ЦТП на вул. Висоцького, 4А. Ділянка 

від ТК313/9-4 до споживачів за адресами: вул. Висоцького, 3, 4(1,2 увід); вул. 

Закревського,51/2, 53, 55, 57, 61/2, 59/1; вул. Сабурова, 4(1,2 увід); 

 Реконструкція теплових мереж від ЦТП на просп. Маяковського, 24А до 

будинків на просп. Маяковського, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 30; 

 Реконструкція теплових мереж від ЦТП на просп. Маяковського, 30А до 

будинків на просп. Маяковського, 30А,28А, 28Б, 28В, 26А та вул. Закревського, 

45Б; 

 Реконструкція теплових мереж від ЦТП на вул. Бальзака, 56А до 

будинків на вул. Бальзака, 52/22, 54, 56, 68, 70, 72/19, 54А, 66/21, 58, 60, 62, 64, 

66,56А; 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 341 

 

 

 Реконструкція теплових мереж від ЦТП на вул. Беретті, 14 до будинків 

на вул. Беретті, 12, 14, 14А, 16, 18 та будинків по вул. Бальзака, 44, 46А, 42/20; 

 Реконструкція теплових мереж від ЦТП на вул. Бикова, 4А до будинків 

на вул. Закревського, 67, 69, 71, 77, 73/1, 75/2, на вул. Бикова, 3, 4 (1,2 увід), 5, 6, 

7, 3А на вул. Данькевича, 1/79, 3 (1,2 увід), 1А; 

 Реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Малишка, 39 на 

ділянці від павільйону 9П-4 до ТК-921/5 та від ТК-921/3 до ТК-921/6 ТМ-9; 

 Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-928/6 до ТК-928/9 на вул. 

Матеюка, 13; 

 Капітальний ремонт теплової мережі відТК-943/9б-8 до ТК-943/9б-11 на 

вул. Курнатовського, 6Б; 

 Реконструкція обладнання  насосної станції НС-3, НС-19, НС-18; 

 Реконструкція із збільшенням існуючих діаметрів трубопроводів 

теплових мереж для перерозподілу теплової енергії на ділянці від  ТК 313/23 до 

ТК 313/8-9; 

 Реконструкція із збільшенням існуючих діаметрів трубопроводів 

теплових мереж для перерозподілу теплової енергії на ділянцівід ТК 313/8-6 до 

ТК 313/14; 

 Реконструкція із збільшенням існуючих діаметрів трубопроводів 

теплових мереж для перерозподілу теплової енергії на ділянці від ТК 313/11-16-

1 до ТК 313/15-2; 

 Реконструкція із збільшенням існуючих діаметрів трубопроводів 

теплових мереж для перерозподілу теплової енергії на ділянцівід ТК 313/15-2 до 

ТК 313/11-10; 

 Реконструкція із збільшенням існуючих діаметрів трубопроводів 

теплових мереж для перерозподілу теплової енергії на ділянці  від 313/11-16 до 

ТК 313/11-8; 

 Реконструкція із збільшенням існуючих діаметрів трубопроводів 

теплових мереж для перерозподілу теплової енергії на ділянці від ТК 313/11-4 до 

ТК 313/11-4-5; 

 Реконструкція із збільшенням існуючих діаметрів трубопроводів 

теплових мереж для перерозподілу теплової енергії на ділянцівід 3П3-7 до ТК 

313/22; 

 Реконструкція із збільшенням існуючих діаметрів трубопроводів 

теплових мереж для перерозподілу теплової енергії на ділянці від 3П3-15 до ТК 

313/11-16-1; 

 Відключення існуючого трубопроводу від павільйону 2П-3 до НС-3 

вздовж Північного мосту через р. Дніпро в опалювальний період. Переключення 

зони теплопостачання частини ж/м Оболонь на правому березі від ТМ-2 ТЕЦ-6 

можливе лише за умови реконструкції РК «ПАР» та СТ-2. При існуючому стані 

витрата теплоносія по Північному мосту складає близько 5400 т/год та оціночне 

навантаження частини ж/м Оболонь на правому березі від ТМ-2 ТЕЦ-6 складає 

близько 311,6 Гкал/год. З появою перспективного додаткового навантаження 

згідно виданих ТУ та ДПТ-2,18,21,24,25 з урахуванням навантаження другої 

черги (після 2030 р.) що складає близько 320 Гкал/год доцільно теплопостачання 
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споживачів розташованих нижче від проспекту Роману Шухевича до 

Броварського проспекту (крім споживачів від РК Воскресенка) з урахуванням 

ж/м Микільска слобідка  лівобережної частини міста виконувати від ТМ-1 та ТМ-

2 ТЕЦ-6. Витрата теплоносія ТМ-2 складатиме близько 6050 т/год, ТМ-1 – 

близько 6120 т/г. Таким чином, поява нових споживачів на лівому березі 

дозволить на паритетній основі повністю замінити існуюче навантаження на 

правому березі для станції ТЕЦ-6. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Зона дії ТЕЦ-6 з урахуванням рекомендованих заходів наведена на рис 

4.3.3. 
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Рис 4.3.3. Зона дії ТЕЦ-6 

 

Загальне приєднане навантаження ТЕЦ-6 з урахуванням рекомендованих 

змін складає 1828,5 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 22330 т/год. 
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Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Воскресенка 
Існуючий стан: приєднане навантаження 112,9 Гкал/год, витрата 

теплоносія 1380,5 т/год. Перспективне навантаження – 10,039 Гкал/год. 

Зона теплопостачання залишається по існуючій схемі. Аномально високі 

втрати тиску в системі відсутні. 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 425 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 10,04 Гкал/год (до 

2025р – 4,31, до 2030 р. – 5,73), а саме 407-8/10/2018, 706-9/24/2018, 2376-

6/6/2019, ДПТ-30. Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Подолання незначних втрат тиску та збільшення пропускної здатності 

трубопроводів протяжністю 245 м. Перелік ділянок трубопроводів наведений в 

додатку 4.15. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 1600 т/год, Hопт – 55 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 86 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 31 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження складає 125,8 Гкал/год. Сумарна 

витрата теплоносія складає 1541,5 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії 

ТЕЦ-4 

Існуючий стан: приєднане навантаження 803,04 Гкал/год, витрата 

теплоносія 9847,4 т/год. Перспективне додаткове навантаження – 53,6 Гкал/год 

(до 2025р – 29,4, після 2030 – 24,18 згідно ДПТ-12,37). 

Зона теплопостачання ТОВ «Евро-Реконструкція» залишається в 

існуючому стані з незначним перерозподілом теплового навантаження з зоною 

теплопостачання ТЕЦ-6 (Переключення Микільської слобідки навантаження 

близько 82 Гкал/год від ТК 622/31 до Павільйону 6П-1), додатково приєднується 

перспективне споживання теплової енергії. 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 2200 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 53,6 Гкал/год (до 2025р 

– 29,4, після 2030 – 24,18 згідно ДПТ-12,37), а саме, 12-6/18/2018, 447-8/17/2018, 
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824-10/5/2018, 1124-11/6/2018, 1204-11/29/2018, 2184-5/10/2019, 3227-

10/18/2019, 3277-10/17/2019, ДПТ-12, 37. Перелік ділянок трубопроводів 

наведений в додатку 4.15. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів загальною протяжністю близько 9750 м, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 208/6а до ЦТП МИРУ, 9 

на трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 220 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 208/13 до ТК 208/15 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 240 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від джерела теплової енергії до 

ТК 307 на трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 1500 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від джерела теплової енергії до 

ТК 208а на трубопровід діаметром 700 мм протяжністю близько 1450 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 416/3 до ТК 409/19-4 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 200 м. 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Відновлення зв’язку між ТМ-2 та ТМ-3 ДТЕЦ Між ТК 203А та ТК 

302/3В трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 341 м;  

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від 6П-1 до ТК 210/6 на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 720 м з реконструкцією 

запірної арматури в 6П-1 та у ТК 210/9; 

 Відновлення зв’язку між ТМ-3 та ТМ-6 ДТЕЦ між ТК 308 та ТК 612 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 40 м; 

 Відновлення зв’язку між ТМ-3 та ТМ-6 ДТЕЦ між ТК 308/8А та ТК 619 

трубопровід діаметром 150 мм протяжністю близько 150 м; 

 Відновлення зв’язку між ТМ-6 та ТМ-4 ДТЕЦ між ТК 608/13 та ТК 404/3 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 330 м з реконструкцією 

камер; 

 Відновлення зв’язку між ТМ-6 та ТМ-4 ДТЕЦ між ТК 605 та ТК 404/14 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 160 м; 

 Відновлення зв’язку між ТМ-6 та ТМ-4 ДТЕЦ між ТК 601А/11 та ТК 

601А/16  трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 500 м; 

 Відновлення зв’язку між ТМ-5 та ТМ-6 ДТЕЦ між ТК 518 та ТК 608/12

 трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 600 м та від ТК 

608/12 до ТК 608/12-7 прокласти в новому напрямку  з виносом з-під приватної 

території трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 450 м; 

 Перекладка ділянки тепломережі між ТК 404/2А (Ш.О.) та ТК 404/3А 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 150 м; 

 Перекладка ділянки тепломережі між ТК 404/13А та ТК 404/15А 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 50 м; 

 Перекладка ділянки тепломережі між ТК 601А/10А та ТК 601А/11 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 70 м; 
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 Перекладка ділянки тепломережі між ТК 601А/4 (Ш.О.) та ТК 601А/8 

(Ш.П.) трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 40 м; 

 Відновлення ділянки тепломережі між ТК 622/28-4 та ТК 622/23-8 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 40 м з реконструкцією 

запірної арматури в ТК 622/28/-4; 

 Перекладка ділянки тепломережі між ТК 539/3-7 та ТК 539/3-8 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 60 м з реконструкцією 

запірної арматури в ТК 539/3-7; 

 Перекладка ділянки тепломережі між ТК 208/6А-4 та ТК 208/6А-5 

трубопровід діаметром 125 мм протяжністю близько 40 м; 

 Реконструкція теплових мережЦО та ГВП від ЦТП на вул. Вірменській, 

5 до будинків по вул. Вірменській, 3, 5, 5А, 7А, вул. Бажана, 9В,9Г; 

 Реконструкція ТМ №4 від ТОВ «Євро-Реконструкція» від ТОВ «Євро-

Реконструкція» до 4П1 ; від 4П1 до 404; 

 Реконструкція ТМ №4 від ТОВ «Євро-Реконструкція» від 414 до 417А 

(заміна на збільшений діаметр 700); 

 Реконструкція ТМ №4 від ТОВ «Євро-Реконструкція»  від 4426 до 4431; 

 Капітальний ремонт СТВП-76, вул. Ревуцького, 11 ЦТП-34 до ж/б вул. 

Архипенка,4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 8б, Йорданська, 10; 

 Капітальний ремонт теплової мережі на вул. Бориспільська, 3б від ТК-

408а до ТК-409; 

 Капітальний ремонт на пров. Волго-Донській, 58 теплової мережі від 

ТК-409/19 до ТК-409/19-2; 

 Капітальний ремонт теплових мереж до житлових будинків 13 а, 17/2 на 

вул. Тампере та до житлових будинків 16, 18 на вул. Віфлеємській; 

 Реконструкція павільйону 4П-1 відновлення перетинки між ТМ-4 та ТМ-

6 ДТЕЦ зі збільшенням діаметру на 2Ду200 та з реконструкцією запірної 

арматури в павільйоні. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 9700 т/год, Hопт – 60 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 96 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 35 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження складає 786,7 Гкал/год. Сумарна 

витрата теплоносія складає 9652 т/год. 
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Заходи з резервування зони теплопостачання ДТЕЦ на випадок аварійного 

відключення. 

У випадку аварійного відключення джерела теплової енергії Дарницької 

ТЕЦ основними резервними джерелами теплопостачання для зони 

теплопостачання ДТЕЦ, в тому числі, житлового масиву «Соцмісто» є ТЕЦ-6, РК 

Воскресенка, СТ Позняки. 

При існуючому стані резервування зони теплопостачання ДТЕЦ, в тому 

числі, житлового масиву «Соцмісто» не можливе. 

Для забезпечення резервування при аварійному відключенні джерела 

теплової енергії Дарницької ТЕЦ необхідно виконати наступні рекомендовані 

заходи: 

Заходи до 2030 р: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від джерела теплової енергії РК 

Воскресенка до теплової камери 114а на трубопровід діаметром 800 мм 

протяжністю близько 2150 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 114а до 

теплової камери 259 на трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 630 

м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 259 до 

теплової камери 247а на трубопровід діаметром 700 мм протяжністю близько 

1460 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 114а до 

теплової камери 227а на трубопровід діаметром 700 мм протяжністю близько 850 

м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від павільйону 9П-1 до 

павільйону 9П-3 на трубопровід діаметром 700 мм протяжністю близько 1950 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 136к до 

теплової камери 921 на трубопровід діаметром 900 мм протяжністю близько 230 

м; 

 Будівництво нового трубопроводу діаметром 500 мм вздовж проспекту 

Петра Григоренка до ТК 121/17 для перерозподілу навантаження між ТМ-1 та 

ТМ-2 СТ Позняки протяжністю близько 720 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 127 до ТК 551/5 діаметром 500 

мм протяжністю близько 870 м (описаний в заходах СТ Позняки). 

Також підтримувати необхідний тиск на джерелах теплової енергії та 

насосних станціях: ТМ-1 ТЕЦ-6 – Р1 – не менше 135 м. вод. ст.; ТМ-2 ТЕЦ-6 – 

Р1 – не менше 170 м. вод. ст.; РК Воскресенка – Р1 –105 м. вод. ст., Р2 – 27 м. 

вод. ст.; СТ Позняки  - Р1 –110 м. вод. ст., Р2 – 25 м. вод. ст.; НС6 – Р3 –100 м. 

вод. ст., Р4 – 23 м. вод. ст.; НС23 – Р3 –120 м. вод. ст., Р4 – 18 м. вод. ст.. 

За умови впровадження всіх основних рекомендованих заходів згідно 1-го 

(до 2025 р.) та 2-го етапу (до 2030 р.) з урахуванням додаткового перспективного 

навантаження можливе часткове резервування зони теплопостачання ДТЕЦ.   
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Орієнтовне приєднане навантаження резервних джерел теплової енергії 

складає: ТЕЦ-6 ТМ-1 - 659,6 Гкал/год, ТЕЦ-6 ТМ-2 – 496 Гкал/год, РК 

Воскресенка – 294,8 Гкал/год,  СТ Позняки – 828,8 Гкал/год. 

Орієнтовна витрата резервних джерел теплової енергії складає ТЕЦ-6 ТМ-

1 – 8020 т/г, ТЕЦ-6 ТМ-2 – 6078 т/г, РК Воскресенка – 3618 т/г, СТ Позняки – 

10200 т/г. 

Зони теплопостачання від резервних джерел теплової енергії ТЕЦ-6, РК 

Воскресенка, СТ Позняки наведені на рис 4.3.4.  
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Рис. 4.3.4. Зони теплопостачання від резервних джерел теплової 

енергії ТЕЦ-6, РК Воскресенка, СТ Позняки 
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Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії 

ТЕЦ-5 (ТМ – 1,6) 

Існуючий стан: приєднане навантаження 595,9 Гкал/год, витрата 

теплоносія 7273 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 62 

Гкал/год (до 2025 р.) згідно виданих ТУ. Перерозподіл зон впливу між ТЕЦ-5 

(ТМ – 1,6) та СТ Позняки близько 70,5 Гкал/год. 

Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу діаметром 600 мм від теплової 

камери 26 ШО до теплової камери 26 ШП вздовж мосту ім. Патона на 

трубопровід діаметром 800 мм протяжністю близько 1550 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери 624 до 

теплової камери 624/8 на трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 

1220 м; 

 Заміна існуючих ділянок трубопроводів від теплової камери 629/1 до 

теплової камери 629/15 на трубопроводи діаметрами 250,350,400 мм 

протяжністю близько 1270 м; 

 Заміна існуючих ділянок трубопроводів від теплової камери 624/8 до 

теплової камери 629/4-5 на трубопроводи діаметрами 200-250 мм протяжністю 

близько 720 м; 

 Заміна існуючих ділянок трубопроводів від теплової камери 628/3 до 

теплової камери 628/3-6 на трубопроводи діаметрами 350 мм протяжністю 

близько 540 м; 

 Заміна існуючих ділянок трубопроводів від теплової камери 628/3 до 

теплової камери 628/9 на трубопроводи діаметрами 350 мм протяжністю близько 

500 м; 

 Заміна існуючих ділянок трубопроводів від теплової камери 628/10А до 

теплової камери 628/10А-3 на трубопроводи діаметрами 350 мм протяжністю 

близько 200 м; 

 Заміна існуючих ділянок трубопроводів від теплової камери 625/3 до 

теплової камери 625/9А на трубопроводи діаметрами 350 мм протяжністю 

близько 520 м; 

 Заміна існуючих ділянок трубопроводів від теплової камери 139/4 до 

теплової камери 139/4-2 на трубопроводи діаметрами 500 мм протяжністю 

близько 120 м; 

Заходи до 2030 р: 

 Заміна існуючих ділянок трубопроводів від теплової камери 2П-2 до 

теплової камери 246 на трубопроводи діаметрами 600 мм протяжністю близько 

1100 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 617А до ТК 610/7-25 вздовж 

проспекту Петра Григоренка діаметром 1000 мм протяжністю близько 850 м. 

З появою нових споживачів з додатковим перспективним навантаженням 

згідно виданих ТУ необхідно перепідключити споживачів теплової енергії 
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розташованих нижче проспекту Миколи Бажана до джерела теплової енергії СТ 

Позняки з загальним навантаженням близько 70,5 Гкал/год. 

Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 1760 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 62 Гкал/год, а саме ТУ 

265-7/25/2018, 404-8/10/2018, 621-9/13/2018, 712-9/21/2018, 896-10/19/2018, 

1133-11/19/2018, 1153-11/21/2018, 1700-3/1/2019, 2198-5/13/2019, 2393-

5/31/2019, 2772-7/22/2019. Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 

4.15. 

Впровадження рекомендованих заходів з розширення пропускної 

здатності трубопроводу під мостом Потону та розподільчих трубопроводів ж/м 

Русанівка дозволить вивести з експлуатації насосні станції НС 7,8,9,10.  

У випадку недостатньої несучої здатності конструкції мосту ім.. Патона та 

неможливості влаштування під мостом трубопроводу діаметром 800 мм 

необхідно виконати реконструкцію насосних станцій № 7, № 8, № 9 та № 10 з 

реконструкцією будівельної частини насосних НС-7 (вул. Русанівська 

Набережна, 4А), НС-8 (вул. Сверстюка, 54А), НС-9 (вул. Миколайчука, 19А) та 

НС-10 (вул. Миколайчука, 7А). Заміна основного насосного обладнання із 

встановленням сучасного обладнання для частотного регулювання та сучасної 

автоматики. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 7400 т/год, Hопт – 80 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 102 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 23 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути не 

менше ніж 600 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 600,9 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 7344 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії 

ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5,7,8) 

Існуючий стан: ТЕЦ-5 ТМ-2,3,4,5: Витрата теплоносія – 22600 т/год; 

Приєднане навантаження при розрахунковому температурному графіку – 1849,6 

Гкал/год – таблиця 4.3.1. 
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Таблиця 4.3.1 Орієнтовне додаткове теплове навантаження на ТЕЦ-5 від 

перепідключення котелень 

Джерело теплової енергії Адреса 

Споживана 

теплова 

енергії, 

Гкал/год 

4.1.21_1212_Монтажників 28 Монтажників 28 0,9 

4.1.24_1215_Монтажників 1 Монтажників 1 0,42 

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звіринецька 63 4,1 

4.1.31_4204_Білгородська 7 Білгородська 7 2,6 

4.1.32_4208_Смілянська 11 Смілянська 11 0,67 

4.1.22_1213 Деміївський 3 Деміївський 3 0,62 

4.1.16_1204_Кустанаївська 12 Вул. Кустанаївська, 12 1,64 

4.1.30_4201_Медова 1 Вул. Медова, 1 0,86 

4.1.23_1214_Голосіївська 19 та 

4.1.26_1302 Добрий шлях 64 

вул. Голосіївська, 19 

вул. Добрий шлях, 64 
1,39 

6.1.4_4219_НовоВокзальна 

19/21 
вул. Ново-Вокзальна, 19/21 1,58 

4.1.10_1103_Московська-4 та 

4.1.13_1201_Науки 24 

просп. Науки, 10 

просп. Науки, 24 
27 

1.1.1_ТЕЦ-5 (переключення 

навантаження на РК Теремки, 

ТЕЦ-7) 

вул. Промислова, 4 -173,6 

1.1.1_ТЕЦ-5 (переключення 

навантаження на РК 

Відрадний, РК Відрадний2) 

вул. Промислова, 4 -111,97 

1.1.1_ТЕЦ-5 (переключення 

навантаження на СТ-1) 
вул. Промислова, 4 -238,6 

3.1.1_СТ-1 (переключення 

навантаження на ТЕЦ-5) 
вул. Промислова, 4 89 

Додаткове перспективне навантаження до 2025 р. 

Технічні умови: 

30-6/27/2018, 92-7/2/2018, 190-7/20/2018, 332-

7/27/2018, 338-8/10/2018, 390-8/6/2018, 436-

8/10/2018, 437-8/10/2018, 440-8/7/2018, 471-

8/23/2018, 472-8/23/2018, 488-8/27/2018, 535-

8/31/2018, 540-9/4/2018, 571-8/22/2018, 583-

9/11/2018, 589-8/30/2018, 640-9/17/2018, 643-

9/17/2018, 645-9/17/2018, 672-9/21/2018, 681-

9/21/2018, 760-9/19/2018, 931-10/22/2018, 981-

11/2/2018, 1139-11/7/2018, 1180-11/23/2018, 

1229-12/3/2018, 1245-12/3/2018, 1315-12/5/2018, 

1415-12/28/2018, 1531-1/31/2019, 1541-

1/25/2019, 1542-1/25/2019, 1640-2/19/2019, 1647-

2/21/2019, 1662-2/25/2019, 1778-3/7/2019, 1789-

3/11/2019, 1889-3/15/2019, 2012-4/1/2019, 2021-

4/11/2019, 2047-4/10/2019, 2059-4/15/2019, 2075-

4/19/2019, 2143-4/26/2019, 2189-5/6/2019, 2205-

5/8/2019, 2476-6/20/2019, 2620-7/4/2019, 2689-

7/9/2019, 2716-7/23/2019, 2731-7/19/2019, 2787-

8/5/2019, 2861-8/15/2019, 3004-9/5/2019, 3013-

9/12/2019, 3088-9/26/2019, 3099-9/27/2019, 3250-

10/21/2019, 3338-11/14/2019, 3491-12/19/2019, 

294,36 
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Джерело теплової енергії Адреса 

Споживана 

теплова 

енергії, 

Гкал/год 

3783-4/1/2020 Багатофункціональний комплекс 

(Промислова 4) 

Додаткове перспективне навантаження до 2030 р 

ДПТ перша черга 

ДПТ-42 

ДПТ-33 

ДПТ-27 

57,028 

Всього -42,00 

 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 13,2 км для 

підключення додаткового навантаження, в тому числі: 

До 2025 року: 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК УРЗ-Х2 до споживача ТУ 760-

9/19/2018 та ТУ 645-9/17/2018 діаметром 200-250 мм протяжністю близько 550 

м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 828/2 до споживача ТУ 1245-

12/3/2018 діаметром 200 мм протяжністю близько 350 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від павільйону 2П2 до споживачів 

4.1.54_6203_Звіринецька 63, ТУ 92-7/2/2018 та ТУ 2059-4/15/2019 вздовж 

Кленового провулоку, вул. Звіринецькій, Правобережна діаметрами 100-200 мм 

загальною протяжністю близько 1000 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 217А до споживача ТУ 338-

8/10/2018 діаметром 600 мм протяжністю близько 350 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 314 до споживача ТУ 2075-

4/19/2019 діаметром 300 мм протяжністю близько 400 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 313 до споживача ТУ 1778-

3/7/2019 діаметром 300 мм протяжністю близько 250 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 214 до споживача ТУ 1541-

1/25/2019 діаметром 300 мм протяжністю близько 220 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 431А/1А7 до котельні 

4.1.16_1204_Кустанаївська 12 діаметром 150 мм протяжністю близько 110 м, з 

влаштуванням вузлу підпору на зворотному трубопроводі клапаном РК-1 Ду 150 

(рекомендований параметр Р4-35 м. вод. ст.); 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 443/14 до котельні 

4.1.30_4201_Медова 1  діаметром 125 мм протяжністю близько 420 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 2 до котельні 4.1.26_1302 

Добрий шлях 64  діаметром 75 мм протяжністю близько 800 м (мережі 

Голосіївська 19).  

До 2030 року: 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 203-5/2 до споживача ДПТ-27 

перша черга діаметром 200 мм протяжністю близько 170 м (мережі Московська-

4); 
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 Будівництво нового трубопроводу від ТК 715А до споживача ДПТ-42 

перша черга діаметром 500 мм протяжністю близько 250 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 446 до споживача ДПТ-33 

перша черга діаметром 400 мм протяжністю близько 270 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 427/11-3 до котельні 

4.1.23_1214_Голосіївська 19  діаметром 125 мм протяжністю близько 220 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК до котельні  

6.1.4_4219_НовоВокзальна 19/21 діаметром 150 мм протяжністю близько 320 м; 

 Переключення котельні 6.1.4_4219_НовоВокзальна 19/21 можливе лише 

за умови будівництва перетинки між ТК 418А/23 та ТК 120/57. 

 Для подолання аномально високих втрат тиску та збільшення 

пропускної здатності трубопроводів рекомендується замінити наступні 

трубопроводи: 

 Від ТЕЦ-5 до павільйону 2П2 замінити існуючу ділянку трубопроводу 

на трубопровід діаметром 1000 мм протяжністю близько 2200 м; 

 Від павільйону 2П2 до ТК 705 замінити існуючу ділянку трубопроводу 

на трубопровід діаметром 1000 мм протяжністю близько 2000 м; 

 Від ТК 219 до ТК 703/6 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 370 м; 

 Від ТК 122/18А до ТК 813/14 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 680 м; 

 Від НС№4 до ТК 807 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 800 мм протяжністю близько 800 м; 

 Від ТК 731Б до ТК 315/6К замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 260 м; 

 Від ТК 315/6К до ТК 315/2К замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 290 м; 

 Від ТК 332К до ТК 333АК замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 130 м; 

 Від ТК 711 до ТК 717 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 800 мм протяжністю близько 900 м; 

 Від ТК 331 до ТК 331/2 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 300 м; 

 Від ТК 829 до ТК 832 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 450 м; 

 Від ТК 339В до ТК 339В/9 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 630 м; 

 Від ТК 339В/13 до ТК 339В/14А замінити існуючу ділянку трубопроводу 

на трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 170 м; 

 Від ТК 809/8а до ТК 413/11-3А замінити існуючу ділянку трубопроводу 

на трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 950 м; 

 Від ТК 407 до ТК 413/7А замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 700 м; 
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 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на 

Чоколівському бульварі, 10 до ж/б на Чоколівському бульварі,10, 12, 14; 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-4 тец-5 від 

ТК-453/6-6 до ЦТП на Чоколівському бульварі, 22; 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-6 від ТК-

625/5 до ТК-625/8 на вул. Тичини 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-6 від ТК-

628/11 до ТК-628/11а на вул. Тичини 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-6 ТК 625/9 

до ТК 625/9а на вул. Тичини 

 Підключення споживачів теплової енергії котельні пров. Деміївський, 3 

до теплових мереж ТЕЦ-5 від ТК 427/10 трубопроводом 100 мм протяжністю 

близько 160 м; 

 Підключення споживачів теплової енергії котельні вул. Монтажників,1 

до теплових мереж ТЕЦ-5 від ТК 432/2 трубопроводом 150 мм протяжністю 

близько 160 м; 

 Підключення споживачів теплової енергії котельні вул. Білгородська, 7 

до теплових мереж ТЕЦ-5 трубопроводом 150 мм протяжністю близько 140 м; 

 Підключення споживачів теплової енергії котельні вул. Смілянська, 11 

до теплових мереж ТЕЦ-5 від будинку Смілянська 9 трубопроводом 100 мм 

протяжністю близько 110 м; 

 Реконструкція ділянок теплової мережі ТМ-3 ТЕЦ-5 від ТК 337 до ТК 

340 по вул. Діловій; 

 Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-3 ТЕЦ-5 від ТК 342 до ТК 

404 по вул. Саксаганського; 

 Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-8 ТЕЦ-5 від ТК 828Б/1 до ТК 

828Б/1-3 по вул. Мар`яненка, 11/2;  

 Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-8 ТЕЦ-5 від ТК 811Н  до ТК 

813  по вул. Кутузова, 8, 6, від ТК 815 до ТК 817 по вул. Гусовського 12/7, від ТК 

819 до ТК 822 на вул. Рибальська, 24; 

 Реконструкція ТМ-8 від ТЕЦ-5 на ділянці від ТК-813/14 до ТК-813/16 на 

вул. Суворова; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від УЗ -62 до ТК 120/11 по 

проспекту Повітрофлотському та Чоколівському бульвару; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 120/14 до ТК 120/21 по 

вул. Преображенська; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 120/18 до ТК 443 по 

Повітрофлотському проспекті; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 133б/20а до ТК 120/11-7-

6 по вул. Мартиросяна та Чоколівському бульвару; 
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 Реконструкція ділянки магістральних теплових мереж від ТК-427/46 до 

ТК-427/46-10, вул. Касіяна в тому числі заміна ділянки магістральних теплових 

мереж від ТК-427/46 до ТК-427/46-7 зі збільшенням діаметру до 700 мм; 

 Реконструкція ділянки магістральних  теплових мереж від ТК-829 до 

ТК-830 вул. П. Орлика; 

 Реконструкція ділянки магістральних  теплових мереж від ТК-512 до 

ТК-514, Столічне шосе; 

 Реконструкція ділянки магістральних  теплових мереж від ТК-725до ТК-

725/2,  вул. В.Васильківська; 

 Реконструкція ділянки магістральних  теплових мереж від ТК-314/1 до 

ТК-312/1, вул. Жилянська; 

 Реконструкція ділянки магістральних  теплових мереж від ТК-320 до 

ТК-323, вул. Л. Толстого; 

 Реконструкція ділянки магістральних  теплових мереж від ТК-332 до 

ТК-345, вул. Пушкінська; 

 Реконструкція ділянки магістральних  теплових мереж від ТК-418 до 

4П3, Залізничне шосе; 

 Реконструкція ділянки розподільчих  теплових мереж ЦО та ГВП від ТК-

427/4-5 до БН21, просп Голосіївський; 

 Реконструкція ділянки розподільчих  теплових мереж ЦО та ГВП від  

ТК-813/16 до ж.б Мазепи, 12; 

 Реконструкція ділянки розподільчих  теплових мереж ЦО та ГВП від ТК-

303 до ЦТП Деміївська,45Б; 

 Реконструкція ТМ-7 ТЕЦ-5 від ТК  727/7А-:-727/10А по вул. Ямській;  

 Реконструкція ТМ№1(4) від ТК 120/11-10В до ТК 120/11-10В-5 по вул. 

Смілянській та від ТК 120/18 до ТК 120/18-8 по вул. Вузівській; 

 Реконструкція ТМ-8 на дільниці від ТК-807/2 до ТК-804Б на б-рі 

Л.Українки, 26 у Печерському р-ні ; 

 Реконструкція ТМ №4 ТК 120/11-6-4 до ТК 130/18 по бул. 

Чоколівському  

 Реконструкція ТМ-3 ТЕЦ-5 від ТК339в/14а до ТК339в/20 на вул. 

Госпітальній ; 

 Реконструкція ТМ №1(4) на ділянці від ТК-120/9а до ТК-120/14 на 

Повітрофлотському проспекті; 

 Реконструкція ТМ №2 від ТЕЦ-5 (заміна на збільшений діаметр 350) від 

ТК-701 до 701/2; 

 Реконструкція ТМ №2 від ТЕЦ-5 (заміна на збільшений діаметр 300) від 

ТК-701/2 до 701/7; 

 Реконструкція ТМ №2 від ТЕЦ-5 (заміна на збільшений діаметр 250) від 

ТК701/11 до ТК701/14;  

 Реконструкція ТМ №3 від ТЕЦ-5  (заміна на збільшений діаметр 1000) 

від ТК322 до ТК711А;  

 Реконструкція ТМ №3 від ТЕЦ-5  (діаметр 800) від ТК323 до ТК332; 

 ТМ-1 СТ-1 Будівництво нової ділянки теплових мереж від ТК 418А/23 

ТМ-4 ТЕЦ-5 до ТК120/57  ТМ-1 з будівництвом підкачувальної насосної станції 
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на подавальному трувід вул. Федорова, вздовж вул. Протасів Яр до вул. 

Волгоградськабопроводі  з вузлом  підпору на зворотному трубопроводіза умови 

введення нових перетинок – будівництва нової ділянки теплової мережі 600 мм, 

протяжністю 1,5 км від ТК-418а/23 ТМ-4 ТЕЦ-5 до ТК-120/57;   

 Будівництво нового зв'язку DN 500, L=0,5 km між ТК823 та ТК828/1 ТМ-

2,ТЕЦ-5 уздовж вул.Кловський узвіз. Реконструкція ТК-823 ТМ-2 та 

переведення частини навантаження зони насосної станції НС-4 на зону насосної 

станції НС-5. Встановлення розрізу ТК-823 у напрямку ТК824, зняття розрізу 

ТК-823 у напрямку ТК-122/35.; 

 Реконструкція ТМ №4 від ТЕЦ-5 від ТК-418А/2 до 418А/7А по вул. 

Антоновича; 

 Реконструкція ділянки розподільчих  теплових мереж ЦО та ГВП від  

ТК-413/13-7-3А до ТК-413/13-7-5А, вул. Первомайського; 

 Реконструкція ділянки розподільчих  теплових мереж ЦО та ГВП від ТК-

413/13-7-4 до  ж.б Печерський узвіз ,10; 

 Реконструкція магістральних теплових по вул. Лаврська, 14 ТЕЦ-5 ТМ-

1,2 від ТК-122/19 до ТК-122/20; 

 Реконструкція магістральних теплових мереж по вул. 

Круглоуніверсітетська, 17 ТЕЦ-5 ТМ-8 від ТК-422/2 до ТК-422/4 200 150м 

 Капітальний ремонт теплової мережі від ЦТП Лабораторна, 26а до ж/б 

Лабораторна, 26, Антоновича, 88, 84, 94/96, 90/92, Малєвіча, 37/41, 53/30, 47/49; 

 Реконструкція та введення в експлуатацію НС-5 ТМ-2 ТЕЦ-5; 

 Реконструкція насосної станції №2 на подавальному трубопроводі по 

ТМ-4 ТЕЦ-5  вул. Зеленогірська Встановлення трьох насосів з характеристиками 

G=3300 м3/год з частотним регулюваннямта заміною регулюючого клапана РК-

1 Ду 700 Ру 25 кгс/см2; 

 Будівництво підкачувальної насосної станції на подавальному 

трубопроводі ТМ-3 ТЕЦ-5  в районі вул. Димитрова(Ділова) (на розі вулиць А. 

Барбюса (В. Тютюнника) та вул. Ділової) в районі НСК «Олімпійський». Насосна 

станція потрібна для покращення гідравлічних режимів в районі вулиць 

Хрещатик, Пушкінська, Л. Українки та можливих переключень частини 

споживачів ТМ-8(2) ТЕЦ-5 на ТМ-3 ТЕЦ-5, Проблемне питання -місце для її 

будівництва; 

 Влаштування дренажної насосної станції  павільйон 5П1 Відведення 

ґрунтових вод тунелю на ТМ-2,3,4 ТЕЦ-5 під залізничними коліями в районі 

автостанції «Видубичі»; 

 Будівництво насосної станції на подавальному та зворотньому 

трубопроводі на ділянці ТК 427/27 - ТК 427/27А ТМ-4 ТЕЦ-5 та реконструкція 

вузла регулювання тиску у зворотному трубопроводі в ТК-427/16 ТК 427/27 - ТК 

427/27А; ТК-427/16 ТМ-4 ТЕЦ-5 Насосна станція на подавальному та 

зворотньомутрубопроводі з регуляторами підпору на зворотньому трубопроводі 

та вузлом розсічки зон Покращення  та стабілізація гідравлічних режимів, 

можливість підключення перспективного навантаження (ТМ-4 ТЕЦ5), 

Перерозподіл навантаження між РК «Теремки» та ТЕЦ5. Забезпечення 

можливості роботи зазначених теплоджерел у реверсному режимі; 
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 Реконструкція УП-2, з перекладкою  теплової мережі на ділянці від ТК-

416 до ТК-422 (ТМ-2(8), ТМ-3,7 ТЕЦ-5) вузол підпору №2 на вул. Лютеранській, 

6 Заміна регулятора перепаду тиску «до себе» Ду 200 на регулятор перепаду 

тиску «до себе» Ду 300 з відповідною обв’язкою; перекладка теплової мережі 

2Ду 400 L=300 м; 

 Реконструкція перетинки від ТК-720 ТМ-7 ТЕЦ-5 - ТК-720/10А до ТК-

418А/20 ТМ-4 ТЕЦ-5 2Ду 300 L= 700 м; 

 Реконструкція перетинки від ТК-725А ТМ-7 ТЕЦ-5 до ТК-418А/22  2Ду 

500 L= 550 м; 

 Реконструкція перетинки  від ТК-803/5 до ТК-803/13, від ТК-803/10 до 

ТК-706/7 ТМ-8 ТЕЦ-5 2Ду 250мм L-620м 2Ду 150 L-355м; 

 Реконструкція перетинки  від ТК-807 через 807/7 до ВБ на вул. 

Коновальця,37 ТМ-8 ТЕЦ-5 2Ду300 L-565; 

 Реконструкція (заміна зі збільшенням діаметру) ділянки трубопроводу 

від ТК 312/2В до ТК312А ТМ-3 СТ-1 2Ду 500 протяжністю 200 м; 

 Будівництво нової претинки між ТК 541 СТ.140 та 312/2В Ду-500 мм 

протяжністю 470 м з влаштуванням вузлу підпору на зворотному трубопроводі 

клапаном РК-1 Ду 500 в сорону ТК 312/2В (рекомендований параметр Р4-50 м. 

вод. ст.); 

 Реконструкція павільйону П-3 з влаштуванням вузлу підпору на 

зворотному трубопроводі двома клапанами РК-1 Ду 500 в сорону ТК 418А/1 

(рекомендований параметр Р4-30 м. вод. ст.); 

 Реконструкція ТК 427/11А з влаштуванням вузлу підпору на зворотному 

трубопроводі двома клапанами РК-1 Ду 300 в сорону 427/11А-1 

(рекомендований параметр Р4-35 м. вод. ст.); 

 Реконструкція 4П-4  вул. Зеленогорська, 2 Заміна обладнання, а саме: 

засувок № 1та № 2 Ду 700 на Ду 800 Ру 25 кгс/см2 з байпасною лінією для води 

150ºС і регулюючих клапанів РК-1 № 2 та № 3 з відповідними ділянками 

трубопроводів   Ду 500 на Ду 700 Ру 25 кгс/см2; 

 Реконструкція теплової мережі ділянки  ТМ-2(8) ТЕЦ-5 від НС4 до ТК-

807  ТМ-2(8) ТЕЦ-5 По бульв. Лесі Українки на 2Ду800мм, ділянка магістралі 

ТМ-2(8)  ТЕЦ5 орієнтовно протяжністю 750 м; 

Тиск в зворотному трубопроводі на виході з НС№5 (Р4) рекомендовано 

підтримувати не нижче 70 м. вод. ст. 

Тиск в зворотному трубопроводі на виході з НС№4 (Р4) рекомендовано 

підтримувати не нижче 50 м. вод. ст. 

В ТК 736 встановити регулюючий клапан на зворотному трубопроводі та 

тиск в зворотному трубопроводі (Р4) підтримувати не нижче 55 м. вод. ст. 

Для забезпечення можливості підключення РК Московська-4необхідно 

побудувати новий трубопровід від ТК (ТМ-5) біля будинку проспект Науки, 10 

до котельні Московська-4 діаметром 300 мм протяжністю близько 100 м. 

Встановити регулюючий клапан на зворотному трубопроводі та тиск в 

зворотному трубопроводі (Р4) рекомендовано підтримувати не нижче 45 м. вод. 

ст.  Встановити регулюючий клапан на подавальному трубопроводі та тиск в 
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зворотному трубопроводі (Р3) рекомендовано підтримувати на рівні 100 м. вод. 

ст. 

Від ТК 201 до ТК МО4 203-5/3 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 0,75 км; 

Від ТК 101 до ТК МО4 401а замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 0,45 км; 

Будівництво та введення в експлуатацію підкачувальної насосної станції 

на подавальному трубопроводі на ділянці ТК 427/27-ТК 427/27А ТМ-4 ТЕЦ-5 з 

улаштуванням вузлів регулювання. Передбачити можливість роботи насосної в 

реверсному режимі з метою резервування теплопостачання зони ТМ-4. 

Альтернативним варіантом влаштування відповідних рекомендованих 

регулюючих клапанів на теплових мережах є регулювання параметрів тиску на 

джерелі теплової енергії ТЕЦ-5. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик маєть 

бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Крім того, протяжність, діаметр та напрямок та спосіб прокладання 

теплових мереж уточнюється технічним проектом або робочим проектом з 

урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Теплопостачання Ж/М Теремки доцільно виконувати від РК Теремки та 

нової ТЕЦ-7. 

Теплопостачання споживачів теплової енергії вздовж вулиць Вадима 

Гетьмана, Миколи Голего, Леваневського, Олекси Тихого доцільно виконувати 

від РК Відрадний. 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 34,8 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. Параметри теплових пунктів та теплообмінного обладнання 

уточнюються технічним проектом або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

ТЕЦ-5 (ТМ-2,3,4,5) Витрата теплоносія – 22350 т/год; Приєднане 

навантаження – 1823 Гкал/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації мереж по зоні дії СТ-2 
Існуючий стан: приєднане навантаження 560,3 Гкал/год, витрата 

теплоносія 6832 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 

153,7 Гкал/год (до 2025 р. – 52,1 згідно виданих ТУ, до 2030 – 101,6 згідно ДПТ-

17,20,23), також підключення споживачів теплової енергії від котельні 

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна (додаткове навантаження до 2025 р. – 4,13 

Гкал/год). Перерозподіл зон впливу СТ 2 між ТЕЦ-6 ТМ – 2 (додаткове 

навантаження 113,6 Гкал/год), РК ПАР (навантаження що переключаться на РК 

ПАР – 60,5 Гкал/год). 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 360 

 

 

Зона дії обмежена Набережно-Рибальська вулиця, Набережно-

Хрещатицька вулиця, Боричів Тік вулиця, Воздвиженська вулиця,  Нижній Вал 

вулиця, Кирилівська вулиця, Врубелівський узвіз, Олени Теліги вулиця, 

Артезіанський провулок, Рилєєва вулиця, Копилівська вулиця, Сирецька вулиця, 

Резервна вулиця, Добринінська вулиця, Богатирська вулиця, Маршала 

Тимошенка вулиця, Прирічна вулиця, Оболонська Набережна вулиця, Степана 

Бандери проспект, Героїв Сталінграда проспект. 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 4300 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 153,7 Гкал/год (до 2025 

р. – 52,1 згідно виданих ТУ, до 2030 – 101,6), а саме, 175-7/16/2018, 482-

8/21/2018, 499-8/28/2018, 515-8/31/2018, 516-8/31/2018, 607-9/14/2018, 623-

9/6/2018, 636-9/17/2018, 637-9/17/2018, 762-10/1/2018, 941-10/26/2018, 1333-

12/10/2018, 1424-1/4/2019, 1509-1/25/2019, 1580-2/8/2019, 1643-2/11/2019, 1692-

3/1/2019, 2073-4/18/2019, 2206-5/9/2019, 2231-5/16/2019, 2516-6/20/2019, 2599-

7/5/2019, 2680-7/18/2019, 3190-7/16/2019, 3279-10/17/2019, 3332-11/4/2019, 3591-

7/16/2019, ДПТ-17, 20, 23. Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 

4.15. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 417 до ТК 419/11 на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 120 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 417 до ТК 310/9 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 270 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 310/9 до ТК 310/7 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 260 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 425 до ТК 313/4 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 490 м. 

Заходи до 2030 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від джерела теплової енергії СТ-

2 до ТК 114 на трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 1900 м; 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Впровадження рекомендованих заходів з переключення споживачів 

теплової енергії частини ж/м Оболонь від ТМ-2 ТЕЦ6 розташованих вздовж 

Облонської набережної та проспекту Героїв Сталіграду від НС 3 до павільйону 

4П-1 дозволить вивести з експлуатації насосну станцію НС 3.  

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Реконструкція існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери ТК 

236 до теплової камери ТК 236/10 в існуючих діаметрах протяжністю близько 

600 м по вул. Петропавлівський; 
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 Реконструкція існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери ТК 

222/6 до теплової камери ТК 217/5 в існуючих діаметрах протяжністю близько 

480 м; 

 Реконструкція існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери ТК 

222/7 до НС14 в існуючих діаметрах протяжністю близько 260 м; 

 Реконструкція існуючої ділянки трубопроводу від теплової камери ТК 

214ШО до теплової камери ТК 219 в існуючих діаметрах протяжністю близько 

780 м по вул. В.Хвойки; 

 Реконструкція існуючої ділянки трубопроводу ТМ-5 від теплової камери 

ТК 516 до теплової камери ТК 137 (через ТК 123) в існуючих діаметрах 

протяжністю близько 1600 м по вул. Набережно-Луговій та вул. Набережно-

Хрещатицькій; 

 Реконструкція існуючої ділянки трубопроводу ТМ-5 від теплової камери 

ТК 123 до теплової камери ТК 137 (через ТК 129) в існуючих діаметрах 

протяжністю близько 1100 м; 

 Капітальний ремонт теплових мереж до житлових будинків  5 а, 7/5 на  

вул. Архипенка і до житлових будинків  7, 7 а на  вул. Героїв Сталінграду;  

 Реконструкцію теплових розподільчих мереж ЦО та ГВП від ЦТП-42 

вул. Йорданська, 9 до будинків на вул. вул. Йорданська, 7, 9 , 9д, 9б, 9ж, 9в, 9е; 

 Капітальний ремонт теплових мереж на ділянці від ТК 516/10-1 до ЦТП 

вул. Костянтинівська, 61 по вул. Оленівський; 

 Будівництво павільйону з вузлом підпору для регулювання тиску 

мережної води у зворотному трубопроводі на відгалуженні від ТК-236  ТМ-2 СТ-

2; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП44 до ТК311а/ 

4-22, ТК311а/ 4-22 до ТК311а/ 4-21 , ТК311а/ 4-21 до ТК311а/ 4-25, ТК311а/ 4-25 

до ж/б Йорданська,17А (ЖБК), ТК311а/ 4-25 до ж/б Йорданська,17( ЖБК ), 

ТК311а/ 4-22 до ТК311а/ 4-22А, ТК311а/ 4-22А до ж/б пр. Оболонський,2А,  

ТК311а/ 4-22 до ТК311а/ 4-23, ТК311а/ 4-23 до ж/б пл. Оболонська,8, ТК311а/ 4-

23 до ТК311а/ 4-24А,  ТК311а/ 4-24А до СШ№219 пр. Оболонський, 2Б, ТК311а/ 

4-24А  до ж/б пл. Оболонська, 2А, ТК311а/ 4-24 до ТК311а/ 4-24А, ТК311а/ 4-24 

до ж/б пл. Оболонська, 2А, ТК311а/ 4-24 до ж/б пл. Оболонська, 2; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП 51 до ТК-

316/5-3-24; ТК-316/5-3-24 до Ліцея №299 Тимошенка, 2-Б; ТК-316/5-3-24 до ТК-

316/5-3-25; ТК-316/5-3-25 до ж/б Тимошенка, 2-А; ТК-316/5-3-25 до ТК-316/5-3-

25А; ТК-316/5-3-25А до ж/б Тимошенка, 4-А; ТК-316/5-3-24 до ТК-316/5-3-26; 

ТК-316/5-3-26 до ж/б Тимошенка, 2; ТК-316/5-3-26 до ТК-316/5-3-27; ТК-316/5-

3-27 до Г/Б Тимошенка, 2-В; ТК-316/5-3-27 до ТК-316/5-3-28; ТК-316/5-3-28 до 

ж/б Тимошенка, 2-Г; ТК-316/5-3-28 до ДЗ №585 Малиновського, 1-Б; ТК-316/5-

3-28 до ТК-316/5-3-29; ТК-316/5-3-29  Малиновського, 1 (ІІ ввод); ТК-316/5-3-29 

Малиновського, 1 (І ввод);  

 Реконструкція ділянки ТМ 1,5 СТ-2 від ТК-145 до ТК-148а по вул. 

Борисоглібській; 

 Реконструкція ділянки теплової мережі СТ-2 ТМ-3 від ТК-312/2 до БН-

58 (вул. Йорданська, 18а); 
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 Реконструкція теплових мереж від ТК310/4 на вул. Олександра 

Архипенка (Мате Залки), 4А до споживачів за адресами вул. Олександра 

Архипенка, 4, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 8-Б вул. Йорданській, 10; 

 Заміна внутрішньостанційних тепломережних трубопроводів Ду 700 мм 

довжиною 1600 м на естакаді СТ-2; 

 Реконструкція ділянки теплової мережі СТ-2 ТМ-3 від ТК-310/1 до БН-

5 (вул. Архипенка, 2/12); від ТК-310/4 до БН-34 (вул. Архипенка, 4-а); від ТК-

310/6 до БН-35 (вул. Архипенка, 8-а); 

 Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-242а/8 до ТК-210/17 вул. 

Кирилівська (перетин Сирецької); 

 Реконструкція ділянки теплової мережі СТ-2 ТМ-3 від ТК-325/2 до БН-

93 (пр-т Оболонський); 

 Реконструкція теплових мереж до житлових будинків в межах 

теплопостачання ЦТП  за адресами  вул. Тимошенка, 18 та на просп. 

Оболонський, 22-А; 

 Відновлення ділянки тепломережі від ТК 242а в бік ТК 242а/3 L = 105 

п.м 2Ду200; 

 Перекладка ділянки тепломережі Від ТК 235 до ТК 236 L = 60 п.м 

2Ду400 

 Реконструкція ТМ2 від ТК-204 до ТК-210/7 вул. Вербовій 

 Перекладка ділянки тепломереж Від ТК 2П-3 до ТК 210/17 L = 900 м 

2Ду500; 

 Перекладка ділянки тепломережі Від ТК 114 до ТК 117 L = 860 м 2Ду500 

 Перекладка ділянки тепломережі Від ТК 129/12-4Адо ТК 129/12-5 L = 

140 м 2Ду400; 

 Перекладка ділянки тепломережі Від ТК 140 до ТК 142 L = 265 м 

2Ду300; 

 Перекладка ділянки тепломережі Від ТК 531 до ТК 531/1 L = 40 м 

2Ду200; 

 Будівництво нової підкачувальної насосної станції НС 24 на 

подавальному трубопроводі з вузлом підпору на зворотньому трубопроводі на 

ділянці ТК-129/12-3Б – ТК-129/12-4 СТ-2 в районі перехрестя вулиць Нижній 

Вал, Глибочицька, Воздвиженська, Кожум’яцька. Для забезпечення оптимальної 

роботи системи теплопостачання при транспортуванні теплоносія на насосних 

станціях повинно бути встановлене новітнє насосне обладнання, яке повинно 

бути достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати 

наступними вимогам до напірно-витратних характеристик: НС24 (ТМ1,5): Gопт – 

210 т/год, Hопт – 30 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід 

підтримувати на рівні Р3 – 100 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі – Р2 - 30 

м. вод. ст., не нижче Р4 - 57 м. вод. ст. 

 Будівництво павільйону замість ТК-123 ТМ-1,2 СТ-2. Для поліпшення 

умов експлуатації обладнання та приведення їх у відповідність до вимог охорони 

праці, підземна ТК потребує реконструкції та надбудови надземної частини. 

 Реконструкція теплових пунктів ЦТП-38 О.Архипенка., 5а, ЦТП-24 

Оболонська пл.,2-А, ЦТП-51 Тимошенка, 2А, ЦТП-22 Йорданська, 9. 
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Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 14 км. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 10000 т/год, Hопт – 80 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 112 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 32 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 810 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 806,95 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 9902,6 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

«ПАР» 
Існуючий стан: РК «ПАР» на консервації. 

Додатково приєднується перспективне навантаження – 2,2 Гкал/год (до 

2025 р. – 2,2 згідно виданих ТУ), також переключення споживачів теплової 

енергії від котельні 6.1.22_3101_Попова 4 з урахуванням 6.1.32_3215_ 

В.Мостицька 6 (додаткове навантаження до 2025 р. – 21,2 Гкал/год). 

Перерозподіл зон впливу РК ПАР між ТЕЦ-6 ТМ – 2 (додаткове навантаження 

309,1 Гкал/год), СТ 2 (додаткове навантаження – 60,5 Гкал/год) та РК 

Виноградар (додаткове навантаження – 65,1 Гкал/год). 

Перспективна зона дії РК Пар охоплює північну частину ж/м Оболонь над 

проспектом Маршала Тимошенко, також обмежена вулицями Межова, Правди 

проспект, Мостицька, Вишгородська, Резервна, Автозаводська, Шахтарська, 

Сім’ї Кульженків, Полярна, Бережанська, Петра Калнишевського, Прирічна, 

Північна, Богатирська. 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 2650 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 311,3 Гкал/год (до 2025 

р. – 2,2 згідно виданих ТУ, до 2030 – 309,1 згідно рекомендованому 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 364 

 

 

перерозподілу зон впливу РК ПАР між ТЕЦ-6 ТМ – 2), а саме, 1642-2/11/2019, 

3205-10/11/2019, в тому числі:  

 Будівництво нового трубопроводу від джерела теплової енергії до ТМ-3 

СТ-2 ТК 321 вздовж вул. Лугової та проспекту Маршала Тимошенко діаметром 

1000 мм протяжністю близько 2550 м. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів загальною протяжністю близько 6250 м, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від джерела теплової енергії РК 

ПАР до ТК 627 на трубопровід діаметром 700 мм протяжністю близько 900 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК629 до ТК 629/17 на 

трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 1750 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК629/17 до ТК 629/17-4б на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 800 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК629/17 до ТК 105-5 на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 500 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК639 до ТК 105-5 на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 500 м; 

 Введення в експлуатацію в опалювальний період НС21. Gопт – 820 т/год, 

Hопт – 30 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

Р3 – не менше 100 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі – не нижче Р2 - 25 м. 

вод. ст., не нижче Р4 60 м. вод. ст. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Капітальний ремонт теплових мереж на ділянці від ТК 639/14 до ТК 903-

2  по вул. Попова протяжністю близько 170 м; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від НС21 до ТК310/1 по 

проспекту Правди трубопровід діаметрами від 500 до 700 мм протяжністю 

близько 1650 м. 

 Введення в експлуатацію НС21. Реконструкція обладнання. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 5800 т/год, Hопт – 60 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 100 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 40 м. вод. ст.  
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Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 475 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 474 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 5800 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Мінська 
Існуючий стан: приєднане навантаження 73,18 Гкал/год, витрата 

теплоносія 903 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 

8,094 Гкал/год (до 2025 р. згідно виданих ТУ). 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 180 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 8,094 Гкал/год, а саме, 

2863-8/14/2019 в тому числі:  

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 105-10 до споживача теплової 

енергії ТУ2863-8/14/2019 діаметром 250 мм протяжністю близько 180 м. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів загальною протяжністю близько 1020 м, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 105 до ТК 105-10 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 810 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 629/19 до ТК 105-5 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 210 м. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану 

необхідно виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Капітальний ремонт теплових мереж на ділянці від  ТК 105-10 - ТК 401-

7 по вул. Бережанський; 

 Капітальний ремонт теплових мереж на ділянці від ТК 108 - ТК 121 по 

вул. Полярній, вул. Вишгородський; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП вул.  

Рокосовського, 8а до ж/б Рокосовського, 8, 8а, 10, 10а; 

 Капітальний ремонт теплових мереж на ділянці від ТК 319 до ТК 811 

по вул. Вишгородський. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 
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ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 1100 т/год, Hопт – 40 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 72 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 32 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 83,2 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 1028,1 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Вишгородська 
Існуючий стан: приєднане навантаження 9,9 Гкал/год, витрата теплоносія 

120,8 т/год. Додатково приєднується навантаження – 3,4 Гкал/год (переключення 

котелень КК Автозаводська 68, КК Макіївська 4Б). 

Основні заходи: 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 310 до КК Автозаводська 

68,  діаметром 100 мм протяжністю близько 320 м. 

Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 323 до ТК 323/6 на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 330 м; 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів протяжністю близько 510 м: 

 Капітальний ремонт теплових мереж на ділянці від  ТК 310 - 316 по вул. 

Вишгородський; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ЦТП вул. 

Западинська, 3А до ж/б вул. Западинська, 3А ;3б; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП-вул. 

Вишгородська, 50б до ж/б вул. Навашина, 9, вул. Вишгородська, 48А, 50а, 50б, 

52. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 175 т/год, 
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Hопт – 35 м вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

67 м вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 32 м вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 14,1 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 172,8 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Вітряні гори 
Існуючий стан: приєднане навантаження 36,52 Гкал/год, витрата 

теплоносія 451,3 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 

4,271 Гкал/год (до 2025 р. згідно виданих ТУ) та переключення навантаження КК 

Осиповського 2а – 4,63 Гкал/год.  

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 113 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 4,271 Гкал/год, а саме, 

3613-2/12/2020 в тому числі:  

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 611-1/1 до споживача теплової 

енергії ТУ 3613-2/12/2020  діаметром 200 мм протяжністю близько 113 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів загальною протяжністю близько 1090 м, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від РК Вітряні Гори до ТК 606-5 

на трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 465 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК606А до УТ21 на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 490 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 606-5 до ТК 611-1/1 на 

трубопровід діаметром 350 мм протяжністю близько 700 м. 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції: 

 Заміна обладнання існуючої підкачувальної насосної станції по вул. 

Западинська. насосне обладнання повинно бути достатнім для забезпечення 

циркуляції теплоносія та відповідати наступними рекомендованим вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 330 т/год, Hопт – 20 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні Р3 – 46 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі – Р2 - 44 м. вод. ст., Р4 - 21 м. вод. ст.; 

 Поступове підключення споживачів теплової енергії по незалежній 

схемі; 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 
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ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 580 т/год, 

Hопт – 40 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

65 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 25 м. вод. ст.  

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 46,7 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 575,8 т/год. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Виноградар 
Існуючий стан: приєднане навантаження 228,56 Гкал/год, витрата 

теплоносія 2826,6 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 

253,563 Гкал/год (до 2025 р. – 27,067 згідно виданих ТУ, після 2030 р. – 229,496 

згідно ДПТ-10), перерозподіл зон впливу РК ПАР та РК Виноградар (додаткове 

навантаження – 65,1 Гкал/год). 

Теплопостачання перспективних споживачів згідно ТУ 2338-6/3/2019 

доцільно виконувати від РК Виноградар.  

Основні заходи: 

 Переключення частини споживачів теплової енергії вздовж вул.. 

Мостицька, Правди проспект, Наталії Ужвій, Новомостицька, Межова на РК 

ПАР; 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 1960 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 253,563 Гкал/год, а 

саме, 2011-3/8/2019, 2338-6/3/2019, 2553-6/25/2019, 3015-9/12/2019, ДПТ-10 

друга черга в тому числі: 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 202А/3 до споживача теплової 

енергії ДПТ-10 діаметром 800 мм протяжністю близько 1510 м. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК-107 до ТК 107/6 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 630 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК-213 до ТК 216 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 360 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК-217 до ТК 216/5А на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 450 м. ТК 217  замінити  

секціонуючи  засувки  2DN 300; 
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 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК-217/5 до ЦТП Гонгадзе,9а 

на трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 155 м. 

Заходи до 2030 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від джерела теплової енергії до 

ТК 202А/3 на трубопровід діаметром 900 мм протяжністю близько 480 м. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 рк 

"виноградар"  від рк до ТК-201, 201а, 202, 202а, 203, 204, 205, 202а/1, 202а/2, 

202а/3, 202а/4, 202а/5, 202а/6 на вул. Светлицького, Порика та пр-ту Правди; 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК 

"Виноградар" від РК до ТК-101, 102, 102а, 103, 104, 104а, 105, 106, 106а, 107, 108, 

109 на вул. Светлицького та пр-ті Свободи; 

 Реконструкція теплових розподільчих мереж  ЦО та ГВП  від ЦТП на 

просп.  Правди, 62Б до  будинків на просп. Правди, 62А, 62Б, просп. Свободи, 

1/60, 1/60А, 3Б; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від РК "Виноградар" до ТК 304 

по вулиці Світлицького; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 202а/6 до ТК 202а/8 по 

проспекту Правди; 

 Реконструкція ТМ-1,2,3 РК «Виноградар» Виконати перекладання  

теплової  мережі зі збільшенням існуючих діаметрів трубопроводів на ділянці від 

ТК 304А до ТК 310; 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 4,35 км. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 5800 т/год, Hопт – 50 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 85 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 35 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 460 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 459,1 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 5704,2 т/год. 
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Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Полкова 57 
Існуючий стан: приєднане навантаження 6,04 Гкал/год, витрата теплоносія 

234,9 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 253,563 

Гкал/год (до 2025 р. – 23,004 згідно виданих ТУ). 

 Будівництво нового трубопроводу від джерела теплової енергії до 

споживача теплової енергії діаметром 500 мм протяжністю близько 1620 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 23,004  Гкал/год, а саме, 

2338-6/3/2019. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від джерела теплової енергії до 

ТК 101 на трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 120 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 201 до Меж119 БН на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 65 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 104 до ДНЗ №104 на 

трубопровід діаметром 80 мм протяжністю близько 160 м. 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 0,47 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 1200 т/год, Hопт – 35 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 73 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 38 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 30 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 29,2 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 1143,42 т/год. 

Згідно виданих ТУ запланована ліквідація котельні по вул. Полкова, 57. 

Однак результати аналізу існуючого стану системи теплопостачання та 

перспективного розвитку міста джерело теплової енергії поблизу вул. Полкова 

57 вкрай необхідне для забезпечення якісного та екологічного теплопостачання. 
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Таким чином, ліквідація котельні по вул. Полкова, 57 можливе лише за 

умови виділення земельних ділянок під будівництво нової альтернативної 

котельні та теплових мереж для забезпечення теплопостачання існуючих та 

перспективних споживачів від котельні Полкова 57. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Дніпровська 
Існуючий стан: приєднане навантаження 7,79 Гкал/год, витрата теплоносія 

213,2 т/год. 

Основні заходи: 

До 2025 року 

 Реконструкція магістральних теплових мереж від котельні 

«Дніпроводська, 1А» до ЦТП вул. Дніпроводська, 10. 

 Реконструкція котельні «Дніпроводська, 1А» із реконструкцією 

котельного обладнання.  

 До 2030 року 

 Реконструкція ЦТП вул. Дніпроводська, 10 із повною заміною 

обладнання та реконструкція всіх теплових мереж від ЦТП вул. Дніпроводська, 

10 до житлових будинків житлового району «Водогін». Остаточний варіант 

реконструкції котельні по вул. Дніпроводська, 1а має бути визначений технічним 

завданням або проектною документацією.  

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК23 до будинок 

адміністративний ДЕВГ ПрАТ "АК"Київводоканал" на трубопровід діаметром 

250 мм протяжністю близько 50 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 4 до житлового будинку 

по вулиці Дніпроводська буд. 13/1 на трубопровід діаметром 80 мм протяжністю 

близько 40 м; 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 220 т/год, Hопт – 35 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 78 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 45 м. вод. ст.  

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 8 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 7,74 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 213 т/год. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 
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теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Теремки 
Існуючий стан: приєднане навантаження 26,73 Гкал/год, витрата 

теплоносія 327,4 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 

195,7 Гкал/год (до 2025 р. – 84,726 згідно виданих ТУ, після 2030 р. – 110,962 

згідно ДПТ-1 та 28), перерозподіл зон впливу РК Теремки та ТЕЦ-5 (додаткове 

навантаження – 63,23 Гкал/год). 

Основні заходи: 

 Реконструкція РК Теремки зі збільшенням встановленої потужності до 

280 Гкал/год; 

 Розвантаження ТМ-4,5 ТЕЦ-5 за рахунок переключення споживачів 

житлових масивів Теремки-І та Теремки-ІІІ; 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 7300 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 258,9 Гкал/год, а 

саме, 249-7/27/2018, 406-8/14/2018, 946-10/23/2018, 1236-12/4/2018, 1305-

12/6/2018, ДПТ-1, ДПТ-28 в тому числі:  

Заходи до 2025 року 

 Будівництво нового трубопроводу від джерела теплової енергії вздовж вул. 

Жулянська, Теремківська до нової ТК по Кільцевій дорозі  діаметром 1000 

мм протяжністю близько 1200 м; 

 Будівництво нового трубопроводу нової ТК по Кільцевій дорозі до 

павільйону 4П-5А діаметром 700 мм протяжністю близько 580 м; 

 Будівництво нового трубопроводу нової ТК по Кільцевій дорозі вздовж 

Кільцевой дороги та вул. Композитора Лятошинського, Василя Касіяна до 

теплової камери ТК-427/46-7(орієнтовно) діаметром 700 мм протяжністю 

близько 1000 м для резервування з метою збільшення надійності 

теплопостачання ж/масиву «Теремки ІІ»; 

 Будівництво нового трубопроводу від джерела теплової енергії вздовж 

вул. Чабанівська, Академіка Глушкова проспект до 4П-5А  діаметром 700 мм 

протяжністю близько 1600 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від джерела теплової енергії вздовж 

вул. Чабанівська, до перспективного споживача 946-10/23/2018  діаметром 350 

мм протяжністю близько 590 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від джерела теплової енергії вздовж 

існуючої теплової мережі до перспективного споживача 1305-12/6/2018  

діаметром 500-600 мм протяжністю близько 880 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК301 до перспективного 

споживача 406-8/14/2018  діаметром 150 мм протяжністю близько 160 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК209 до перспективного 

споживача 249-7/27/2018  діаметром 250 мм протяжністю близько 310 м; 
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Заходи до 2030 року 

 Будівництво нового трубопроводу Академіка Глушкова проспекту (від 

нової магістралі діаметром 700 мм) до перспективного споживача ДПТ-1 

діаметром 500 мм протяжністю близько 550 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 401 нової магістралі 

діаметром 600 мм біля ТК 305 до перспективного споживача ДПТ-28 діаметром 

600 мм протяжністю близько 280 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК107 до ТК 113 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 250 м; 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану 

необхідно виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів (мережі ТМ-4 ТЕЦ-5): 

 Реконструкція ділянки теплових мереж ТМ-4 тец-5 від павільйону 4па5 

до ТК-427/55-6 по вул. Заболотного; 

 Реконструкція ділянки теплових мереж ТМ-4 ТЕЦ-5 від ТК-427/55-6 до  

бн-84  по вул. Глушкова, 41а; 

 Реконструкція ділянки теплових мереж ТМ-4 тец-5 від ТК-427/55-6  від 

ТК427/55-6 до ТК 427/55-9 по вул. Заболотного ; 

 Реконструкція ділянки теплових мереж ТМ-4 тец-5 від ТК-427/55-9 до 

ТК427/55-15 вул. Заболотного. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 1,7 км. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 3600 т/год, Hопт – 45 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 75 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 30 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 288 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 3574,7 т/год. 
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Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Лук'янівська 
Існуючий стан: приєднане навантаження 9,06 Гкал/год, витрата теплоносія 

110,7 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 31,287 

Гкал/год (до 2025 р. згідно виданих ТУ), перерозподіл зон впливу РК Лук’янівка 

та РК Молодь з урахуванням переключення котельні КК Овруцька 23 (додаткове 

навантаження – 34,7 Гкал/год). 

Основні заходи до 2025 року: 

 Реконструкція джерела теплової енергії зі збільшенням потужності до 80 

Гкал/год; 

 Перерозподіл зон впливу РК Лук’янівка та РК Молодь для забезпечення 

розвантаження РК Молодь; 

 Будівництво нового зв’язку (перетинки) між РК «Лук'янівська» та РК 

«Молодь»  Від ТК 102 РК «Лук’янівська» до 122/7 РК «Молодь» протяжністю 

близько 1800 м,  2Ду-500мм з встановленням на зворотному трубопроводі 

теплової мережі, що прокладається, регулятору тиску «перед собою» (підпору Р2 

- 12м. вод. ст.; Р4 – не нижче 40 м. вод. ст.) на ділянці між вулицями 

Печенігівська та Татарська. Встановлення розрізу в ТК122  по вул. Герцена; 

 Будівництво нового зв’язку (перетинки) від нової ТК на перетинці між 

РК «Лук'янівська» та РК «Молодь» вздовж вул. Кмитів ЯР до РК Багговутівська 

36а діаметром не менше 350 мм протяжністю близько 110 м; 

 Будівництво нового зв’язку (перетинки) від вузла підпору на перетинці 

між РК «Лук'янівська» та РК «Молодь» до ТК 205 діаметром 300 мм 

протяжністю близько 100 м; 

 Для забезпечення можливості підключення котельні КК Мануїльського 

29 від РК «Лук'янівська» та РК «Молодь» побудувати нову ТК на перетинці між 

джерелами теплової енергії та від нової ТК побудувати новий трубопровід до КК 

Мануїльського 29 діаметром 80 мм протяжністю близько 40 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК поблизу  житлового 

будинку по вул. Овруцькій 17 вздовж вул. Овруцька до КК Овруцька 23 

діаметром 100 мм протяжністю близько 145 м (мережі РК Молодь); 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 3150 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 31,287 Гкал/год, а саме, 

63-6/29/2018, 646-9/17/2018, 1772-3/6/2019, 2076-4/18/2019, 2399-6/13/2019, 

2795-8/5/2019, 2862-8/15/2019. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК102 до ТК 207 на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 610 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК107 до ТК по вул. 

Лук’янівка на трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 190 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 122/7 до ТК 122/4 на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 150 м; 
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 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 122/4 до ТК 122/1 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 270 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 122/1 до ТК 123А на 

трубопровід діаметром 350 мм протяжністю близько 180 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 122/4 до 1М БОНВОЯЖ 

на трубопровід діаметром 250-300 мм протяжністю близько 300 м. 

 Реконструкція ТМ № 1 РК «Молодь»  від ТК 122/7 до ТК 620А/25 по  

вул. Мануїльського; 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 2,16 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 1000 т/год, 

Hопт – 75 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

119 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 47 м. вод. ст.  

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 80,5 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 994 т/год. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 80 Гкал/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Молодь 
Існуючий стан: приєднане навантаження 90,6 Гкал/год, витрата теплоносія 

1119 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 56,393 

Гкал/год (до 2025 р. згідно виданих ТУ), переключення котельні 

6.1.12_7208_Білоруська 17б – навантаження 1,69 Гкал/год, перерозподіл зон 

впливу РК Лук’янівка та РК Молодь (навантаження – 33,9 Гкал/год). 

Основні заходи до 2025 року: 

 Реконструкція джерела теплової енергії зі збільшенням потужності до 

120 Гкал/год у зв’язку зі зростанням теплового навантаження; 
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 Перерозподіл зон впливу РК Лук’янівка та РК Молодь для 

забезпечення розвантаження РК Молодь; 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 1800 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 56,393 Гкал/год, а саме, 

741-9/18/2018, 967-10/26/2018, 1980-4/1/2019, 2415-6/4/2019, 2438-6/10/2019, 

2439-6/10/2019 в тому числі: 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК115 до джерела теплової 

енергії 6.1.12_7208_Білоруська 17б діаметром 150 мм протяжністю близько 200 

м; 

 Будівництво нового трубопроводу від джерела теплової енергії вздовж 

вул. Сім’ї Хохлових до перспективних споживачів теплової енергії по вул. вул. 

Хохлових сім’ї, 8 (територія мотоциклетного заводу) діаметром 400 мм 

протяжністю близько 800 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК116А до ТК 116А/3 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 380 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК101/1 до ТК 101/3 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 210 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК101/4А до ТК 101/4-1-3 

на трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 310 м. 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану 

необхідно виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК 

"Молодь" від ТК-101/5 до ТК-101/5-3 на вул. Оранжерейній; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 118 до ТК 122 по вул. 

Деревлянській. 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 1,65 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в Додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 1600 т/год, Hопт – 40 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 66 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 26 м. вод. ст.  
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Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 124,1 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 1537,5 т/год. 

 

 
Рис 4.3.5 Зона дії РК Молодь 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Багговутівська 36а 

Існуючий стан: приєднане навантаження 16,1 Гкал/год, витрата теплоносія 

199,4 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 19,01 

Гкал/год (до 2025 р.), переключення котелень 6.1.9_7205_Татарська 6, 

6.1.11_7207_Підгірна 3, 6.1.14_7210_Печенізька 4/12, 6.1.8_7204_Половецька 

14/16, 6.1.15_7213_Мануїльського 29, 6.1.6_7202_Нагірна 22. 

Основні заходи до 2025 року: 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 800 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 19 Гкал/год, в тому 

числі: 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК-101/8 до джерела теплової 

енергії 6.1.15_7213_Мануїльського 29 діаметром 100 мм протяжністю близько 

160 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК-101 до ТК 101/1 джерела 

теплової енергії 6.1.6_7202_Нагірна 22 діаметром 250 мм протяжністю близько 

250 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК-108/1 до джерела теплової 

енергії 6.1.14_7210_Печенізька 4/12 діаметром 150 мм протяжністю близько 60 

м; 
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 Будівництво нового трубопроводу від ТК- 205/1 до джерела теплової 

енергії 6.1.11_7207_Підгірна 3 діаметром 200 мм протяжністю близько 80 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК- 205/1 до джерела теплової 

енергії 6.1.9_7205_Татарська 6 діаметром 150 мм протяжністю близько 230 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від джерела теплової енергії 

Багговутівська 36а до ТК 104 на трубопровід діаметром 400 мм протяжністю 

близько 320 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 104  до ТК 107 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 220 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 107  до ТК 205/1 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 430 м. 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО на ділянці від ТК 101/2 до ТК 

101/3, від ТК 101/3 до ТК 101/4, від ТК 101/4 до ТК 101/5, від ТК 101/5 до ТК 

101/6, від ТК 101/6 до ТП Багговутівська,36, від ТК 101/6 до ТП 

Багговутівська,34, від ТП Багговутівська,34 до ЦТП Мурашко,2, від ЦТП 

Мурашко,2 до ТК 101/6-1, від ТК 101/6-1 до ж/б Багговутівська,28,30,32, 

Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ТК 101/6 до ТК 101/7, від 

ТК 101/7 до ТП Мурашко,4, від ТК 101/7 до ТК 101/8, від ТК 101/8 до ТП 

Мурашко,4б, від ТК 101/8 до ТП Мурашко,5,5а.; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО від ТК 103 до ТК 104, від ТК 

104 до ТП Нагірна,22, від ТК 104 до ТК 105 по вул. Нагірній. 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 1,55 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 500 т/год, Hопт – 30 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 82 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 50 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 
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напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 40 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 36.8 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 455.1 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Коцюбинське 
Для забезпечення потреби в тепловій енергії перспективних споживачів 

ДПТ-9 (додаткове перспективне навантаження до 2030 року – 27,645 Гкал/год, 

після 2030 року 105,352 Гкал/год) необхідно побудувати нове джерело теплової 

енергі РК Коцюбинське потужністю не менше 130 Гкал/год. Насосне обладнання 

котелень, яке повинно бути достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та 

відповідати наступними вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 

3000 т/год, Hопт – 50 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід 

підтримувати на рівні 80 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 30 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Будівництво нового трубопроводу від РК Коцюбинське до ДПТ-9 

діаметром 800 мм протяжністю близько 700 м. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 126,9 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 2813 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Веркон 

Існуючий стан: приєднане навантаження 36,4 Гкал/год, витрата теплоносія 

451,5 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 27,75 

Гкал/год (до 2025 р. – 18,733 Гкал/год згідно виданих ТУ, до 2030 р. – 9,017 

Гкал/год згідно ДПТ-31), переключення котельні 5.1.59_5221_Чистяківська 24 та 

5.1.42_4301_Перемоги 61 – навантаження 1,6 Гкал/год. 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 3200 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 28,85 Гкал/год, а саме 

1622-2/15/2019, 2082-4/18/2019, ДПТ-31, 5.1.59_5221_Чистяківська 24, в тому 

числі: 

До 2025 

 Будівництво нових трубопроводів від РК Веркон до споживачів 1622-

2/15/2019, 2082-4/18/2019 діаметром 400 мм протяжністю близько 400 м, 
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діаметром 200 мм протяжністю близько 120 м, діаметром 300 мм протяжністю 

близько300 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 111/9 до котельні 

Чистяківська 24 діаметром 150 мм протяжністю близько 220 м; 

До 2030 

 Будівництво нового трубопроводу від джерела теплової енергії РК 

Веркон вздовж вул. Дружківська до перспективних споживачів теплової енергії 

ДПТ-31 перша черга діаметром 400 мм протяжністю близько 870 м; 

 Будівництво нового трубопроводу (перетинки) від ВТ-101 до до ТК126 

ТМ-1 РК «Нівки» (в р-н вул. Щербаківського, 32-36) діаметром 500 мм 

протяжністю близько 1300 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від джерела теплової енергії РК 

Веркон до ВТ-101 на трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 540 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ВТ-101  до ТК 106 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 300 м; 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану 

необхідно виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Реконструкція ділянки теплової мережі ЦО та ГВП вiд ЦТП 

Червонозаводський пров.,2/13 до будинків Чистяківська вул.,7,11 11а, 

Червонозаводський пров.,2/13; 

 Капітальний ремонт теплової мережі  на ділянці від ЦТП Чистяківська 

вул.,15а до житлових будинків Чистяківська вул.,15,15а,11б; 

 Реконструкція ділянки теплової мережі ЦО вiд ТК 104 до ТК 104/2 та 

до будинків Ґалаґанівська (Горбачова Омеляна) вул.,4/2,6, Перемоги просп.,71/2; 

 Капітальний ремонт теплової мережі на вул. Кулібіна, 6. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 900 т/год, Hопт – 35 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 65 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 30 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 
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напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 72,7 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 899,5 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Нивки 
Існуючий стан: приєднане навантаження 205,5 Гкал/год, витрата 

теплоносія 2533,7 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 

44,45 Гкал/год (до 2025 р. – 25,733 Гкал/год згідно виданих ТУ, до 2030 р. – 

16,217 Гкал/год згідно ДПТ-16,19 перша черга), переключення котельні 

5.1.26_4206_Бабушкіна 27, 5.1.30_4302_Толбухіна 6, 5.1.27_4209_Перемоги 86 – 

навантаження 2,5 Гкал/год. 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 2150 м для 

підключення додаткового перспективного навантаження 44,45 Гкал/год, а саме, 

2480-6/12/2019, ДПТ-16,31, 5.1.26_4206_Бабушкіна 27, 5.1.30_4302_Толбухіна 6, 

5.1.27_4209_Перемоги 86, в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нових трубопроводів від ТК204/6 до 2480-6/12/2019 

діаметром 400 мм протяжністю близько 440 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 105А до ТК204/6 діаметром 

400 мм протяжністю близько 730 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 131А до котельні Бабушкіна 

27  діаметром 150 мм протяжністю близько 210 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 109/14 до котельні 

5.1.30_4302_Толбухіна 6  діаметром 70 мм протяжністю близько 200 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 204/17Б до котельні Перемоги 

86  діаметром 70 мм протяжністю близько 80 м; 

До 2030 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК204/8 до перспективних 

споживачів теплової енергії ДПТ-19 перша черга діаметром 300 мм протяжністю 

близько 350 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 204/16ВР до перспективних 

споживачів теплової енергії ДПТ-16 перша черга діаметром 200 мм протяжністю 

близько 130 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК126 до ТК109 на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 1100 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК308А до ТК308А/6 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 800 м; 
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 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК218 до СТЕЦ-11 на 

трубопровід діаметром 150 мм протяжністю близько 150 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК204/3 до ТК 204/8 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 480 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від вузла 4Н1 Ш.О. до ТК 105А 

на трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 300 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК317 до ТК321 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 190 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 109/10 до ТК 109/14 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 380 м; 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від 

ЦТП  Стеценка,10 до ж/б Гречка,2; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ТК 

312а  до ж/б Гречка,4, 6; 

 Реконструкція ТМ №1  РК "Нивки" на ділянці від ТК109/2-1 до ТК109/2-

6а  по вул. Салютна;  

 Реконструкція ТМ-2 РК "Нивки" від  2П1  до ТК 204/6 по вул. Данила 

Щербаківського ;  

 Реконструкція теплової мережі котельні «Нивки» від ТК-109/10 до ТК-

109/2-6А по вул. Януша Корчака (Баумана) 300, 680м; 

 Реконструкція ТМ №1 (заміна на збільшений діаметр) Від Н109 до 

Н109/2-3А  з Ду-300 на 400мм; 

 Заміна колектора РК «Нивки» РК «Нивки» 2Ду-700. 

 Реконструкція теплових розподільчих мереж  ЦО та ГВП  від ЦТП на 

вул. Саратовська, 16 до  будинків на вул. Салютна, 18, 20, 20А, 22, вул. 

Саратовська, 14А, 14/9, 16, 18/16, вул. Ружинська, 11, 11А, вул. Муромській, 

5/34, 7/13, 9, 17/20; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 126а до ТК 132б до 109/17 

по вулицях Черняхівського, вул.Естонській, вул.Я.Корчака, вул.Уссурійській; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від 222а/3а до  222а/4 по вулиці 

Туполєва та провулку Туполєва; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 229 до ТК 230 по 

провулку Туполєва; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 223  до ТК 223/2 по вулиці 

Туполєва; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ЦТП  

Ушакова,8 до ж/б Ушакова,8А; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ЦТП 

Наумова, 23-А до ж/б вул.Наумова,23а;23б;23в;25;25а;27, вул.Підлісна,5/21; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ЦТП 

вул.Наумова, 19 до ж/б вул.Наумова, 19, вул.Підлісна,4;6;2; 
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Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 6,65 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 3300 т/год, Hопт – 50 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 85 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 35 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 270 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 261,7 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 3231,1 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Берестейська 
Існуючий стан: приєднане навантаження 4,25 Гкал/год, витрата теплоносія 

116,7 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 23,2 Гкал/год 

(до 2025 р. – 0,189 Гкал/год згідно виданих ТУ, перерозподіл зон впливу РК 

Відрадний РК Берестейська – навантаження 23 Гкал/год).  

Основні заходи: 

 Для розвантаження РК Відрадний пропонується частину споживачів 

теплової енергії розташованих вздовж вул. Машинобудівна, Гарматна, Вацлава 

Гавела бульвар, Миколи Василенка до проспекту Любомира Гузара переключити 

на РК Берестейська;  

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 2470 м для 

підключення додаткового навантаження 23,2 Гкал/год, а саме, 1671-2/25/2019 та 

переключення споживачів,  в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нових трубопроводів від вузла біля Васил1 СТО вздовж 

вул. Олекси Тихого, Миколи Василенка до нової ТК на перехресті вул. Миколи 

Василенка та Машинобудівна діаметром 500 мм протяжністю близько 560 м; 
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 Будівництво нового трубопроводу вздовж  вул. Миколи Василенка від 

нової ТК до ТК 153/13 діаметром 300 мм протяжністю близько 770 м; 

 Будівництво нового трубопроводу вздовж вул. Машинобудівна від нової 

ТК до ТК 148/4-10 діаметром 400 мм протяжністю близько 1150 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від Джерела теплової енергії до 

вузла біля Васил1 СТО на трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 

150 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 148/4-10 до ТК 148/4-8 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 170 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК148/4-8 до ТК148/4 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 240 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від тв-Лепсе5 до ТК 148/10 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 350 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 153/13 до ТК 153/6 на 

трубопровід діаметром 200-250 мм протяжністю близько 490 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 153/6 до ТК 153/6-2 на 

трубопровід діаметром 150 мм протяжністю близько 280 м; 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Реконструкції ділянки теплової мережі ТМ-1, РК «Берестейська» від ТК 

5 до ТК 9 та до будинків пров. Чугуївський, 10, 12, 13, 15, 15А, 17, 19А; 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 2,25 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 800 т/год, Hопт – 40 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 75 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 35 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 28,5 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 786,7 т/год. 
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Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Відрадний 
Існуючий стан: приєднане навантаження 216,7 Гкал/год, витрата 

теплоносія 2657,4 т/год. Джерело теплової енергії є перевантаженим, 

спостерігається нестача встановленої потужності. Основним заходом з 

розвантаження РК Відрадний є будівництво нового джерела теплової енергії РК 

Відрадний 2. 

Додатково приєднується перспективне навантаження – 63,209 Гкал/год (до 

2025 р. – 24,434 Гкал/год згідно виданих ТУ, до 2030 – 38,775), а також 

переключення котелень 5.1.44_4307_Відрадний 73, 5.1.43_4306_Новопольова 

69, 5.1.41_4218_Борщагівська 154 навантаженням 2,96 Гкал/год, перерозподіл 

зон впливу РК Відрадний та РК Берестейська – навантаження 23 Гкал/год, РК 

Відрадний та ТЕЦ-5  – навантаження 112  Гкал/год. 

Приєднання додаткового перспективного навантаження можливе за умови 

переключення частини навантаження на РК Берестейська та нову РК Відрадний 

2, будівництва нових перетинок між зазначеними джерелами теплової енергії та 

реконструкції існуючим теплових мереж. 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 3350 м для 

підключення додаткового навантаження, а саме, 465-8/22/2018, 467-8/21/2018, 

1277-12/6/2018, 1591-1/28/2019, 1676-2/19/2019 ДПТ-34 перша черга та 

переключення споживачів від котелень 5.1.44_4307_Відрадний 73, 

5.1.43_4306_Новопольова 69, 5.1.41_4218_Борщагівська 154, в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ВТ-3 до ТК 170/2 діаметром 600 

мм протяжністю близько 660 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 181 до ТК 188А/3 вздовж 

проспекту Відрадному діаметром 600 мм протяжністю близько 660 м. 

Будівництво нових ТК. Будівництво трубопроводу до котельні Відрадний 73 

діаметром 80 мм протяжністю близько 45 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від Нової ТК біля будинку Відрадний 

22 до споживача 1591-1/28/2019 вздовж проспекту Відрадному діаметром 200 мм 

протяжністю близько 320 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 188А/3-3 до котельні 

5.1.43_4306_Новопольова 69 діаметром 70 мм протяжністю близько 510 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 143/8А до котельні 

5.1.41_4218_Борщагівська 154 діаметром 150 мм протяжністю близько 300 м. 

До 2030 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 179/3 до споживача ДПТ-34 

діаметром 400 мм протяжністю близько 400 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 170/2 до ТК 179/3 на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 980 м; 
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 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 167 до ТК 167/6 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 300 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 179/5 до ТК 179/8 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 310 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 164 до ТК 167 на 

трубопровід діаметром 700 мм протяжністю близько 450 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 188А/3 до павільйону 1П1 

на трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 1200 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 167 до ТК 181 на 

трубопровід діаметром 700 мм протяжністю близько 1100 м; 

 ТК 170 до павільйону 1П1 на трубопровід діаметром 600 мм 

протяжністю близько 2000 м; 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від 1П1 до 

1П2 по вул. Ніжинській;  

 Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від ТК 143 

до ТК 143/10А по вул. Дашавській;  

 Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-1 РК "Відрадний" від ТК 136 

до ТК 139 по вул. Вадима Гетьмана ; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-1 РК "Відрадний" від ТК 

133-7 до ТК 133-10 по вул. Вадима Гетьмана; 

 Капітальний ремонт теплових розподільчих мереж ЦО від ТК 179/5-6 до 

ж/б  вул. Шепелєва, 4; від ТК 179/5-6 до ж/б вул. Шепелєва, 6а; від ТК 179/5-7; 

ТК 179/5-8 до ж/б вул. Шепелєва, 6; від ТК 179/5-8 до ТК 179/5-8-1 до ж/б вул. 

Шепелєва, 10; від ТК ТК179/5-8-1 до ж/б вул. Шепелєва 10а; від ТК 179/5-9 до 

ж/б вул. Шепелєва, 8; від ТК 179/5-10 до ж/б вул. Шепелєва, 12; 

 Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК «Відрадний» від ТК 

143/11А до ТК 143/18А та від ТК 143/24 до ТК 143/24-2Апо вул. Металістів;  

 Перекладка ділянки тепломережі Від ТК 159/13 до ТК 159/14 L = 60 п.м 

2Ду400; 

 Відновлення зв'язку між ТК 179 та ТК 179/3, 2Ду400. 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 7,26 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

НС20: рекомендовані Gопт – 800 т/год, Hопт – 15 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні Р3 – не менше 80 м. вод. 

ст., в зворотному трубопроводі –Р4 не нижче 37 м. вод. ст. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 
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теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступним 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 2800 т/год, 

Hопт – 82 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

95 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 13 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик мають 

бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Крім того, протяжність, діаметр та напрямок та спосіб прокладання 

теплових мереж уточнюється технічним проектом або робочим проектом з 

урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Параметри теплових пунктів та теплообмінного обладнання уточнюється 

технічним проектом або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування.Зважаючи на незадовільний технічний 

стан котельного обладнання та складності з ремонтом котелень 

5.1.44_4307_Відрадний 73, 5.1.43_4306_Новопольова 69 на період впровадження 

рекомендованих заходів з модернізації та реконструкції теплових мереж по 

перспективній зоні дії РК Відрадний 2 та РК Берестейська альтернативним 

варіантом теплопостачання споживачів теплової енергії від котелень 

5.1.44_4307_Відрадний 73, 5.1.43_4306_Новопольова 69 є реконструкція цих 

котелень без перекладки мереж або будівництво модульних котелень. 

 Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих 

заходів складає 230 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 2825 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Відрадний 2 

 Будівництво нового джерела теплової енергії РК Відрадний 2. 

 Будівництво нового трубопроводу від РК Відрадний 2 вздовж проспекту 

Любомира Гузара до ТК 163А діаметром 700 мм протяжністю близько 1400 м; 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 800 м для 

підключення додаткового навантаження, а саме, 769-10/2/2018, 980-10/31/2018, 

2144-4/26/2019, ДПТ-15 перша черга,  в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 144 до споживача 769-

10/2/2018 діаметром 150 мм протяжністю близько 350 м; 

До 2030 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 160 до споживача ДПТ-15 

діаметром 300 мм протяжністю близько 450 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 163А до ТК 161 на 

трубопровід діаметром 700 мм протяжністю близько 450 м; 
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 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від 1П2 до 

ТК 143 по вул. Леваневського; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-1 РК «Відрадний» від 1П2 

до ТК 161 по проспекту Любомира Гузара; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці вiд ТК 157/2 

до ТК 157/2-1, вiд ТК 157/2-1 до ЦТП Василенка Миколи вул.,14г та від ЦТП 

Василенка Миколи вул.,14г до житлових будинків Василенка Миколи 

вул.,14,14а,14б,14г та Василенка Миколи вул.,12б ДНЗ №396; 

 Капітальний ремонт теплових мереж на ділянці від ТК 161/6 до ТК 161/8, 

від ТК 161/8 до ТК 161/8-5 та до будинків Чумака Василя вул.,8, 8а, Вацлава 

Гавела бульв.,45; 

 Перекладка ділянки тепломережі Від ТК 148 до ТК 148/4 2Ду400; 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 3,48 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 2000 т/год, Hопт – 55 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 71 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 16 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 160 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 158.3 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 1943.5 т/год. 
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Рис 4.3.6. Зона дії РК Відрадний, РК Відрадний 2, РК Берестейська 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Святошин 

 Реконструкція із збільшенням теплової потужності до 70 Гкал/год. 

 Будівництво нового трубопроводу (перетинка) від ТК 204 до ТК 126А/10 

діаметром 400 мм протяжністю близько 120 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від РК Святошин до ТК 204 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 250 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від РК Святошин до ТК 132/5 

через ТК 135 (встановити розріз з СТ Біличі) на трубопровід діаметром 400 мм 

протяжністю близько 1600 м; 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 900 т/год, Hопт – 35 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 66 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 31 м. вод. ст.  
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Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 70.7 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 872.5 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

М. Борщагівка 
Існуючий стан: приєднане навантаження 457,6 Гкал/год, витрата 

теплоносія 5625 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 

20,316 Гкал/год (до 2025 р. – 19,946 Гкал/год згідно виданих ТУ, переключеня 

котельні 5.1.62_5302_Перемоги 5 – 0,37 Гкал/год). 

Основні заходи: 

 Будівництво нового трубопроводе (зв'язку) від 1П-4 ТМ-1 до 2П-2 ТМ-2 

СТ «Біличі» діаметром 1000 мм протяжністю близько 3500 м; 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 780 м для 

підключення додаткового навантаження, а саме, 660-9/14/2018, 698-9/14/2018, 

2408-6/12/2019, 2759-7/31/2019, 2914-8/13/2019, 2949-8/23/2019, 3269-

10/24/2019, 3420-11/29/2019, 3473-12/12/2019 та переключення споживачів від 

котельні 5.1.62_5302_Перемоги 5,  в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК133/13 до ТУ 698-9/14/2018 

діаметром 250 мм протяжністю близько 280 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 204/11-1 до ТУ 660-9/14/2018 

діаметром 100 мм протяжністю близько 180 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 204/4-13 до котельні 

5.1.62_5302_Перемоги 5 діаметром 70 мм протяжністю близько 200 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 254/20 до ТК 254/22 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 210 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 119 до ТК 119/4-1 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 160 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 123 до ЦТП Курб9є на 

трубопровід діаметром 200-250 мм протяжністю близько 380 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК тв-РРол5А  до ЦТП-

Кур18Г на трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 240 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 204 до ТК204/4 на 

трубопровід діаметром 450 мм протяжністю близько 400 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 152 до ТК 152/3 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 210 м; 
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 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 204/4 до будинку 

Перемоги 9а на трубопровід діаметром 100 мм протяжністю близько 240 м. 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК 

"М.Борщагівка" від ТК-250/8-2 до ЦТП на вул. Симиренка, 2/19; 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК 

"М.Борщагівка" від ТК-260 до ТК-264 на вул. Корольова; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від 2П1 до ТК 214 по вулиці 

Тулузи; 

 Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі від ТК 204/3 до ТК 

204/12, вулиця Михайла Драй-Хмари вулиця Жмеринська; 

 Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі від 1П1 до TK 

115/4, просп. Курбаса Леся; 

 Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі від ТК 104 до ТК 

105 бульв.Роллана Ромена; 

 еконструкція ділянки магістральної теплової мережі від ТК 111 до ТК 

114, бульв. Роллана Ромена ,2; 

 Реконструкція ділянки розподільчої теплової мережі від ТК 259 до ТК 

260, від ТК 264 до ТК 266, від ТК 269 до ТК 270а, вiд ТК 270а до ТК 256а, від ТК 

270а до ЦТП №20 вул. Жолудєва,4в, вул. Симиренка; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ТК 

126б/10 до вбудованого ЦТП Зодчих вул.,8 та до житлових будинків Зодчих 

вул.,8,10,12,14,16; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ЦТП 

Зодчих вул.,38 до житлових будинків Зодчих вул.,34,36,38,40; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ЦТП 

Коласа Якуба вул.,23б до житлових будинків Коласа Якуба вул.,23а, Кіпріянова 

вул.,6,6а, Жмеринська вул.,32; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ЦТП 

Жолудєва вул.,4в та до житлових будинків Жолудєва вул., 4б,4в,4г, Корольова 

академіка просп.12л; 

 Реконструкція ділянки розподільчої теплової мережі від ТК 126б до ЦТП 

Зодчих вул.,20, до ЦТП Зодчих вул.,24 та вiд ЦТП Зодчих вул.,24 до ж/будинків 

Зодчих вул.,20,24,26а,28; 

 Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК «М. Борщагівка» від 

ТК 103 до ТК 103/2, від ТК 103/5 до ТК 103/6, від ТК 103/25 до ЦТП вул. Ромена 

Ролана, 11А та від ТК 103/3 до ЦТП вул. Ромена Ролана, 13А,  

 Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-2 РК «М. Борщагівка» від 

ТК 275 доТК 283 по вул. Симиренка;  

 Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК «М. Борщагівка» від 

ТК 126Б до ЦТП вул. Зодчих, 28А, Кольцова, 15А;  

 Реконструкція ТМ №1 (ТМ №2 від РК «Борщагівка»)від ТК2П-2 до 

ТК250; від ТК250 до ТК2П3;  
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 Реконструкція теплових мереж на вул. Симиренка, 2/19. Ділянка від ТК-

250/8-5/4 до ТК250/8-5/7 та до ж/б на вул. Симиренка, 2/19 (1,2,34 увід) 

 Реконструкція теплових мереж на просп. Л. Курбаса, 3-А до ж/б на 

просп. Л.Курбаса, 1А (1ввід), 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г; 

 Відновлення ділянки теплової мережі від ТК 158 до ТК 158/6 L = 343 п. 

м. 2Ду500; 

 Перекладка ділянки тепломережі Від ТК 133 до ТК 133/4 та від ТК 

133/13 до ТК 273 L = 1260 п.м 2Ду400; 

 Будівництво дренажної насосної станції в районі після ТК-238 ТМ-2 РК 

«МикільськаБорщагівка» в районі перехрестя вулиці Зодчих та Великої 

Кільцевої дороги; 

 Будівництво нової дренажної насосної станції / реконструкція існуючої 

дренажної насосної станції (не на балансі КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО») на вул. 

Жолудєва, 6-Б в районі ТК-270 ТМ-2 РК «МикільськаБорщагівка». 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 11,52 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 6000 т/год, Hопт – 60 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 90 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 30 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 482,8 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 5938,1 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Депутатська 2 
Існуючий стан: приєднане навантаження 34,25 Гкал/год, витрата 

теплоносія 425,1 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 

0,789 Гкал/год (до 2025 р. – 0,572 Гкал/год згідно виданих ТУ, переключення 

котельні 5.1.34_5204_Депутатська 1). 

Основні заходи: 
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 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 130 м для 

підключення додаткового навантаження, а саме, 446-8/15/2018 в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 116 до 446-8/15/2018 

діаметром 100 мм протяжністю близько 130 м;  

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 106/5 до котельні 

5.1.34_5204_Депутатська 1 діаметром 100 мм протяжністю близько 90 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 302 до ТК 303/9 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 570 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від Джерела теплової енергії до 

ТК 103 на трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 90 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 103 до ТК 108 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 310 м. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступним 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 480 т/год, 

Hопт – 40 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

70 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 30 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 37,85 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 469,7 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Центральна 
Існуючий стан: приєднане навантаження 70,28 Гкал/год, витрата 

теплоносія 865,7 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 

33,017 Гкал/год (до 2025 р. – 7,223 Гкал/год згідно виданих ТУ, переключеня 

котельні 5.1.35_5207_Краснова 8 – 4,1 Гкал/год, до 2030 р. – 21,694 Гкал/год). 

 Будівництво нового трубопроводу (зв'язку) від РК Центральна до РК 

Депутатська 2. По бульвару Академіка Вернадського біля будинку № 74а між ТК 

104 та 105 побудувати нову теплову камеру. Від нової теплової камери вздовж 

булв. Академіка Вернадського до ТК 103 прокласти новий трубопровід 

діаметром 400 мм протяжністю близько 1700 м. Крім того між ТК 229/2 та ТК 
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230 побудувати нову ТК. Від нової ТК до нового трубопроводу по бул. 

Вернадського вждовж стадіону по вул. Серповій побудувати трубопровід 

діаметром 250 протяжністю близько 150 м; 

 Будівництво нового трубопроводу (зв'язку) від РК Центральна до СТ 

Біличі від ТК 228Б до ТК 229/14 по вул. Василя Стуса діаметрои 500 мм 

протяжністю близько 320 м; 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 1670 м для 

підключення додаткового навантаження, а саме, 2693-7/8/2019, ДПТ-14 перша 

черга та переключення споживачів від котельні 5.1.35_5207_Краснова 8,  в тому 

числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 305 до ТУ 2693-7/8/2019 

діаметром 250 мм протяжністю близько 310 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 228Б до котельні 

5.1.35_5207_Краснова 8 вздовж вул. Біличанська діаметром 200 мм протяжністю 

близько 650 м; 

До 2030 року 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 402 до ДПТ-14 діаметром 400 

мм протяжністю близько 720 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 401(т.в.1) до ТК 105 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 470 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 500/2а до ТК 221А на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 1380 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 221А до ТК228Б на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 700 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 228  до ТК228Б на 

трубопровід діаметром 240 мм протяжністю близько 160 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 228Б до ТК 228Д на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 240 м; 

Заходи до 2030 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 201 до ТК402 на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 130 м. 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК 

"Центральна" від ТК 309 до ІТП на пров. Приладному, 8; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 109/1 до ТК 221 по вул. 

Доброхотова та вул. Семашка; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ЦТП 

вул.Біличанська,1, до ж/б вул.Біличанська,1, ж/б вул.Біличанська,3,ж/б 

вул.Біличанська, 5; 
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 Будівництво нового трубопроводу від ТК 301 до ТК-500/2А діаметром 

500 мм протяжністю близько 30 м для зв’язку між  ТМ-3 та ТМ-5 для 

резервування з метою збільшення надійності теплопостачання;  

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ЦТП 

вул.Доброхотова, 4-А до ж/б вул.Доброхотова, 4;2 та ж/б бульв.Вернадського, 

59. 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 3,52 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 1400 т/год, Hопт – 30 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 65 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 25 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 112,2 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 1385 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії СТ 

Біличі 
Існуючий стан: приєднане навантаження 286,33 Гкал/год, витрата 

теплоносія 3502,5 т/год. Додатково приєднується перспективне навантаження – 

129,75 Гкал/год (до 2025 р. – 40,649 Гкал/год згідно виданих ТУ, переключеня 

котелень 5.1.45_5102_Верховинна 80б, 5.1.57_5216_Котельникова 62, 

5.1.55_5215_Крамського 16, 5.1.51_5211_Крамського 21, 

5.1.54_5214_Відпочинку 7, 5.1.46_5104_Святошинська 34, 

5.1.58_5219_Котельникова 7/13, 5.1.50_5210_Котельникова 95 – загальним 

навантаженням 62,1 Гкал/год, до 2030 р. – 27 Гкал/год згідно ДПТ-57). 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю близько 5200 м для 

забезпечення надійності та підключення додаткового навантаження, а саме, 01-

6/14/2018, 469-8/16/2018, 614-9/12/2018, 635-1-9/10/2018, 680-9/13/2018, 748-

10/1/2018, 2931-8/15/2019, ДПТ-57 перша чергата переключення споживачів від 

котелень 5.1.45_5102_Верховинна 80б, 5.1.57_5216_Котельникова 62, 
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5.1.55_5215_Крамського 16, 5.1.51_5211_Крамського 21, 

5.1.54_5214_Відпочинку 7, 5.1.46_5104_Святошинська 34, 

5.1.58_5219_Котельникова 7/13, 5.1.50_5210_Котельникова 95, в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 206 до ТК 108/7 діаметром 300 

мм протяжністю близько 610 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 221А до ТК 123А діаметром 

400 мм протяжністю близько 590 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 222/5-З до ТУ 01-6/14/2018 

діаметром 150 мм протяжністю близько 180 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 229/11 до ТУ 680-9/13/2018 

діаметром 250 мм протяжністю близько 140 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК Вд1 101 до ТУ 748-10/1/2018 

діаметром 100 мм протяжністю близько 80 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від трубпроводу по вул. Верховинна 

до 2931-8/15/2019 діаметром 300 мм протяжністю близько 140 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 148 до ТК Вр2 101 

(Верховинна 80б) діаметром 250 мм протяжністю близько 230 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 152/10 до котельні 

Котельникова 62 діаметром 200 мм протяжністю близько 230 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 152/10-2-1 до котельні 

Крамського 16 діаметром 200 мм протяжністю близько 260 м; 

 На перехресті вулиць Верховинна та Івана Крамського на існуючому 

трубопроводі побудувати нову ТК. Від нової ТК вздовж вул. Крамського, 

Відпочинку (південніше лікарні), Анатолія Петрицького побудувати новий 

трубопровід до котельні Крамського 21 (Нова ТК1) та до котельні Відпочинту 7 

(Нова ТК2 біля котельні) діаметром 450 мм протяжністю близько 1100 м. 

Підключення котельні Крамського 21 виконати трубопроводом діаметром 100 

мм протяжністю близько 20 м Підключення котельні Відпочинку 7 виконати 

трубопроводом діаметром 300 мм протяжністю близько 80 м; 

 Будівництво нового трубопроводу вздовж вул Відпочинку та 

Святошинська від нової ТК2 біля котельні Відпочинку 7 до нової ТК3 для 

підключення котельні 5.1.58_5219_Котельникова 7/13 діаметром 300 мм 

протяжністю близько 340 м. Підключення котельні Крамського 7/13 виконати 

трубопроводом діаметром 250 мм протяжністю близько 60 м від нової ТК3 до 

ТК1. 

 Будівництво нового трубопроводу вздовж вул. Відпочинку та 

Святошинська від нової ТК3 до котельні Святошинська 34 до ТК 101 діаметром 

250 мм протяжністю близько 1150 м; 

 Будівництво нового трубопроводу вздовж вул. Котельникова від 

нової ТК на перехресті Кільцевої дороги та вул. Котельникова до котельні 

5.1.50_5210_Котельникова 95 діаметром 125 мм протяжністю близько 430 м. 

Підключення котельні Котельникова 95 можливе за умови будівництва претинки 

між СТ Біличі та РК М. Борщагівка від 1П-4 до 2П-2 вздовж Кільцевої дороги. 
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 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 222/5Б до ТК 222/9 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 290 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 108 до ТК 108/3 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 260 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 114/9 до ТК 114/11 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 150 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 114 до ТК 114/30 на 

трубопровід діаметром 350 мм протяжністю близько 480 м; 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 107/3 до ТК 107/6 на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 200 м (мережі Відпочинку 

7); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 108 до ТК 111 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 410 м (мережі Відпочинку 

7); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від павільйону 4П-2 до нової ТК 

на перехресті вулиць Верховинна та Івана Крамського на трубопровід діаметром 

500 мм протяжністю близько 560 м. 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК203 до ТК207 по вул. 

Робітничій; 

 Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1, КК «Святошинська, 34» 

від ТК 106 до ТК 106/1 пров. Святошинський, 3А;  

 Реконструкція теплопостачання будинків за адресою вул. Котельникова, 

95 в Святошинському районі (підключення споживачів теплової енергії котельні 

на вул. Котельникова, 95 до ТМ №1 СТ «Біличи»); 

 Будівництво павільйону в районі ТК-114 РК «Біличі» (з боку ТК-509) із 

встановленням секціонуючої арматури Ду500 ТК-509; 

 Будівництво перемички між існуючими магістралями №1 та №2 РК 

«Біличі» (нові мережі) ТК-108/7 – ТК-206;   

 Реконструкція теплових пунктів ж/б, теплозабезпечення яких 

здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням 

інженерних мереж;   

 Будівництво перемички між існуючими магістралями №1 та №2 РК 

«Біличі» (нові мережі) ТК-123а – ТК-221а; 

 Реконструкція  перемички між існуючими магістралями РК «Біличі» та 

РК «Центральна  ТК-114 – ТК-508; ТК-504 – ТК-503 І-0,3 км, Ду-500мм І-0,3 км, 

Ду-500мм; 

 Будівництво  перемички між існуючими магістралями РК «Біличі» та РК 

«Центральна  ТК-222/5 – ТК-228Б І-0,31 км, Ду-500мм; 
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 Будівництво нового трубопровода (перетинки) від павільйону 1П-4 до 

павільйону 2П-2 вздовж Кільцевої дороги діаметром 1000 протяжністю близько 

3500 м.  

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 3,8 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Для подолання надлишкових тисків викликаних різницею рельєфу на 

споживачах по вул. Володимира Наумовича необхідно між ТК114 та ТК114/9 

побудувати нову насосну станцію на зворотному трубопроводі НС25 та 

регулятором тиску «після себе» на подавальному трубопроводі. Для 

забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на насосних станціях повинно бути встановлене 

новітнє насосне обладнання, яке повинно бути достатнім для забезпечення 

циркуляції теплоносія та відповідати наступним рекомендованим вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 520 т/год, Hопт – 20 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні Р1 – 102 м.вод.ст. Р3 - 64 

м. вод. ст., в зворотному трубопроводі – Р2 - 47 м. вод. ст., Р4  - 30 м. вод. ст. 

місце орієнтовного розташування насосної станції наведено на рис 4.3.6. 

Для забезпечення можливості переключення котельні 

5.1.48_5202_Перемоги 113 (додаткове навантаження - 0,9 Гкал/год) на мережі СТ 

Біличі необхідно побудувани новий тубопровід від ТК 152/10-2-2 до КК 

Перемоги 113 діаметром 125 мм протяжністю близько 280 м. Альтернативним 

оптимальним варіантом є реконструкція котельні по простп. Перемоги 113 з 

повною заміною обладнання котельні з переведенням котельні в 

автоматизований режим роботи без переключення на інші джерела 

теплопостачання. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 4500 

т/год, Hопт – 60 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати 

на рівні 100 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 40 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 
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Рис 4.3.7 Орієнтовне розташування НС25 

 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 362,4 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 4437 т/год. 
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Рис 4.3.8 Зона дії СТ Біличі, РК Центральна, РК Святошин, РК 

Депутатська 
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Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії 

ТЕЦ-7 

 Будівництво нового джерела теплової енергії ТЕЦ-7 поблизу спец 

пункту по захороненню радіоактивних відходів; 

 

 
Рис 4.3.9 Схематичне розташування ТЕЦ-7 

 

Орієнтовне теплове навантаження на ТЕЦ-7 

Джерело теплової енергії Адреса 
Споживана теплова 

енергії, Гкал/год 

4.1.1_305_Феофанія 2 вул. Метрологічна, 1-а 19,42 

4.1.3_307_Васильківська 31/17 вул. Васильківська, 31/17 1,54 

4.1.8_1101_Московська-2 Коломиївський пров, 5-а 15,54 

4.1.9_1102_Московська-3 вул.Васильківська,8-б 25,07 

4.1.11_1104 _Голосієво-1 вул. Героїв Оборони, 12-б 9,99 

4.1.12_1105_Голосієво-2 вул. Родимцева, 5 8,66 

4.1.17_1205_Голосіївський 94/96 
Просп.Голосіївський( 40-річчя 

Жовтня), 94/96 3,51 

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вул. Васильківська, 5/7 1,71 

4.1.25_1216 Бубнова 4 
Вул. Бубнова (Маричанська), 

4 2,14 

4.1.36_6101_Московська-1 вул.Васильківська,96-а 61,77 

4.1.37_6102_Феофанія вул. Заболотного, 21 21,82 

4.1.51_6502_Онуфрія Трутенко 7 
вул. Онуфрія Трутенко ( 

Максимовича), 7 0,43 
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4.1.52_6503_Онуфрія Трутенко9а 
вул. Онуфрія Трутенко ( 

Максимовича), 9А 1,31 

1.1.1_ТЕЦ-5  вул. Промислова, 4 110,34 

Додаткове перспективне навантаження до 2025 р. 

Технічні умови:  

1414-12/29/2018 

1181-11/15/2018 

2337-6/3/2019 

3366-11/15/2019 

1398-12/29/2018 

250-7/25/2018 

3278-10/17/2019 20,667 

Додаткове перспективне навантаження до 2030 р. 

ДПТ перша черга ДПТ-13, ДПТ-22, ДПТ-38 98,381 

Всього 402,298 

 

 Будівництво нового трубопроводу магістралі ТМ-1 ТЕЦ-7 від ТЕЦ-7 

вздовж проспекту Академіка Заболотного до нової ТК (поблизу Академіка 

Заболотного 152) діаметром 1200 мм протяжністю близько 4200 м; 

 Будівництво нового трубопроводу магістралі ТМ-1 ТЕЦ-7 від нової ТК 

вздовж проспекту Академіка Заболотного до нової ТК (перехрестя Академіка 

Заболотного та вул. Метрологічна) діаметром 1000 мм протяжністю близько 750 

м; 

 Будівництво нової магістралі від нової ТК (перехрестя Академіка 

Заболотного та вул. Метрологічна) до павільйону 4П-5А вздовж просп. 

Заболотного діаметром 1000 мм довжиною близько 1900 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК перехрестя вул. 

Заболотного та Метрологічна до ТК 103 вздовж вул. Метрологічна діаметром 600 

мм протяжністю близько 800 м (підключення мереж Феофанія 2); 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК по просп. Заболотного 

до РК Феофанія діаметром 350 мм протяжністю близько 460 м; 

 Будівництво нового трубопроводу для підключення Московська-1 від 

ТК 427/42-1 діаметром 600 мм протяжністю близько 400 м; 

 Будівництво нового трубопроводу для підключення котелень Голосієво-

1, Голосієво-2 від ТК 427/35 вздовж вул. Героїв Оборони до ТК 203 діаметром 

400 мм протяжністю близько 600 м; 

 Будівництво нового трубопроводу для підключення Васильківська 31/17 

від ТК 202-4 по Смольному провулку діаметром 150 мм протяжністю близько 

220 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК на перехресті просп.. 

Голосіївський та коломийського провулку для підключення ДПТ-38 вздовж 

провулку Коломийський діаметром 400 мм протяжністю близько 320 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК на перехресті вул. 

Сєченова та Коломийського провулку та для підключення Московська-2 вздовж 

вул. Сечєнова  діаметром 300 мм протяжністю близько 380 м; 

 Будівництво нового трубопроводу для підключення Голосіївський94/98 

від ТК 427/22 діаметром 200 протяжністю близько 320 км; 
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 Будівництво нового трубопроводу від ТК 427/18 вздовж вул. Михайла 

Стельмаха до нової ТК діаметром 500 протяжністю близько 210 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК для підключення 

Бубнова 4 діаметром 200 протяжністю близько 100 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК вздовж вул. Михайла 

Стельмаха та Васильківська для підключення Московська-2 діаметром 400 

протяжністю близько 600 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК (перехрестя вул. 

Михайла Стельмаха та Васильківська) вздовж Васильківська для підключення 

котельні Васильківська 5/7 діаметром 150 протяжністю близько 270 м; 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 202 до споживача ТУ 250-

7/25/2018 діаметром 200 мм протяжністю близько 140 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від Ф2П М13_15 до споживача ТУ 

1398-12/29/2018 діаметром 150 мм протяжністю близько 350 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 205/6 до споживача ТУ 1414-

12/29/2018 діаметром 150 мм протяжністю близько 470 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 401-У до споживача ТУ 1181-

11/15/2018  діаметром 300 мм протяжністю близько 350 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 406-3У до споживача ТУ 2337-

6/3/2019  діаметром 250 мм протяжністю близько 100 м; 

До 2030 

 Будівництво нового трубопроводу від РК Феофанія 2 до споживача 

ДПТ-22 діаметром 500 мм протяжністю близько 150 м; 

 Будівництво нового трубопроводу діаметром 400 мм для підключення 

ДПТ-13 від ТК427/53 протяжністю близько 300 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 103 до РК Феофанія 2 на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 230 м (мережі Феофанія 2); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 101 до ТК 202 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 430 м (мережі Феофанія 2); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 101 до ТК 103 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 80 м (мережі Феофанія 1); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 205 до ТК 208/1 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 270 м (мережі Феофанія 1); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 208/1 до ТК 218 на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 1050 м (мережі Феофанія 

1); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 427/42 до ТК 427/42-1 на 

трубопровід діаметром 700 мм протяжністю близько 300 м (мережі ТЕЦ-5); 
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 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 427/14-3 до ТК 427/14-7 

на трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 290 м (мережі ТЕЦ-5); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 406-У до ТК 406-2У на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 1250 м (мережі 

Московська-1); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 203 до ТК 215 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 950 м (мережі Голосієво-1); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 202 до ТК 204 на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 60 м (мережі Московська-

2); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 303 до ЦТП Деміївська 

45б на трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 360 м (мережі 

Московська-3); 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від ТК 303 до ТК 303-10 на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 600 м (мережі Московська-

3). 

Заходи до 2030 року: 

 Заміна існуючої ділянки трубопроводу від павільйону 4П-5А до ТК 

427/46 на трубопровід діаметром 900 мм протяжністю близько 1100 м (мережі 

ТЕЦ-5)/ 

Крім того, для забезпечення розвантаження ТМ-4 ТЕЦ-5 на період 

поступового вводу в експлуатацію потужностей ТЕЦ-7 та поступової забудови 

згідно ДПТ-28, 1, 13 необхідно в період до 2025 року побудувати перемичку 

вздовж вул. Теремковська, Кільцева, Василя Касіяна, Академіка Заболотного та 

замінити існуючу ділянку трубопроводу від ТК 427/46 до ТК 427/46-7 на 

трубопровід діаметром 700 мм протяжністю близько 770 м (мережі ТЕЦ-5). 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 8,85 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

 Для подолання надлишкових тисків викликаних різницею рельєфу 

на споживачах по вул. Михайла Стельмаха необхідно між ТК427-27 та 

ТК427/27А ТМ-4 ТЕЦ-5 з улаштуванням вузлів регулювання побудувати нову 

насосну станцію на зворотному трубопроводі НС26 та регулятором тиску «після 

себе» на подавальному трубопроводі. Для забезпечення оптимальної роботи 

системи теплопостачання при транспортуванні теплоносія на насосних станціях 

повинно бути встановлене новітнє насосне обладнання, яке повинно бути 

достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

вимогам до рекомендованих напірно-витратних характеристик: Gопт – 1100 т/год, 

Hопт – 20 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

Р1 – 92 м.вод.ст. Р3 - 80 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі – Р2 - 52 м. вод. 

ст., Р4  - 35 м. вод. ст. Передбачити можливість роботи насосної в реверсному 

режимі з метою резервування теплопостачання зони ТМ-4. Параметри напірно-

витратних характеристик уточнюються технічним завданням або робочим 

проектом з урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Місце орієнтовного розташування насосної станції наведено на рис 4.3.10. 
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Рис 4.3.10 Орієнтовне розташування НС26 

 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 5500 т/год, Hопт – 90 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 135 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 45 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути не 

менше ніж 450 Гкал/год. 
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Рис 4.3.11 Зона дії РК Теремки, ТЕЦ-7 

 

Загальне приєднане навантаження з урахуванням рекомендованих заходів 

складає 441 Гкал/год. Сумарна витрата теплоносія складає 5375 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації мереж по зоні дії СТ-1 
Існуючий стан: приєднане навантаження 727,3 Гкал/год, витрата 

теплоносія 8977,9 т/год. Джерело теплової енергії є перевантаженим, 

спостерігається нестача встановленої потужності (СТ-1 ТМ 1,5,7: Витрата 

теплоносія – 6250 т/год; Приєднане навантаження при розрахунковому 

температурному графіку – 506,6 Гкал/год; СТ-1 ТМ 2: Витрата теплоносія – 1610 

т/год; Приєднане навантаження при розрахунковому температурному графіку – 

130,3 Гкал/год; СТ-1 ТМ 3: Витрата теплоносія – 1120 т/год; Приєднане 

навантаження при розрахунковому температурному графіку – 90,4 Гкал/год;). 
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Таблиця 4.3.2 Орієнтовне додаткове теплове навантаження на СТ-1 
Додаткове навантаження від перепідключення котелень  

Джерело теплової енергії 

Адреса  Споживана 

теплова енергії, 

Гкал/год 

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Вул. Мельникова (Іллєнка), 45/49 2,96 

6.1.16_7301_Кудрявський 2 Узвіз Кудрявський, 2 0,27 

6.1.17_7304_Кудрявська 27/29 Вул. Кудрявська, 27/29 0,3 

6.1.18_7305_Кудрявська 16 Вул. Кудрявська, 16 0,35 

6.1.19_7306_Кудрявська 12 Вул. Кудрявська, 12 0,29 

16.9.1_Кудрявська 13/19 Вул. Кудрявська, 13/19 2,51 

6.1.20_7308_Володимирська20/1 Вул. Володимирська20/1 1,36 

6.1.5_4502_Боткіна 4 Вул. Боткіна, 4 0,61 

1.1.1_ТЕЦ-5 (переключення 

навантаження на СТ-1) вул. Промислова, 4 238,6 

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) переключення 

навантаження на ТЕЦ-5 вул. Жилянська, 85 -89 

Додаткове перспективне навантаження до 2025 р. 

Технічні умови:  

38-6/18/2018, 39-6/18/2018, 128-7/6/2018, 

402-8/3/2018, 521-8/31/2018, 633-

9/21/2018, 673-9/21/2018, 678-9/21/2018, 

731-9/28/2018, 925-10/22/2018, 927-

10/22/2018, 1130-11/19/2018, 1163-

11/12/2018, 1377-12/22/2018, 1397-

12/28/2018, 1408-12/28/2018, 1527-

1/31/2019, 1528-1/31/2019, 1612-

2/14/2019, 1619-2/14/2019, 1623-

2/14/2019, 1661-2/25/2019, 1827-

3/14/2019, 2023-4/11/2019, 2098-

4/19/2019, 2154-4/29/2019, 2180-

5/2/2019, 2232-5/10/2019, 2356-6/6/2019, 

2548-6/24/2019, 2590-7/2/2019, 2623-

7/8/2019, 2903-8/16/2019, 3225-

10/17/2019, 3293-10/31/2019, 3369-

11/15/2019, 3434-12/5/2019, 3610-

1/30/2020, 3626-2/18/2020 60,226 

Додаткове перспективне навантаження до 2030 р. 

ДПТ перша черга ДПТ-11 6,115 

Всього 224,6 

 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 104 до споживача ТУ 673-

9/21/2018 діаметром 80 мм протяжністю близько 100 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 103/1-4 до споживача ТУ 3369-

11/15/2019діаметром 125 мм протяжністю близько 150 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 103/1-2 до споживача ТУ 1397-

12/28/2018 діаметром 200 мм протяжністю близько 90 м; 
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 Будівництво нового трубопроводу від ТК 519Б до споживача ТУ 38-

6/18/2018 діаметром 300 мм протяжністю близько 100 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 608Б/3 до споживача ТУ 925-

10/22/2018 діаметром 150 мм протяжністю близько 100 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 610/2 до споживача ТУ 2548-

6/24/2019 діаметром 300 мм протяжністю близько 100 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 613/20-3 до споживача ТУ 

2023-4/11/2019 діаметром 80 мм протяжністю близько 300 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 620А/3А до споживача ТУ 

1661-2/25/2019 діаметром 200 мм протяжністю близько 180 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 620А/14 до споживача ТУ 

1527-1/31/2019 діаметром 150 мм протяжністю близько 160 м; 

 Підключення споживачів теплової енергії котелень на вул. Кудрявській, 

12, 13-19, 16, 27-29 та вул. Кудрявський узвіз, 2 до теплових мереж ТМ-5 СТ-1 

(нові мережі від ТК 516А/12-3а до Кудрявський узвіз 2 Ду70 L-103 м, Від 

516А/12-4 до Кудрявська вулиця 27-29 роздолільчий трубопровід Ду150 L-250 м, 

врізання житлових будинків виконати трубопроводати діаметрами 70-100 

загальною довжиною близько 121 м., Замінити існуючі ділянки тр-ду діаметром 

200 мм від ТК  533 ВРА/6-6 до ТК 533 516А/12-4 протяжністю близько 170 м) 

До 2030 року 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 103/8 до ТК 112/7-5 для 

підключення ДПТ-11 діаметром 400 мм протяжністю близько 600 м. 

 Для подолання аномально високих втрат тиску та збільшення 

пропускної здатності трубопроводів рекомендується замінити наступні 

трубопроводи: 

 Від НС№1 до ТК231 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 350 м; 

 Від ТК217 до ТК221 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 350 м; 

 Від ТК221 до НС№1 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 450 мм протяжністю близько 550 м; 

 Від ТК217 до ТК217/13 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 350 мм протяжністю близько 350 м; 

 Від СТ-1 до ТК217 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 1200 м; 

 Від ТК509Г до ТК 512/14-14 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 500 м; 

 Від ТК 512 до ТК 512/7 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 480 м; 

 Від ТК 512/10 до ТК 512/14 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 410 м; 

 Від ТК 509 до ТК 516А замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 820 м; 

 Від ТК 509 до ТК 617А/8 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 1000 м; 
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 Від ТК 132/1 до ТК 132/10 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 600 м; 

 Від ТК 101А/1А1 до ТК 120/33 замінити існуючу ділянку трубопроводу 

на трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 1800 м; 

 Від СТ-1 до павильону 1П-1 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 800 мм протяжністю близько 800 м; 

 Від ТК 613/22 до ТК 143/29А замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 520 м;  

 Від павильону 1П-1 до ТК 101А/2 замінити існуючу ділянку 

трубопроводу на трубопровід діаметром 600 мм протяжністю близько 300 м; 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Відновлення ділянки від ТК-505Б до ТК 506 діаметром 500 мм; 

 Реконструкція ділянок теплової мережі ТМ-2 СТ-1 від СТ-1 до ТК 217 

по вул. Петлюри, М. Коцюбинського; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 509 до ТК 516А від площі 

Перемоги через вул. Дмитрівську через подвір’я вул. О.Гончара перетинаючи 

вул. Тургенівську та Гоголівську з 2Ду 500 на 2Ду 600 L~870 м; 

 Реконструкція ділянок теплових мереж від ТК 114в до 6П-2 по 

Повітрофлотському проспекті; 

 Реконструкція ділянки розподільчої теплової мережі від ТК 610/10 до ТК 

610/19, просп. Перемоги,37.; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО від ТК 221 до ТК 221/1 до ТК 

221/1а до ТП І.Франко,38, від ТК 221/1 до ТК 221/2 до ТК 221/2-1 до ТП 

І.Франко,44-46, від ТК 221/2 до ТК 221/4, від ТК 221/4-1 до ТК 221/4-2 до ТП 

Леонтовича,5;7, від ТК 221/4-1 до ТП Леонтовича,6; 6а до ТП І.Франко,29; 31/27, 

від ТК 221/4-1 до ТК 221/6 до ТП Леотовича,11.;  

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО  на ділянці від ТК 222/4-1 до  

ТК 222/4-2, від ТК 222/4-1 до ТП І. Франкл,9,  від  ТК 222/4-2 до ТК 222/4-3, від 

ТК 222/4-3 до ТП І. Франко,7, від ТК 222/4-3 до ТК 222/4-4, від ТК 222/4-4 до ТП 

І. Франко,3; 

 Капітальний ремонт  теплових мереж ЦО та ГВП від ТК 122а до ЦТП 

Фучика,17, від ЦТП Фучика,19 до ж/б Фучика,17, від ж/б Фучика,17 до ТК 

122а/1, від ТК 122а/1 до ТК 122а/2, від ТК 122а/2 до ТК 122а/3,  від ТК 122а/3 до 

ТК 122а/4, від ТК 122а/4 до ТК 122а/5, від ТК 122а/2 до ж/б Ніщинського,12 к.2, 

від ТК 122а/2 до ж/б Курська,22, від ТК 122а/3 до ж/б Курська,20, від ТК 122а/4 

до ж/б Ніщинського,12к.1, від ТК 122а/4 до ж/б Курська,18, від ТК 122а/5 до ж/б 

Ніщинського,12, від ТК 122а/5 до ж/б Курська,14.; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО від ТК 208/11 до ТП 

Толстого,17б , від ТК 208/11-1 до ТП Толстого,17, від ТП Толстого, 17 до ТП 

Толстого,19/1; 17; 15.; 

 Капітальний ремонт теплових мереж на ділянці від ТК 101а/4 до ТК 

101а/4-1, від ТК  101/4-1 до ТК 101а/4-2, ТК 101а/4-2 до ТК 101а/4-3, від ТК 

101а/4-3 до ж/б Кудряшова,5.; 
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 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО на ділянці від ТК 120/3-7 до ТК 

120/3-8 по вулю Липківського, від ТК 120/3-8 до ТК 120/3-9 по вул. 

Липківського,43  та Солом’янська,3, від ТК 120/3-9 до ТК 120/3-10 до ТК 120/3-

10а, від ТК 120/3-10а до ТК 120/3-11 по вул. Солом’янська,3, від ТК 120/3-11 до 

ТК 120/3-12 по вул. Солом’янська,5, від ТК 120/3-10а до ЦТП Липківського,37, 

Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП Липківського,37 до 

житлових будинків,37, Солом’янська,3а; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО та ГВП на ділянці від ЦТП 

Уманська,35 до ТК 130/16 по вул. Уманській, Іскрівській, Єреванській.; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО на ділянці від ТК 112/7 до ТК 

112/8, від ТК 112/8 до ТК 112/9 по вул. Платонівська,18.; 

 Капітальний ремонт теплових мереж ЦО на ділянці від ТК 120/5-6 до ТК 

120/5-6-1, від ТК 120/5-6-1 до ТК 130/7-1, від ТК 130/7-1 до ТК 130/7 по вул. 

Єреванській; 

 Реконструкція ТМ № 1 СТ – 1  від ТК 112/2 А до ТК 602А по  пл. 

Вокзальній ; 

 Реконструкція ТМ-2 від СТ-1 від ТК-221/5-1 до ТК-208/11 по бул. 

Шевченка, вул. Володимирська; 

 Реконструкція ТМ №5 СТ-1  на ділянці від від ТК 516А до ТП по вул. 

Бульварно-Кудрявській, 22 (Воровського) ; 

 Реконструкція ТМ №1 від СТ-1 (заміна на збільшений діаметр) від 

101А/1А7 до 101А/1А9 ; 

 Реконструкція ТМ №1 від СТ-1 (заміна на збільшений діаметр 800) СТ-

1 до 101; 101 до 101А; 101А до 103;  

 Реконструкція ТМ №1 від 101А/12 до 101А/18; 101А/18 до 101А/21;  

 Реконструкція ТМ №1 від 120/28 до 120/33; 

 Реконструкція ТМ-2 СТ-1 Перекладки ділянки тепломереж від  ТК 225 

(Оперний театр)   до ТК 228 через НС1; 

 Будівництво нового зв'язку від ТК509 ТМ-5 до дільниці від ТК622 до ТК 

624 ТМ-6 СТ-1  по вул. Золотоустівська, В’ячеслава Чорновола; 

 Будівництво нової дільниці тепломережі з підкачувальною насосною 

станцією від ТК103/8 до ТК120/9б тм-1 з підкачувальною насосною станцією на 

подавальному трубопроводі в р-ні ТК120/9б зона СТ-1 . Будівництво теплової 

мережі та насосної станції дають можливість довантажити ТМ-1 СТ-1 та 

виконати частковий перерозподіл та можливість резервування теплових 

навантажень між ТМ-4 ТЕЦ-5 та ТМ-1 СТ-1.; 

 Реконструкція теплових мереж СТ-1 від ТК-120 до ТК-120/3 та від ТК-

120/3 до ТК-120/5 по вул. Курська; 

 Реконструкція теплової магістралі №6 СТ-1 на ділянці від ТК627 до 

ТК630 на вул. Коперника; 

 Будівництво ділянки теплової мережі ТМ-5 СТ-1 від ТК 505Б до точки 

врізки в існуючу теплову мережу ТМ-5 СТ-1 біля УП-11; 

 Завершення реконструкції  теплової  мережі на ділянці УТ-505  – УТ 

505Д ТМ-5 СТ-1 по вул. Жилянській (роботи не завершені на ділянці ТК 505Б – 

точки врізки в існуючу мережу біля УП-11 2Ду 600  протяжність 114 м); 
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 Для забезпечення надійності теплопостачання та додаткового 

резервування необхідно побудувати новий трубопровід (перетинку) між ТМ-4 

ТЕЦ-5 та ТМ-1 СТ-1 орієнтовно ТК 418А/23 ТМ-4 ТЕЦ-5 до ТК120/57  ТМ-1  СТ-

1 діаметром 600 мм протяжністю близько 1500 м з будівництвом підкачувальної 

насосної станції на подавальному трубопроводі в районі ТК120/57 з вузлом 

розсікання та підпору. Параметри напірно-витратних характеристик насосної 

станції мають бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з 

урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час проектування; 

 Реконструкція НС-1 з прилеглими кільцевими мережами, та з 

встановленням автоматизованих регуляторів тиску  на НС-1. 

 В ТК 103/3 встановити регулюючий клапан на зворотному трубопроводі 

та тиск в зворотному трубопроводі (Р4) підтримувати не нижче 45 м. вод. ст. 

 В ТК 101А/1А1 встановити регулюючий клапан на зворотному 

трубопроводі та тиск в зворотному трубопроводі (Р4) підтримувати не нижче 61 

м. вод. ст. 

 В ТК 115 встановити регулюючий клапан на зворотному трубопроводі 

та тиск в зворотному трубопроводі (Р4) підтримувати не нижче 52 м. вод. ст. 

Теплопостачання споживачів теплової енергії вздовж вулиць В’ячеслава 

Чорновола, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Дегтярівська, Довнар-

Запольського, Коперника, Маршала Рибалка доцільно виконувати від РК СТ-1. 

Загальна протяжність ділянок теплових мереж які необхідно 

реконструювати складає близько 22,5 км. 

Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

СТ-1 (ТМ 1,5,7) Витрата теплоносія – 7900 т/год; Приєднане навантаження 

– 640,3 Гкал/год. СТ-1 (ТМ 2): Витрата теплоносія – 1993 т/год; Приєднане 

навантаження – 161,4 Гкал/год. СТ-1 ТМ 6: Витрата теплоносія – 2354 т/год; 

Приєднане навантаження – 190,5 Гкал/год; Тиск в зворотному трубопроводі на 

виході з СТ-1 ТМ 6 (Р4) підтримувати не нижче 50 м. вод. ст. 
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Рис 4.3.12 Зона дії СТ-1, ТЕЦ-5 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії КК 

Китаївська 22 

Існуючий стан: приєднане навантаження 1,634 Гкал/год, витрата 

теплоносія 62,8 т/год. Перспективне навантаження – 6,35 Гкал/год (до 2025 р. 

переключення котелень 4.1.43_6207_Червонопрапорна48 з урахуванням 6215 

Червонопрапорна, 42, 4.1.44_6208_Китаївська 11, 4.1.45_6212_Китаївська 32, 

4.1.46_6214_Науки 90, 4.1.50_6501_Китаївська 14/16, просп. Науки, 96). 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК1 до вул.. Китаївська (Нова 

ТК1) діаметром 250 мм протяжністю близько 90 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК1 вздовж вул.. Китаївська 

до нової ТК2 діаметром 200 мм протяжністю близько 170 м; 
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 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК2 до котельні 

Червонопрапорна 48 діаметром 200 мм протяжністю близько 290 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК2 до котельні Китаївська 

14/16 діаметром 100 мм протяжністю близько 50 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК1 до котельні Китаївська 

32 вздовж вул. Китаївська діаметром 100-150 мм протяжністю близько 640 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від БН БН_Науки 88 до котельні 

Науки 90 діаметром 150 мм протяжністю близько 30 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК1-2 до котельні Науки 96 

діаметром 150 мм протяжністю близько 55 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Від КК Китаївська 22 до ТК1 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 30 м; 

 Від ТК1 до БН Науки 88 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 200 м; 

 Від КК Китаївська 14/16 до ж/б Китаївська 14/16 замінити існуючу 

ділянку трубопроводу на трубопровід діаметром 100 мм протяжністю близько 65 

м; 

 Від КК Науки 90 до ж/б проспект Науки буд. 86 замінити існуючу 

ділянку трубопроводу на трубопровід діаметром 125-150 мм протяжністю 

близько 120 м. 

 Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії мають бути уточнені технічним завданням 

або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час 

проектування. 

Крім того, протяжність, діаметр та напрямок та спосіб прокладання теплових 

мереж уточнюється технічним проектом або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 240 т/год, 

Hопт – 30 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

55 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 25 м. вод. ст.  Розрахунковий 

температурний графік – 105/70. 
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Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 15 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 8,35 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 233 т/год. 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії КК 

просп. Науки 31 
Існуючий стан: приєднане навантаження 13,9 Гкал/год, витрата теплоносія 

172 т/год. Перспективне навантаження – 2,813 Гкал/год (до 2025 р. переключення 

котелень 4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 та ТУ 280-7/31/2018). 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК214 до споживача ТУ 280-

7/31/2018 діаметром 150 мм протяжністю близько 120 м; 

 Будівництво нового трубопроводу вздовж Стратегічного шосе від ТК216 

до котельні 4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 діаметром 125 мм протяжністю 

близько 300 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Від КК Науки 31 до ТК 205 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 210 м; 

 Від ТК 205 до ТК 214 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 420 м; 

 Від ТК 214 до ТК 215 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 90 м; 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Реконструкція ділянки розподільчих  теплових мереж ЦО та ГВП від  ТК-

210 до ТК-210/1, вул. В. Китаївська; 

 Реконструкція ділянки розподільчих  теплових мереж ЦО та ГВП від ТК-

210 до жб Науки,25; 

 Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Крім того, для забезпечення можливості переключення котельні 4.1.7_311 

Стратегічне шосе 54 (додаткове навантаження - 0,35 Гкал/год) на мережі КК 

Науки 31 необхідно побудувани новий тубопровід вздовж Стратегічного шосе 

до котельні Стратегічне шосе 54 діаметром 80 мм протяжністю близько 515 м. 

Переключення котельні 4.1.7_311 Стратегічне шосе 54 можливе лише на мережі 

КК просп.. Науки 31. Враховуючи перепад рельєфу переключення 4.1.7_311 
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Стратегічне шосе 54 на КК просп.. Науки 47 разом з КК просп.  Науки 31 

можливе лише за умови будівництва нової насосної станції на зворотному 

трубопроводі  з улаштуванням вузлів регулювання (регулятору тиску «після 

себе» на подавальному трубопроводі). Найбільш оптимальним варіантом є 

реконструкція котельні по Стратегічному шосе, 54 з повною заміною обладнання 

котельні з переведенням котельні в автоматизований режим роботи без 

переключення на інші джерела теплопостачання.  

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 220 т/год, 

Hопт – 45 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

67 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 22 м. вод. ст.. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії мають бути уточнені технічним завданням 

або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час 

проектування. 

Крім того, протяжність, діаметр та напрямок та спосіб прокладання теплових 

мереж уточнюється технічним проектом або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 18 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 17,7 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 218,5 т/год. 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії КК 

просп. Науки 47 
Існуючий стан: приєднане навантаження 14,4 Гкал/год, витрата теплоносія 

173,7 т/год. Перспективне навантаження – 1,69 Гкал/год (до 2025 р. 

переключення котельні 4.1.41_6205_Науки 64). 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 107а/12 котельні 

4.1.41_6205_Науки 64 діаметром 125 мм протяжністю близько 200 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Від ТК 107А до ТК 107А/12 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 940 м; 

 Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 
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приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 200 т/год, 

Hопт – 45 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

80 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 35 м. вод. ст.. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії мають бути уточнені технічним завданням 

або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час 

проектування. 

Крім того, протяжність, діаметр та напрямок та спосіб прокладання теплових 

мереж уточнюється технічним проектом або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 20 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 16,5 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 198 т/год. 

Крім того, для забезпечення можливості переключення котельні 

4.1.6_310_Науки 31 з урахуванням котельні 4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 

(додаткове навантаження – 17,37 Гкал/год) необхідно замінпити новий 

тубопровід просп. Науки від ТК 112 до ТК 201 діаметром 350 мм (не менше 300 

мм) протяжністю близько 1250 м. Встановлена сумарна потужність джерела 

теплової енергії повинна бути близько 34,2 Гкал/год. 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Жуляни 
Існуючий стан: приєднане навантаження 26,6 Гкал/год, витрата теплоносія 

330 т/год. Перспективне навантаження – 5,312 Гкал/год (до 2025 р. -  0,601 

Гкал/год згідно ТУ 1668-2/26/2019, до 2030 р. – 4,711 Гкал/год згідно ДПТ-26 

першої черги). 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 року 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 101А до споживача ТУ 1668-

2/26/2019 діаметром 100 мм протяжністю близько 227 м; 

До 2030 року  

 Будівництво нового трубопроводу від котельні РК Жуляни до споживача 

ДПТ-26 діаметром 300 мм протяжністю близько 280 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 
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 Від джерела теплової енергії РК Жуляни до ТК 103 замінити існуючу 

ділянку трубопроводу на трубопровід діаметром 350 мм протяжністю 

близько 300 м; 

 Від ТК 103 до ж/б вулиця Ернста Федора буд. 16Б замінити існуючу 

ділянку трубопроводу на трубопровід діаметром 200 мм протяжністю 

близько 110 м; 

 Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 430 т/год, 

Hопт – 50 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

85 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 35 м. вод. ст.. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії мають бути уточнені технічним завданням 

або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час 

проектування. 

Крім того, протяжність, діаметр та напрямок та спосіб прокладання теплових 

мереж уточнюється технічним проектом або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 37 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 34,3 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 425 т/год. 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії  

КК Червонофлотська 26 
Існуючий стан: приєднане навантаження 5,82 Гкал/год, витрата теплоносія 

70 т/год. Перспективне навантаження – 3,8 Гкал/год (до 2025 р. -  переключення 

котелень 5.1.11_3204_Міська 2, 5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11, 

5.1.16_3216_Червонофлотська 6). 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 року 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 103/1 до котельні 

5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 діаметром 125 мм протяжністю близько 200 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 103 до нової ТК по вул.. 

Червонофлотська діаметром 150 мм протяжністю близько 330 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК по вул. Червонофлотська 

до котельні 5.1.16_3216_Червонофлотська 6 діаметром 125 мм протяжністю 

близько 80 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК по вул. Червонофлотська 

до котельні 5.1.11_3204_Міська 2 діаметром 125 мм протяжністю близько 530 м; 
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 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Від ТК 101 до ТК 103 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 300 м; 

 Від ТК 102 до ТК 103/1 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 150 мм протяжністю близько 540 м; 

 Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 130 т/год, 

Hопт – 35 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

67 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 32 м. вод. ст.. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії мають бути уточнені технічним завданням 

або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час 

проектування. 

Крім того, протяжність, діаметр та напрямок та спосіб прокладання теплових 

мереж уточнюється технічним проектом або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 11 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 10,3 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 124,5 т/год. 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії  

КК Санаторій 1 Травня 
Існуючий стан: приєднане навантаження 7,15 Гкал/год, витрата теплоносія 

188 т/год. Перспективне навантаження – 1,88 Гкал/год (до 2025 р. -  

переключення котелень 5.1.14_3210_Юнкерова 28, 

5.1.12_3206_Червонофлотська28, ТУ 1568-2/6/2019). 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 року 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 203 до нової ТК по вул. Лінія 

5-та діаметром 150 мм протяжністю близько 200 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК до котельні 

5.1.14_3210_Юнкерова 28 діаметром 125 мм протяжністю близько 45 м; 
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 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК до котельні 

5.1.12_3206_Червонофлотська28 діаметром 125 мм протяжністю близько 260 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК по вул.. Лісна до 

котельні перспективного споживача ТУ 1568-2/6/2019 діаметром 100 мм 

протяжністю близько 90 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Від ТК 102 до ТК 104 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 145 м; 

 Від ТК 201 до ТК 203 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 320 м; 

 Від ТК 203 до ТК 209 та ж/б вулиця Цісик Квітки буд. 28в замінити існуючу 

ділянку трубопроводу на трубопровід діаметром 150 мм протяжністю близько 

405 м; 

 Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 250 т/год, 

Hопт – 40 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

65 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 28 м. вод. ст.. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії мають бути уточнені технічним завданням 

або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час 

проектування. 

Крім того, протяжність, діаметр та напрямок та спосіб прокладання теплових 

мереж уточнюється технічним проектом або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 10 Гкал/год. Розрахунковий температурний графік -105/70. 

Загальне приєднане навантаження складає 9,09 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 242 т/год. 

Для забезпечення можливості переключення навантаження котельні КК 

Червонофлотська 26 на КК Санаторій 1 Травня необхідно побудувати новий 

трубопровід від ТК 210 до КК Червонофлотська 26 діаметром 350 протяжнісю 

близько 540 м, також замінити існуючі ділянки трубопроводів від КК Санаторій 

1 Травня до ТК 104 на трубопровід діаметром 450 мм протяжністю близько 300 

м та від ТК 104 до ТК 210 на трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 
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1260 м. Переключення навантаження котельні КК Червонофлотська 26 на КК 

Санаторій 1 Травня можливе лише за умови зміни розрахункового 

температурного графіку КК Червонофлотська 26, перекладки всіх теплових 

мереж в зоні дії КК Червонофлотська 26 зі збільшенням діаметрів, виконання 

заходів з налагодження, заміни дроселюючого обладнання на теплових вводах 

споживачів, заміни теплообмінного обладнання на теплових пунктах. 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії  

РК Сирець 2 
Існуючий стан: приєднане навантаження 21,9 Гкал/год, витрата теплоносія 

271 т/год.  

Основні заходи: 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Від ТК 124 до ТК 128 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 125 мм протяжністю близько 50 м; 

 Від ТК 102 до ТК 306/1 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 190 м; 

 Від ТК 213 до ТК 219 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 100 мм протяжністю близько 370 м; 

 Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Крім того, протяжність, діаметр та напрямок та спосіб прокладання теплових 

мереж уточнюється технічним проектом або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії  

РК Сирець  
Існуючий стан: приєднане навантаження 23,45 Гкал/год, витрата 

теплоносія 290 т/год. Перспективне навантаження – 2,133 Гкал/год (до 2025 р. -  

переключення котельні 5.1.8_2211_Берлінського 12 та ТУ 562-9/3/2018). 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 року 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 518 до перспективного 

споживача ТУ 562-9/3/2018 по вул. Олени Теліги, 25 діаметром 125 мм 

протяжністю близько 120 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК наділянці між ТК 514 та 

ТК514-1 до котельні Берлінського 12 діаметром 100 мм протяжністю близько 210 

м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Від ТК 514 до нової ТК пр1 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 18 м; 
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 Від РК Сирець до ТК 506 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 350 мм протяжністю близько 210 м; 

 Від ТК 506 до ТК 523 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 95 м; 

 Для забезпечення надійності та поліпшення технічного стану необхідно 

виконати наступні заходи з модернізації та реконструкції наступних 

трубопроводів: 

 Прокладання теплових мереж (перемичка) на ділянці від ТК-501 РК 

«Сирець» до ТК110 РК «Сирець-2» діаметром 250 мм протяжністю 

близько 420 м; 

 Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 330 т/год, 

Hопт – 40 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

70 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 30 м. вод. ст.. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії мають бути уточнені технічним завданням 

або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми теплопостачання на час 

проектування. 

Крім того, протяжність, діаметр та напрямок та спосіб прокладання теплових 

мереж уточнюється технічним проектом або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 27 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 26,1 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 323 т/год. 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії  

РК Лагерна-Гонти 
Існуючий стан: приєднане навантаження 41,4 Гкал/год, витрата теплоносія 

509 т/год. Перспективне навантаження – 21,364 Гкал/год (до 2025 р. - 9,53 

Гкал/год згідно виданих ТУ та переключення котелень 5.1.6_2208_Шамрила 4, 

5.1.7_2209_Грекова 2, до 2030 р. – 11,834 Гкал/год згідно ДПТ-35 перша черга). 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 року 
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 Будівництво нового трубопроводу від ТК 116-2 до перспективного 

споживача ТУ 141-7/9/2018 діаметром 80 мм протяжністю близько 45 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 116 до котельні 

5.1.7_2209_Грекова 2 діаметром 125 мм протяжністю близько 130 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 303 до перспективного 

споживача ТУ 3615-2/12/2020 діаметром 200 мм протяжністю близько 100 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК ЛГ2 т.12 до перспективного 

споживача ТУ 3541-1/2/2020 діаметром 100 мм протяжністю близько 270 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 116 до котельні 

5.1.6_2208_Шамрила 4 діаметром 125 мм протяжністю близько 160 м; 

До  2030 року 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 207/2-2 до перспективного 

споживача ДПТ-35 перша черга діаметром 300 мм протяжністю близько 160 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Від ТК 208 до ТК 303-3 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 720 м; 

Заходи до 2030 року: 

 Від ТК 207-1 до ТК 207/2-2 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 300 мм протяжністю близько 130 м; 

 Від ТК 205 до ТК 207-1 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 290 м; 

 Від РК Лагерна-Гонти до ТК 205 замінити існуючу ділянку трубопроводу 

на трубопровід діаметром 500 мм протяжністю близько 290 м; 

 Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 850 т/год, 

Hопт – 41 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

74 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 33 м. вод. ст.. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 
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Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 68 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 67,53 Гкал/год. Сумарна 

витрата теплоносія складає 833 т/год. 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії  

РК Дегтярівська 43 
Існуючий стан: приєднане навантаження 20,65 Гкал/год, витрата 

теплоносія 257 т/год. Перспективне навантаження – 26,47 Гкал/год (до 2025 р. - 

переключення котелень 5.1.1_302_Желябова 2а, 5.1.24_4203_Перемоги 66, 

5.1.28_4210_Перемоги 70 з урахуванням перспективного додаткового 

навантаження ТУ 247-7/25/2018, 5.1.25_4205_Артилерійський 7а). 

Основні заходи: 

 Будівництво нових трубопроводів для підключення додаткового 

навантаження, в тому числі: 

До 2025 року 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 202 до нової ТК пр 202-1 на 

перехресті вул. Василя Макуха вулиця та вул. Антона Цедіка вулиця діаметром 

350 мм протяжністю близько 205 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК пр 202-1 на перехресті 

вул. Василя Макуха вулиця та вул. Антона Цедіка вулиця до котельні КК 

Желябова 2а діаметром 250 мм протяжністю близько 340 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК пр 202-1 на перехресті 

вул. Василя Макуха вулиця та вул. Антона Цедіка вулиця до ТК пр1 по вул. 

Миколи Шпака вулиця діаметром 300 мм протяжністю близько 610 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК пр1 по вул. Миколи 

Шпака вулиця до котельні КК Перемоги 70 діаметром 200 мм протяжністю 

близько 105 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК пр2 по вул. Миколи 

Шпака вулиця до котельні КК Перемоги 66 діаметром 150 мм протяжністю 

близько 105 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від нової ТК пр1 по вул. Миколи 

Шпака вулиця до ТК23 діаметром 250 мм протяжністю близько 440 м; 

 Будівництво нового трубопроводу від ТК 1 до перспективного 

споживача ТУ 247-7/25/2018 діаметром 200 мм протяжністю близько 120 м; 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів, в тому числі: 

Заходи до 2025 року: 

 Від РК Дегтярівська 43 до ТК 202 замінити існуючу ділянку трубопроводу 

на трубопровід діаметром 400 мм протяжністю близько 75 м; 

 Від КК Желябова 2а до ТК 406 замінити існуючу ділянку трубопроводу на 

трубопровід діаметром 250 мм протяжністю близько 240 м; 

 Від ТК 4 до ТК 20 замінити існуючу ділянку трубопроводу на трубопровід 

діаметром 200 мм протяжністю близько 350 м; 

 Від ТК 20 до ТК 23 замінити існуючу ділянку трубопроводу на трубопровід 

діаметром 250 мм протяжністю близько 175 м; 
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 Перелік ділянок трубопроводів наведений в додатку 4.15. 

Переключення споживачів теплової енергії від малих нерентабельних 

котелень на більш ефективні доцільно виконувати по незалежній схемі 

приєднання з організацією в приміщеннях малих котелень відповідних теплових 

пунктів. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 620 т/год, 

Hопт – 37 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

73 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 36 м. вод. ст.. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 50 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 49,9 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 618 т/год. 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії КК 

Білицька 55 

Існуючий стан: приєднане навантаження 0,465 Гкал/год, витрата 

теплоносія 17 т/год. Перспективне навантаження – 1,44 Гкал/год (переключення 

котелень 6.1.31_3214_Білицька 38б, 6.1.27_3205_Білицька 14). 

Для забезпечення можливості підключення котелень КК Білицька 38б, КК 

Білицька 14 необхідно: 

 від ТК 9 до нової ТК на перехресті вул. Білицька та пров. Рожевий 

побудувати новий трубопровід діаметром 200 мм протяжністю близько 600 м; 

 від нової ТК на перехресті вул. Білицька та пров. Рожевий до ТК 1 (КК 

Білицька 38б) побудувати новий трубопровід діаметром 150 мм протяжністю 

близько 235 м; 

 від нової ТК на перехресті вул. Білицька та пров. Рожевий до КК Білицька 

14 побудувати новий трубопровід діаметром 125 мм протяжністю близько 400 м; 

 переключення котелень може бути виконане за умови заміни існуючих 

мереж від КК Білицька 55 до ТК 9 на трубопровід діаметром 200 мм протяжністю 

близько 460 м.  

Зважаючи на значну відстань прокладання теплових мереж 

альтернативним варіантом є реконструкція котелень по вул. Білицькій з повною 

заміною обладнання котелень з переведенням котельні в автоматизований режим 

роботи без переключення на інші джерела теплопостачання або можливе 

використання блочно-модульних котелень з автоматичним режимом роботи. 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 425 

 

 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 75 т/год, 

Hопт – 32 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

50 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - 18 м. вод. ст.. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 2,05 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 2,03 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 74 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії КК 

Бортничі 
Існуючий стан: приєднане навантаження 16,7 Гкал/год, витрата теплоносія 

201 т/год. Перспективне навантаження – 8,943 Гкал/год (ТУ 2151-4/25/2019). 

Зона дії залишається незмінною. 

Основні заходи: 

 Будівництво перетинки між КК «Бортничі» (ТК-23) та КК 

«Геофізиків,10» (ТК-106) для переключення споживачів КК «Геофізиків, 10» на 

зону теплопостачання КК  «Бортничі» у міжопалювальний період. Будівництво 

нового трубопроводу діаметром 150 мм протяжністю близько 340 м; 

 Підключення перспективного навантаження, загальним додатковим 

навантаженням 8,943 Гкал/год трубопроводом діаметром 250 мм протяжністю 

близько 220,8 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів від КК «Бортничі» та ТК БОР 11 протяжністю близько 

1532,7 м.  

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 350 т/год, Hопт – 40 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 61 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 21 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 
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теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 28,3 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 28,31 Гкал/год. Сумарна 

витрата теплоносія складає 345 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії КК 

Геофізиків 10 
Існуючий стан: приєднане навантаження 11,54 Гкал/год, витрата 

теплоносія 140,4 т/год. Перспективне навантаження – 1,0 Гкал/год (ТУ 3094-

9/17/2019). 

Зона дії залишається незмінною. 

Основні заходи: 

 Підключення перспективного навантаження, загальним додатковим 

навантаженням 1,0 Гкал/год трубопроводами протяжністю 980 м. 

 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів протяжністю 288 м, які наведені. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 140 т/год, Hопт – 30 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 50 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 20 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 11,6 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 11,56 Гкал/год. Сумарна 

витрата теплоносія складає 140,5 т/год. 

 

Заходи з реконструкції та модернізації теплових мереж по зоні дії РК 

Бориспільська 19 
Існуючий стан: приєднане навантаження 6,57 Гкал/год, витрата теплоносія 

251,1 т/год. Перспективне навантаження відсутнє. 

Основні заходи: 
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 Подолання аномально високих втрат тиску та збільшення пропускної 

здатності трубопроводів та заміна трубопроводів протяжністю 378,3. 

Споживачів теплової енергії по вул. Бориспільська 23а, 25а, 27а доцільно  

обладнати індивідуальними тепловими пунктами з незалежною схемою 

підключення. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 250 т/год, Hопт – 35 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 70 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 35 м. вод. ст.  

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 6,6 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 6,6 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 251,2 т/год. 

 

Заходи з будівництва теплових мереж по зоні дії нової ТЕЦ-8 на 

біомасі 
Основні заходи: 

 Підключення споживачів теплової енергії від КК Геофізиків 10 та КК 

Бортничі з подальшою консервацією КК Геофізиків 10 та КК Бортничі; 

 Будівництво нових трубопроводів протяжністю 3096,34 м. 

Також для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними вимогам до 

напірно-витратних характеристик: Gопт – 650 т/год, Hопт – 46 м. вод. ст. Тиск в 

подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 72 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 27 м. вод. ст.  

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

не менше ніж 32 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 30,04 Гкал/год. Сумарна 

витрата теплоносія складає 637,1 т/год. 

 

Рекомендовані заходи по вірогідній зоні дії джерела теплової енергії 

Комплекс з переробки ТПВ 
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 Будівництво нового комплексу з сортування та термічної переробки ТПВ з  

подальшою генерацією теплової енергії поблизу сміттєпереробного заводу 

«Грінко-Центр» по вул. Пирогівський шлях, 94А. Існуючий проммайданчик за 

адресою вул. Пирогівський шлях, 94-а (територія колишнього звалища та поряд 

з ним), знаходиться у приватній власності ТОВ «ПРОФПЕРЕРОБКА». 

Розрахунковий температурний графік:  

- розрахунковий (за Тзов.пов = -22 °С) – 150/70 °С; 

- фактичний (за Тзов.пов = -22 °С) – 115/70 °С. 

Геодезична відмітка нового джерела теплової енергії орієнтовно 116 м. 

 Перспективними споживачами теплової енергії можуть бути: 

 Тепловодне рибне господарство (навантаження близько 69 Гкал/год); 

 Будівництво житлового, готельно-офісного, торгівельного комплексів з 

наземними та підземними паркінгами ЖК "SVITLO PARK" 

Наддніпрянське шосе, 2-А (навантаження 20,977 Гкал/год, в т.ч. СО – 

17,132 Гкал/год, ГВП - 1,531 Гкал/год, СВ – 2,314 Гкал/год); 

Основним найбільш оптимальним варіантом теплопостачання є 

забезпечення тепловою енергією перспективних споживачів Тепловодне рибне 

господарство (навантаження близько 69 Гкал/год) та ЖК "SVITLO PARK" 

(навантаження близько 21 Гкал/год). 

Основні заходи: 

 Будівництво нового трубопроводу діаметром 2Ду-700мм (для 

забезпечення мінімального рівня втрат тиску) протяжністю близько 5200 

м від джерела теплової енергії вздовж вул. Пирогівський шлях, 

Столичного шосе до нової ТК на території ЖК "SVITLO PARK" що 

будується; 

 Будівництво нового трубопроводу діаметром 2Ду-600 мм протяжністю 

близько 450 м вздовж каналу від нової ТК на території ЖК "SVITLO 

PARK" що будується до нової ТК біля мазутного господарства 

(резервуари) ТЕЦ-5; 

 Будівництво нового трубопроводу діаметром 2Ду-600 мм протяжністю 

близько 1650 м вздовж каналу від нової ТК біля мазутного господарства 

(резервуари) ТЕЦ-5 до споживача Рибне господарство; 

 Будівництво нового трубопроводу діаметром 2Ду-300 мм протяжністю 

близько 70 м від нової ТК на території ЖК "SVITLO PARK" що будується 

до групового споживача ЖК "SVITLO PARK"; 

 Будівництво нового резервного трубопроводу діаметром 2Ду-300 мм 

протяжністю близько 540 м від існуючих надземних теплових мереж ТЕЦ-

5 біля готелю «Видубичі» до групового споживача ЖК "SVITLO PARK"; 

 Будівництво нового резервного трубопроводу діаметром 2Ду-600 мм 

протяжністю близько 220 м від нової ТК біля мазутного господарства 

(резервуари) ТЕЦ-5 до існуючих надземних теплових мереж ТЕЦ-5 

(400Б/6); 
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 На території «Рибгоспу» та на території ЖК "SVITLO PARK" передбачити 

теплові пункти з погодним регулюванням для підключення споживачів за 

незалежною схемою на опалення та потреби ГВП. 

Встановлена сумарна потужність джерела теплової енергії повинна бути 

близько 110 Гкал/год. 

Загальне приєднане навантаження складає 107,7 Гкал/год. Сумарна 

витрата теплоносія складає 1308 т/год. 

 

Альтернативним варіантом є трранспортування теплоносія до системи 

видачі теплової енергії ТЕЦ-5.  

Основні заходи: 

 Будівництво нового трубопроводу діаметром 2Ду-700мм (для 

забезпечення мінімального рівня втрат тиску) протяжністю близько 5200 

м від джерела теплової енергії вздовж вул. Пирогівський шлях, 

Столичного шосе до нової ТК на території ЖК "SVITLO PARK" що 

будується; 

 Будівництво нового трубопроводу діаметром 2Ду-600 мм протяжністю 

близько 450 м вздовж каналу від нової ТК на території ЖК "SVITLO 

PARK" що будується до нової ТК біля мазутного господарства 

(резервуари) ТЕЦ-5; 

 Будівництво нового резервного трубопроводу діаметром 2Ду-600 мм 

протяжністю близько 220 м від нової ТК біля мазутного господарства 

(резервуари) ТЕЦ-5 до існуючих надземних теплових мереж ТЕЦ-5 

(400Б/6); 

Трубопроводи мають витримувати тиск не менше 16 кгс/см2. 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія на котельні повинно бути встановлене новітнє 

теплоенергетичне обладнання з сучасними технічними характеристиками та 

ККД не менше 90% та насосне обладнання котелень, яке повинно бути достатнім 

для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 1310 

т/год, Hопт – 60 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати 

на рівні 75 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 15 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

 

Котельня 6.1.35_8205_Радистів 66 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія насосне обладнання котелень, яке повинно бути 

достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 12 т/год, Hопт – 17 м. вод. ст. 
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Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 29 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 12 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик мають 

бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

 

Котельня 6.1.36_8206_Радистів 44 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія насосне обладнання котелень, яке повинно бути 

достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступним 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 27 т/год, 

Hопт – 20 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

37 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 18 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик мають 

бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

 

Котельня 6.1.37_8207_Радосинська 2a 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія насосне обладнання котелень, яке повинно бути 

достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступними 

вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 20 т/год, Hопт – 11 м. вод. ст. 

Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 21 м. вод. ст., в 

зворотному трубопроводі - не нижче 10 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик мають 

бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

 

Котельня 6.1.43_8202_селище "Рибне" 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія насосне обладнання котелень, яке повинно бути 

достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступним 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 18 т/год, 

Hопт – 15 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

26 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 12 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик мають 

бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

 

Котельня 6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія насосне обладнання котелень, яке повинно бути 

достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступним 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 11 т/год, 
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Hопт – 17 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

38 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 21 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик мають 

бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

 

Котельня 6.1.48_8401_Вакуленчука 50-а 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія насосне обладнання котелень, яке повинно бути 

достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступним 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 12 т/год, 

Hопт – 11 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

27 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 16 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик мають 

бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

 

Котельня 6.1.49_8403_Зрошувальна 17 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія насосне обладнання котелень, яке повинно бути 

достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступним 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 23 т/год, 

Hопт – 17 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

37 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 20 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик мають 

бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

 

Котельня 6.1.45_8209_Горлівська 220 

Замінити ділянку трубопроводу від котельні до ТК 1 на трубопровід 

діаметром 150 мм протяжністю 10 м. 

 

Котельня 5.1.39_7403_Шполянська 6а 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія насосне обладнання котелень, яке повинно бути 

достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступним 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 4,2 т/год, 

Hопт – 15 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

33 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 17 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик мають 

бути уточнені технічним завданням або робочим проектом з урахуванням 

параметрів схеми теплопостачання на час проектування. 

 

Котельня 5.1.22_4103_Довженко 
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Додаткове перспективне навантаження ТУ 1177-11/26/2018 - 0.411 

Гкал/год. 

 Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку за 

адресою: вул. Довженка, 2 у Шевченківському р-ні. Переключення 

навантаження 0.219 Гкал/год. Будівництво нового трубопроводу діаметром 70 

мм протяжністю близько 115 м від ТК302 до житлового будинку Довженка 2; 

 Подолання втрат тиску, заміна існуючої ділянки трубопроводу від 

джерела теплової енергії до ТК 107 на трубопровід діаметром 250 мм 

протяжністю близько 480 м. 

Для забезпечення оптимальної роботи системи теплопостачання при 

транспортуванні теплоносія насосне обладнання котелень, яке повинно бути 

достатнім для забезпечення циркуляції теплоносія та відповідати наступним 

рекомендованим вимогам до напірно-витратних характеристик: Gопт – 150 т/год, 

Hопт – 25 м. вод. ст. Тиск в подавальному трубопроводі слід підтримувати на рівні 

66 м. вод. ст., в зворотному трубопроводі - не нижче 41 м. вод. ст. 

Параметри всіх рекомендованих напірно-витратних характеристик, 

потужність джерела теплової енергії, параметри теплових пунктів та 

теплообмінного обладнання, насосного обладнання, протяжність, діаметр, 

напрямок та спосіб прокладання теплових мереж мають бути уточнені технічним 

завданням або робочим проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування. 

Загальне приєднане навантаження складає 11,7 Гкал/год. Сумарна витрата 

теплоносія складає 143 т/год. 

 

Перелік теплових пунктів які необхідно реконструювати:  

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Братиславська, 44/2;   

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Волкова, 6/55;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Героїв Дніпра, 32-А;  

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою просп. 

Г.Сталінграду, 39-В;  

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою просп. 

Оболонський, 10;   

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця О. 

Архипенка (М. Залки), 5-А;   

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Прирічна, 33;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Автозаводська, 77;   

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Малиновського, 25;   
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 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Малиновського, 3-Б;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Йорданська (Л.Гавро), 3-А;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця О. 

Архипенка (М. Залки), 2/12;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою просп. Г. 

Сталінграду, 27-А;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця О. 

Архипенка (М. Залки), 10-В;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою просп. 

Голосіївський, 21-А;   

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця М. 

Бойчука (Кіквідзе), 23;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Антоновича, 158;   

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Антоновича, 162;   

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Предславинська, 25;   

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця Л. 

Українки, 7;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Порика, 11;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Порика, 15;   

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця 

Порика, 18;   

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою просп. 

Правди, 62-Б;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою просп. 

Правди, 37-А;    

 Реконструкція теплового пункту розташованого за адресою вулиця Н. 

Ужвій, 10-А; 

 Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 21/5 з влаштуванням ІТП та 

реконструкцією інженерних мереж; 

 Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 61-Б з влаштуванням ІТП та 

реконструкцією інженерних мереж; 

 Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 55-Б з влаштуванням ІТП та 

реконструкцією інженерних мереж; 

 Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 69-Б з влаштуванням ІТП та 

реконструкцією інженерних мереж; 

 Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 59-Б з влаштуванням ІТП та 

реконструкцією інженерних мереж; 
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 Реконструкція ЦТП на вул. Беретті, 10-А та теплових мереж до будинків 

на вул. Беретті, 6,6-А, 6-Б, 8, 10-А; 

 Реконструкція ЦТП на вул. Маршала Гречка, 11-А з влаштуванням ІТП 

та реконструкцією інженерних мереж; 

 Реконструкція ЦТП на вул. Туполєва Академіка, 22-В з влаштуванням 

ІТП та реконструкцією інженерних мереж; 

 Реконструкція ЦТП на вул. Салютній, 42/46 з влаштуванням ІТП та 

реконструкцією інженерних мереж; 

 Реконструкція ЦТП на вул. Волго-Донська, 58-А з влаштуванням ІТП та 

реконструкцією інженерних мереж; 

 Реконструкція ЦТП на вул. Севастопольська, 19-Б з влаштуванням ІТП 

та реконструкцією інженерних мереж; 

 Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 148-Б з влаштуванням ІТП 

та реконструкцією інженерних мереж; 

 Реконструкція ЦТП на проспекті Соборності, 16-Б з влаштуванням ІТП 

та реконструкцією інженерних мереж 

Перелік ділянок трубопроводів які необхідно замінити та побудувати 

поділом за джерелами теплової енергії та орієнтовним терміном реалізації згідно 

розроблених заходів з модернізації наведений в додатку 4.15. 

Загальна кількість трубопроводів для будівництва згідно цих 

рекомендованих заходів (протяжність наведена в двохтрубному обчисленні): 

Таблиця 4.3.3 Трубопроводи згідно рекомендацій 
Умовний діаметр, мм Загальна протяжність, м 

40 251,15 

50 3954,99 

63 860,7 

65 3281,46 

70 3782,05 

80 10969,85 

90 69,49 

100 20348,14 

125 12073,84 

150 24972,14 

200 28025,82 

250 36825,76 

300 43482,51 

350 12560,15 

400 47447,75 

450 5863,58 

500 37704,56 

600 28971,1 

700 30744,91 

800 14780,98 

900 1806,13 

1000 23604,01 

1200 4244,56 

 396625,6 
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Перелік центральних теплових пунктів які потребують поступової заміни 

застарілого кожухотрубного теплообмінного обладнання на більш сучасне 

компактне теплообмінне обладнання пластинчатого типу наведений в Додатку 

4.13. 

Перелік споживачів теплової енергії в будинках яких доцільно влаштувати 

індивідуальні теплові пункти наведений в Додатку 4.14. 

 

Рекомендовані заходи для поетапного переходу теплових мереж міста 

на работу з питомою витратою мережевої води згідно з графіком 115/70 °С 

 Має бути розроблена відповідна міська програма з проведення 

заходів з енергоаудиту будівель споживачів теплової енергії для виявлення 

фактичного рівня споживання теплової енаргії. Під час виконання заходів з 

енергоаудиту мають бути перераховані теплові навантаження. Перерахунок 

теплових навантажень дає можливість переглянути проектні та договірні 

навантаження та привести в відповідність навантаження що відповідає реальній 

потребі споживачів в тепловій енергії. Перегляд договірних теплових 

навантажень дає змогу перерахувати розрахункові витрати теплоносія для 

переходу до рекомендованого температурного графіку. Проведення 

енергоаудиту дає можливість з’ясувати наскільки ефективно в будівлі або на 

підприємстві відбувається споживання паливно-енергетичних ресурсів, а також 

визначити де, з якої причини мають місце понаднормові втрати теплової енергії. 

На основі визначення проблеми розробляються відповідні енергозберігаючі 

заходи, програми та рекомендації, які необхідно запровадити для підвищення 

енергоефективності та зниження втрат енергії в цій будівлі. Проведення 

енергоаудиту дає змогу отримати рекомендації щодо запровадження системи 

енергоменеджменту. Крім того, вказується в якій пріоритетності потрібно 

впроваджувати енергоефективні заходи за відсутності належного фінансування; 

  Поетапне виконання всіх рекомендованих заходів з нового 

будівництва трубопроводів, реконструкції існуючих трубопроводів з метою 

збільшення пропускної здатності трубопроводів та забезпечення надійності та 

поліпшення технічного стану. Винонання рекомендованих заходів з 

переключення теплового навантаження між існуючими та перспективними 

джерелами теплової енергії, рекомендованих заходів з будівництва та 

реконструкції насосних станцій та теплових пунктів; 

 Для забезпечення надійності теплопостачання та подолання 

розбалансування виконати поетапне налагодження системи теплопостачання з 

урахуванням рекомендованих наявних напорів на джерелах теплової енергії та 

рекомендованого температурного графіку. Налагоджувальні розрахунки 

необхідно виконувати на базі впровадженого розрахунково-інформаційного 

комплексу. Крім того, за результатами налагоджувальних розрахунків виконати 

переобладнання теплових вводів будинків з заміною застарілих елеваторних 

вузлів на сучасні автоматичні регулятори теплового потоку, які враховують 

погодні умови та працюють за принципом кількісно-якісного регулювання. А 

також для автоматичного регулювання витрати теплоносія та економії 
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електроспоживання циркуляційне насосне обладнання джерел теплової енергії 

має бути обладнане частотними перетворювачами. 

 При підключенні додаткового перспективного навантаження к 

існуючій системі теплопостачання та видачі теплопостачальними організаціями 

відповідних технічних умов та дозвільних документів має бути врахована 

незалежна схема приєднання та рекомендований температуриний графік в якості 

розрахункового; 

 Має бути розроблена відповідна міська програма підтримки 

(кредитування) об’єднаннь співвласників багатоквартирних будинків для 

стимуляції встановлення індивідуальних теплових пунктів з незалежною схемою 

підключення до теплових мереж; 

 Крім того, експлуатаційні організації які виконують функції 

виробництва та транспортування теплової енергії повинні бути наділеними 

правом самостійно розробляти та затверджувати відповідні оптимальні 

температурні графіки роботи теплових мереж для кожного джерела теплової 

енергії або певної зони теплопостачання. Необхідно розробити та прийняти 

відповідні нормативні правові акти які мають передати функції з затвердження 

температурного графіку роботи теплових мереж від керівництва міста до 

керівництва теплопостачальної організації. 

 Застосування рекомендованого температурного графіку в якості 

розрахункового можливе лише за умови поетапного впровадження всіх 

рекомендованих заходів з модернізації та реконструкції системи 

централізованого теплопостачання. 

Рекомендований температурний графік 115-70оС відпуску теплової енергії 

наведений в таблиці 4.3.4.1. 

Рекомендований температурний графік 105-70оС відпуску теплової енергії 

наведений в таблиці 4.3.4.2. 

Рекомендований температурний графік 95-70оС відпуску теплової енергії 

наведений в таблиці 4.3.4.3.  

 

 

Загальні рекомендовані заходи 

Для запобігання підвищених теплових втрат рекомендується замінити 

зношене теплоізоляційне покриття трубопроводів. Рекомендується 

використовувати попередньо ізольовані труби з ППУ ізоляцією з дистанційним 

контролем герметичності. Особливу увагу слід приділити ізоляційному 

покриттю трубопроводів прокладених надземним способом і в технічних 

підвалах будівель. Також слід вжити заходів щодо запобігання затоплення 

каналів, в яких прокладені трубопроводи. 

Рекомендується замінити зношену запірну арматуру для запобігання 

можливих аварійних ситуацій, пов'язаними зі зносом запірної арматури через 

довготривалу експлуатацію.  

Виконати заходи з термомодернізації будівель споживачів теплової 

енергії, а саме: 
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 Модернізація теплового пункту (теплового вводу) будівлі зі 

обов’язковим встановленням автоматичного регулятору теплового потоку, який 

враховує погодні умови. Також за потреби встановити насосне обладнання для 

подолання гідравлічного опору місцевої системи опалення та забезпечення 

циркуляції теплоносія; 

 Комплексна модернізація внутнішньобудинкової системи опалення 

включаючи встановлення автоматичних балансувальних клапанів на стояках 

опалення та теплоізоляцію існуючих трубопроводів; 

 Утеплення огороджувальних будівельних конструкцій (стін, дахів, 

перекриття над підвалом); 

 Заміна вікон на більш енергоефективні, герметичні з кращим 

супротивом теплопередачі. 

Впровадження заходів з термомодернізації дасть можливість зменшити 

споживання теплової енергії на 35-40%. В свою чергу зменшення споживання 

теплової енергії приводить к зменшенню витрат теплоносія та дозволяє змінити 

розрахунковий температурний графік.  

Рекомендується обладнати всі (100 %) теплові вводи споживачів 

автоматизованою системою комерційного обліку теплової енергії і теплоносія. 

Це вимагає значних одноразових капіталовкладень, але в результаті призводить 

до впорядкування взаємних розрахунків між сторонами теплопостачальної 

організації та споживачами, а також виявлення фактичного рівня споживання 

теплової енергії. Оснащення всіх систем теплоспоживання приладами обліку 

теплової енергії дозволить знизити фінансові витрати до 15% за рахунок 

зменшення різниці між фактичним і нормативним теплоспоживанням. 

Враховуючи існуючий гідравлічний та тепловий режим роботи системи 

теплопостачання, рівень споживання теплової енергії, оціночне теплове 

навантаження що відповідає реальній потребі споживачів в тепловій енергії, 

додаткове перспективне теплове навантаження згідно виданих технічних умов та 

наявних детальних планів територій, наявне обладнання на джерелах теплової 

енергії та пропускну здатність існуючих основних магістральних теплових 

мереж для дотримання вимог до гідравлічного режиму роботи необхідно 

виконувати відпуск теплової енергії згідно з оптимальним рекомендованим 

температурним графіком 115-70 °С з застосуванням кількісно-якісного 

регулювання. 

Однак, застосування рекомендованого температурного графіку в якості 

розрахункового можливе лише за умови поетапного впровадження всіх 

рекомендованих заходів з модернізації та реконструкції системи 

централізованого теплопостачання. 
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Таблиця 4.3.4.1 Рекомендований температурний графік 115-70 

Температу

ра 

зовнішньо

го повітря, 

°С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі 

тепломережі, 

°С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі системи 

опалення з 

розрахунковими 

параметрами 

теплоносія 105-70, °С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі 

системи опалення з 

розрахунковими 

параметрами 

теплоносія 95-70, °С 

Температура 

в зворотному 

трубопроводі 

тепломережі, 

°С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі 

тепломережі, 

°С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі системи 

опалення з 

розрахунковими 

параметрами 

теплоносія 105-70, °С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі системи 

опалення з 

розрахунковими 

параметрами 

теплоносія 95-70, °С 

Температура 

в зворотному 

трубопроводі 

тепломережі, 

°С 

8 70,0 66,1 62,1 52,3 47,4 45,3 42,4 36,2 

7 70,0 66,0 61,9 51,8 49,9 47,6 44,4 37,5 

6 70,0 65,9 61,7 51,4 52,4 49,8 46,4 38,9 

5 70,0 65,8 61,5 50,9 54,8 52,0 48,3 40,2 

4 70,0 65,7 61,3 50,5 57,2 54,1 50,2 41,5 

3 70,0 65,6 61,1 50,0 59,6 56,3 52,1 42,7 

2 70,0 65,5 60,9 49,6 62,0 58,4 54,0 44,0 

1 70,0 65,4 60,7 49,2 64,3 60,5 55,8 45,2 

0 70,0 65,3 60,6 48,7 66,7 62,6 57,7 46,4 

-1 70,0 65,2 60,4 48,3 69,0 64,6 59,5 47,6 

-2 71,3 66,7 61,3 48,8 71,3 66,7 61,3 48,8 

-3 73,6 68,7 63,1 50,0 73,6 68,7 63,1 50,0 

-4 75,9 70,7 64,9 51,1 75,9 70,7 64,9 51,1 

-5 78,1 72,7 66,6 52,2 78,1 72,7 66,6 52,2 

-6 80,4 74,7 68,4 53,4 80,4 74,7 68,4 53,4 

-7 82,6 76,7 70,1 54,5 82,6 76,7 70,1 54,5 

-8 84,8 78,6 71,8 55,6 84,8 78,6 71,8 55,6 

-9 87,0 80,6 73,5 56,7 87,0 80,6 73,5 56,7 

-10 89,2 82,5 75,2 57,7 89,2 82,5 75,2 57,7 

-11 91,4 84,4 76,9 58,8 91,4 84,4 76,9 58,8 

-12 93,6 86,3 78,6 59,9 93,6 86,3 78,6 59,9 

-13 95,8 88,2 80,3 60,9 95,8 88,2 80,3 60,9 

-14 98,0 90,1 82,0 62,0 98,0 90,1 82,0 62,0 

-15 100,1 92,0 83,6 63,0 100,1 92,0 83,6 63,0 

-16 102,3 93,9 85,3 64,0 102,3 93,9 85,3 64,0 

-17 104,4 95,8 86,9 65,0 104,4 95,8 86,9 65,0 

-18 106,5 97,6 88,5 66,0 106,5 97,6 88,5 66,0 

-19 108,7 99,5 90,2 67,0 108,7 99,5 90,2 67,0 

-20 110,8 101,3 91,8 68,0 110,8 101,3 91,8 68,0 

-21 112,9 103,2 93,4 69,0 112,9 103,2 93,4 69,0 

-22 115,0 105,0 95,0 70,0 115,0 105,0 95,0 70,0 
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Таблиця 4.3.4.2 Рекомендований температурний графік 105-70 

Температура 

зовнішнього 

повітря, °С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі 

тепломережі, °С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі системи 

опалення з 

розрахунковими 

параметрами теплоносія 

95-70, °С 

Температура в 

зворотному 

трубопроводі 

тепломережі, °С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі 

тепломережі, °С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі системи 

опалення з 

розрахунковими 

параметрами 

теплоносія 95-70, °С 

Температура в 

зворотному 

трубопроводі 

тепломережі, °С 

8 65,0 61,1 51,5 44,9 42,4 36,2 

7 65,0 61,0 51,1 47,2 44,4 37,5 

6 65,0 60,9 50,7 49,4 46,4 38,9 

5 65,0 60,8 50,3 51,6 48,3 40,2 

4 65,0 60,7 50,0 53,7 50,2 41,5 

3 65,0 60,6 49,6 55,9 52,1 42,7 

2 65,0 60,5 49,2 58,0 54,0 44,0 

1 65,0 60,4 48,9 60,1 55,8 45,2 

0 65,0 60,3 48,5 62,2 57,7 46,4 

-1 65,0 60,2 48,2 64,2 59,5 47,6 

-2 66,3 61,3 48,8 66,3 61,3 48,8 

-3 68,3 63,1 50,0 68,3 63,1 50,0 

-4 70,4 64,9 51,1 70,4 64,9 51,1 

-5 72,4 66,6 52,2 72,4 66,6 52,2 

-6 74,4 68,4 53,4 74,4 68,4 53,4 

-7 76,3 70,1 54,5 76,3 70,1 54,5 

-8 78,3 71,8 55,6 78,3 71,8 55,6 

-9 80,3 73,5 56,7 80,3 73,5 56,7 

-10 82,2 75,2 57,7 82,2 75,2 57,7 

-11 84,2 76,9 58,8 84,2 76,9 58,8 

-12 86,1 78,6 59,9 86,1 78,6 59,9 

-13 88,0 80,3 60,9 88,0 80,3 60,9 

-14 90,0 82,0 62,0 90,0 82,0 62,0 

-15 91,9 83,6 63,0 91,9 83,6 63,0 

-16 93,8 85,3 64,0 93,8 85,3 64,0 

-17 95,7 86,9 65,0 95,7 86,9 65,0 

-18 97,5 88,5 66,0 97,5 88,5 66,0 

-19 99,4 90,2 67,0 99,4 90,2 67,0 

-20 101,3 91,8 68,0 101,3 91,8 68,0 

-21 103,1 93,4 69,0 103,1 93,4 69,0 

-22 105,0 95,0 70,0 105,0 95,0 70,0 
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Таблиця 4.3.4.3 Рекомендований температурний графік 95-70 

Температура 

зовнішнього 

повітря, °С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі 

тепломережі, °С 

Температура в 

зворотному трубопроводі 

тепломережі, °С 

Температура в 

подавальному 

трубопроводі 

тепломережі, °С 

Температура в 

зворотному 

трубопроводі 

тепломережі, °С 

8 65,0 54,6 42,4 36,2 

7 65,0 54,3 44,4 37,5 

6 65,0 54,0 46,4 38,9 

5 65,0 53,7 48,3 40,2 

4 65,0 53,5 50,2 41,5 

3 65,0 53,2 52,1 42,7 

2 65,0 52,9 54,0 44,0 

1 65,0 52,6 55,8 45,2 

0 65,0 52,3 57,7 46,4 

-1 65,0 52,0 59,5 47,6 

-2 65,0 51,8 61,3 48,8 

-3 65,0 51,5 63,1 50,0 

-4 65,0 51,2 64,9 51,1 

-5 66,6 52,2 66,6 52,2 

-6 68,4 53,4 68,4 53,4 

-7 70,1 54,5 70,1 54,5 

-8 71,8 55,6 71,8 55,6 

-9 73,5 56,7 73,5 56,7 

-10 75,2 57,7 75,2 57,7 

-11 76,9 58,8 76,9 58,8 

-12 78,6 59,9 78,6 59,9 

-13 80,3 60,9 80,3 60,9 

-14 82,0 62,0 82,0 62,0 

-15 83,6 63,0 83,6 63,0 

-16 85,3 64,0 85,3 64,0 

-17 86,9 65,0 86,9 65,0 

-18 88,5 66,0 88,5 66,0 

-19 90,2 67,0 90,2 67,0 

-20 91,8 68,0 91,8 68,0 

-21 93,4 69,0 93,4 69,0 

-22 95,0 70,0 95,0 70,0 
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Розрахунок витрат на модернізацію, ремонт існуючих, будівництво 

нових об’єктів та розвиток систем управління та експлуатації системи 

централізованого теплопостачання 

 

Орієнтовні обсяги капіталовкладень в модернізацію теплових мереж 

за рекомендованим варіантом 

Рекомендований варіант розвитку системи теплопостачання м. Києва 

передбачає забезпечення тепловою енергією споживачів міста в повному обсязі 

відповідно до виданих Технічних умов (ТУ) та Детальних планів територій 

(ДПТ) до 2030 року, з максимально можливим поліпшенням пропускної 

здатності трубопроводів, раціонального забезпечення споживачів тепловою 

енергією, дотримання вимог до гідравлічного режиму. 

Повністю переведення теплового навантаження на більш ефективні 

теплоджерела. 

Розвиток об’єму орієнтовних капіталовкладень системи теплопостачання 

обумовлений технічними показниками та аналізом результатів гідравлічного 

моделювання, а не експлуатаційними показниками.  

В зв’язку з низькоефективною теплоізоляцією, великим терміном 

експлуатації, фізичним зносом, відсутністю коштів для своєчасної заміни труб та 

ізоляції, значна частина існуючих тепломереж потребує повної заміни. 

Реконструкція існуючих теплових мереж на трубопровід з більш високою 

теплоізоляцією призведе до зниження теплових втрат в існуючих мережах, 

зменшення ремонтних і капітальних витрат за рахунок застосування 

енергозберігаючих технологій і більш тривалого терміну експлуатації 

ізольованого теплопроводу. 

Розрахунок капіталовкладень реконструкції та будівництва трубопроводів 

було зроблено з урахуванням діаметру трубопроводу, договірної ціни 

трубопроводу за 1 п. м. і протяжності замінюваної ділянки. Крім того, з 

урахуванням вартості комплектуючих матеріалів до трубопроводів, вартості 

проектних робіт, вартості будівельно-монтажних робіт, вартості пуско-

налагоджувальних робіт. 

Розрахунок капітальних вкладень на реконструкцію тепломереж був 

зроблений з урахуванням: 

- вартості перекладання теплотраси в зв’язку з незадовільним технічним 

станом; 

- вартості перекладання теплотраси відповідно гідравлічним розрахункам 

та проектування нових теплотрас. 

- зниження втрат в існуючих мережах та зниження ремонтних і капітальних 

витрат за рахунок застосування енергозберігаючих технологій і заміни існуючих, 

що відпрацювали свій ресурс трубопроводів на попередньо ізольовані, що мають 

більш тривалий термін експлуатації та дуже низькі тепловтрати; 

Економічний ефект від впровадження ізольованих трубопроводів 

досягається за рахунок: 

- скорочення теплових втрат в теплотрасах і, відповідно, зменшення 

витрати палива; 

- зниження споживання електроенергії на транспортування. 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 442 

 

 

Одним з напрямів оптимізації є зменшення кількості джерел 

теплопостачання завдяки закриттям малопотужних неефективних джерел 

теплопостачання, які відпрацювали свій ресурс, та реконструкції існуючих 

районних котелень із морально застарілим обладнанням шляхом заміни його на 

нове сучасне обладнання з високим ККД. 

Таблиця 4.3.5 Орієнтовний обсяг капіталовкладень в заміну теплових 

мереж з поділом за джерелами теплопостачання 

Джерело ТЕ 

Заходи з 

реконструкції 

Заходи з нового 

будівництва 

Загальний 

обсяг 

капіталовкла

день, млн. 

грн. 

2025 2030 2025 2030 

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 2260,11 0,00 203,13 179,77 2643,01 

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 364,41 87,22 25,71 469,07 946,41 

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) 382,37 399,51 21,42 40,13 843,44 

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) 126,71 126,30 680,39 100,43 1033,83 

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) 314,53 50,93 1,00 0,90 367,36 

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) 24,84 0,00 20,98 10,65 56,47 

1.2.3_ДТЕЦ4 620,41 0,00 42,44 11,76 674,61 

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 689,75 0,00 53,73 26,96 770,45 

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 209,93 0,00 2,69 0,00 212,62 

3.1.1_СТ-1 (ТМ 6 від ТЕЦ5) 134,06 0,00 8,93 0,00 142,99 

3.1.2_СТ-2 646,47 165,57 43,55 46,92 902,51 

3.1.3_РК Відрадний 499,32 0,00 120,71 14,47 634,51 

3.1.4_РК_Нивки 243,09 0,00 46,56 10,72 300,37 

3.1.5_РК_М. Борщагівка 593,32 0,00 8,04 0,00 601,36 

3.1.6_РК Виноградар 199,49 65,52 12,56 160,84 438,42 

3.1.7_РК Молодь 37,82 0,00 43,48 0,00 81,30 

3.1.8_РК Воскресенка 1,47 376,60 2,68 1,19 381,94 

3.1.9_СТ Біличі 155,22 0,00 748,47 4,45 908,14 

3.1.10_РК Веркон 60,65 0,00 26,84 115,00 202,49 

3.1.11_РК_ПАР 494,04 30,31 431,35 0,00 955,70 

3.1.12_СТ Позняки 54,12 0,00 667,07 249,16 970,35 

3.1.13_РК Теремки 56,92 0,00 601,51 56,63 715,06 

3.1.14_РК Центральна 167,19 3,56 16,84 92,59 280,18 

3.1.15_РК Мінська 79,85 0,00 3,46 0,00 83,31 

4.1.3_307_Васильківська 

31/17 
0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 

4.1.4_308_Науки 47 13,53 46,50 1,38 0,00 61,41 

4.1.6_310_Науки 31 15,66 3,08 2,99 2,11 23,84 

4.1.13_1201_Науки 24 2,55 0,00 0,00 0,00 2,55 

4.1.16_1204_Кустанаївська 

12 
0,91 0,00 0,00 0,00 0,91 

4.1.17_1205_Голосіївський94

/96 
3,53 0,00 0,00 0,00 3,53 

4.1.20_1210_Васильківська 

5/7 
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 

4.1.22_1213 Деміївський 3 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 

4.1.23_1214_Голосіївська 19 1,73 0,00 2,69 0,00 4,42 

4.1.25_1216 Бубнова 4 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 

4.1.29_4102_Жуляни 13,90 0,00 1,22 7,19 22,32 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 443 

 

 

Джерело ТЕ 

Заходи з 

реконструкції 

Заходи з нового 

будівництва 

Загальний 

обсяг 

капіталовкла

день, млн. 

грн. 

2025 2030 2025 2030 

4.1.30_4201_Медова 1 1,54 0,00 0,00 0,00 1,54 

4.1.32_4208_Смілянська 11 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 

4.1.33_4220_Волинська 69 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 

4.1.38_6201_Набережно-

Корч 84 
4,24 0,00 0,00 0,00 4,24 

4.1.39_6202_Конча-Заспа 0,78 0,00 0,00 0,00 0,78 

4.1.41_6205_Науки 64  1,84 0,00 0,00 0,00 1,84 

4.1.42_6206_Китаївська 22 3,51 0,00 12,78 0,00 16,29 

4.1.43_6207_Червонопрапорн

а48 
0,94 0,00 0,27 0,00 1,21 

4.1.45_6212_Китаївська 32 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 

4.1.46_6214_Науки 90 1,39 0,00 0,00 0,00 1,39 

4.1.47_6302_Стратегічне ш 

37 
0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 

4.1.50_6501_Китаївська 

14/16 
0,35 0,00 0,00 0,00 0,35 

4.1.54_6203_Звіринецька 63 0,95 0,00 0,00 0,00 0,95 

5.1.1_302_Желябова 2а 6,19 0,00 0,00 0,00 6,19 

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти 14,84 32,95 5,03 4,20 57,02 

5.1.4_2103_Сирець 10,42 0,00 10,44 0,00 20,86 

5.1.7_2209_Грекова 2 1,22 0,00 0,00 0,00 1,22 

5.1.8_2211_Берлінського 12 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 

5.1.9_3104_Вітряні Гори 55,26 0,00 1,54 0,00 56,80 

5.1.10_3203_Червонофлотськ

а26 
8,31 0,00 8,28 0,00 16,60 

5.1.11_3204_Міська 2 0,55 0,00 0,00 0,00 0,55 

5.1.12_3206_Червонофлотськ

а28 
0,51 0,00 0,00 0,00 0,51 

5.1.13_3207_Новікова-

Прибоя 11 
0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 

5.1.14_3210_Юнкерова 28  2,42 0,00 0,00 0,00 2,42 

5.1.15_3213_СанаторійЯлинк

а 
2,15 0,00 0,00 0,00 2,15 

5.1.16_3216_Червонофлотськ

а 6 
1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 

5.1.17_3217_Санаторій 

1Травня 
11,87 0,00 4,20 13,84 29,91 

5.1.19_3219_Полкова 57 5,56 0,00 104,74 0,00 110,29 

5.1.22_4103_Довженко 9,51 0,00 0,52 0,00 10,03 

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 12,20 0,00 41,60 0,00 53,80 

5.1.24_4203_Перемоги 66 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32 

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 

5.1.28_4210_Перемоги 70 0,37 0,00 1,60 0,00 1,98 

5.1.30_4302_Толбухіна 6  0,28 0,00 0,00 0,00 0,28 

5.1.32_РК Святошин 68,07 0,00 4,30 0,00 72,37 

5.1.33_5103_Депутатська 2 22,54 0,00 1,17 0,00 23,71 

5.1.35_5207_Краснова 8 1,19 0,00 0,00 0,00 1,19 
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Джерело ТЕ 

Заходи з 

реконструкції 

Заходи з нового 

будівництва 

Загальний 

обсяг 

капіталовкла

день, млн. 

грн. 

2025 2030 2025 2030 

5.1.36_5225_Берковецька 6 2,30 0,00 1,16 0,00 3,46 

5.1.37_7102_Сирець-2 4,95 0,00 0,00 0,00 4,95 

5.1.40_4104_Берестейська 43,98 0,00 98,76 0,00 142,74 

5.1.48_5202_Перемоги 113 0,59 0,00 0,00 0,00 0,59 

5.1.50_5210_Котельникова 

95 
0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 

5.1.51_5211_Крамського 21 0,29 0,00 0,00 0,00 0,29 

5.1.52_5213_Санаторій 

Перемога 
22,11 0,00 0,66 0,00 22,77 

5.1.59_5221_Чистяківська 24 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 

5.1.61_5224 Житомирське 

шосе19 
1,01 0,00 0,00 0,00 1,01 

5.1.62_5302_Перемоги 5 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 

6.1.4_4219_НовоВокзальна 

19/21 
0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 

6.1.7_7203_Багговутівська 

36а 
34,42 0,00 9,33 0,00 43,75 

6.1.12_7208_Білоруська 17б 1,02 0,00 0,00 0,00 1,02 

6.1.13_7209_Мельникова 

45/49 
1,15 0,00 0,00 0,00 1,15 

6.1.20_7308_Володимирська

20/1 
0,47 0,00 0,00 0,00 0,47 

6.1.23_3102_Вишгородська 21,17 0,00 1,71 0,00 22,87 

6.1.24_3105_Дніпроводська 

1а 
26,51 9,60 0,00 0,00 36,11 

6.1.26_3202_Кондратюка 8 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 

6.1.29_3211_Урочище 

Оболонь 
0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 

6.1.30_3212_Білицька 55 6,20 0,00 9,94 2,83 18,97 

6.1.34_7101_Лук’янівська 59,15 0,00 141,64 0,00 200,79 

6.1.35_8205_Радистів 66 0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 

6.1.36_8206_Радистів 44 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 

6.1.40_8101_Бортничі 0,25 0,00 2,68 0,00 2,93 

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 17,28 88,85 56,04 13,32 175,48 

6.1.42_8201_Геофізиків 10 0,00 0,00 6,86 0,00 6,86 

6.1.43_8202_селище "Рибне" 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 

6.1.45_8209_Горлівська 220 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 

6.1.47_8212_Бориспільська 

19 
19,48 0,00 0,00 0,00 19,48 

РК Відрадний 2 274,94 0,00 134,68 11,05 420,67 

РК «Коцюбинське» 0,00 0,00 0,00 73,28 73,28 

Нова ТЕЦ на біомасе 54,24 0,00 4,41 108,78 167,44 

Нова ТЕЦ-7 406,38 0,00 1389,93 42,27 1838,58 

ПРОФПЕРЕРОБКА 0,00 0,00 667,82 0,00 667,82 

Всього  9721,19 1486,51 6563,93 1870,52 19642,16 
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Орієнтовний обсяг капіталовкладень щодо трубопроводів які необхідно 

замінити та будівництва нових трубопроводів за даними гідравлічного 

розрахунку та забезпечення надійності та поліпшення технічного стану 

наведений в додатку 9.11. 

Таблиця 4.3.6 Орієнтовний обсяг капіталовкладень в оновлення 

аварійних трубопроводів 

Умовний діаметр, 

мм 

Протяжність 

подавального 

трубопроводу, м 

Протяжність зворотного 

трубопроводу, м 

Обсяг 

капіталовкладень , 

млн. грн. 

35,00 56,5 23,5 0,07 

38,00 12,0 12 0,026 

40,00 391,0 692 1,22 

50,00 51562,0 51372 138,33 

70,00 33436,2 33782,2 112,45 

80,00 53865,7 53701,68 220,263 

100,00 33611,6 33982,63 182,288 

125,00 5041,9 5678,7 37,546 

150,00 16385,1 15644,3 127,012 

200,00 10851,7 10851,7 147,8123 

250,00 3872,2 3872,2 77,417 

300,00 5324,1 5324,1 136,997 

400,00 2373,1 2373,1 89,473 

Всього 216783,1 217310,11 1270,9 

Таблиця 4.3.7 Орієнтовний обсяг капіталовкладень в оновлення 

трубопроводів які прокладені під тротуарами та проїжджими частинами, 

по території ЗОШ, ДДЗ, спорт. майданчиків та до яких порушено охоронну 

зону  

Умовний діаметр, мм 
Протяжність трубопроводу в 

двотрубному вимірі, м 

Обсяг капіталовкладень , 

млн. грн. 

50 570 1,53 

70 1290,5 4,32 

80 2328 9,53 

100 5386,5 29,05 

125 1244,5 8,72 

150 7000,74 55,52 

200 8139,2 110,86 

250 5409,5 108,15 

300 3974,5 102,27 

400 7520,4 283,54 

500 15130,4 979,28 

600 5385,4 427,26 

700 9893,1 965,95 

800 13275,5 1415,53 

900 1342,5 184,58 

1000 10362,5 1771,86 

1200 1631 299,87 

Всього 99884,24 6757,82 

 

Таблиця 4.3.8 Орієнтовний обсяг капіталовкладень реконструкцію та 

заміну насосного обладнання щонайменше на наступних елементах 

системи теплопостачання включаючи нові насосні станції 
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Назва джерела 

ТЕ/насосної станції 

Перспективна 

витрата 

теплоносія, м³/год 

Пропонована марка 

насосного обладнання 

Орієнтовний обсяг 

капіталовкладень, 

млн. грн. 

1.1.1_ТЕЦ-5 ТМ1,6 7400 SCP 400/660 DV-630/4 129,92 

1.2.3_ДТЕЦ4 9700 SCP 400/660DV-500/4 155,80 

3.1.2_СТ-2 10000 SCP 400/660DV-630/4 173,23 

3.1.4_РК_Нивки 3300 NLG 300/550-355/4 29,32 

3.1.6_РК Виноградар 5800 SCP 400/660DV-560/4 81,09 

3.1.8_РК Воскресенка 1600 NLG 300/550-315/4 13,63 

3.1.10_РК Веркон 900 
Atmos GIGA-N 150/250-

200/2 
7,22 

3.1.11_РК_ПАР 5800 NLG 300/550-450/4 57,41 

3.1.12_СТ Позняки 8300 SCP 400/660DV-630/4 129,92 

3.1.13_РК Теремки 3600 NLG 300/550-355/4 29,32 

3.1.15_РК Мінська 1100 NLG 300/400-160/4 8,29 

3.1.16_РК 

Здолбунівська 
1800 SCP 250/360 HA-110/4 27,51 

3.1.17_РК Лук'янівсвька 1100 SCP 250/570 HA-400/4 27,60 

3.1.3_РК Відрадний 2800 SCP 250/570 HA-400/4 55,19 

3.1.3_1_РК Відрадний 2 2000 NLG 300/550-315/4 13,63 

НС 1 850 NLG 250/360-90/4 5,47 

НС2 3100 NLG 300/550-250/4 23,03 

НС3 5200 SCP 400/660DV-560/4 81,09 

НС4 3200 NLG 300/550-315/4 27,27 

НС5 2600 SCP 400/710HA-355/6 29,64 

НС6 6200 SCP 400/550HA-200/6 45,00 

НС7 400 
Atmos GIGA-N 125/200-

75/2 
3,28 

НС8 540 
Atmos GIGA-N 150/250-

110/2 
4,85 

НС9 600 
Atmos GIGA-N 150/200-

90/2 
3,60 

НС10 900 NLG 300/400-160/4 8,29 

НС18 3200 NLG 300/550-250/4 23,03 

НС19 1800 NLG 300/550-250/4 11,52 

НС20 1600 NLG 300/550-250/4 11,52 

НС21 820 
Atmos GIGA-N 150/200-

90/2 
3,60 

Нова НС22 5100 SCP 400/550HA-200/6 45,00 

Нова НС23 6100 NLG 300/550-450/4 57,41 

Нова НС24 210 
Atmos GIGA-N 80/160-

22/2 
90 

Нова НС25 520 SCP 150/350HA-45/4 16,56 

Нова НС26 1100 SCP 200/320HA-55/4 25,76 

Нова НС27 Визначити технічним завданням або робочим 

проектом з урахуванням параметрів схеми 

теплопостачання на час проектування 

109,5 

Нова НС28 80 

Всього 1644,5 

Техніко-економічні розрахунки орієнтовної вартості рекомендованих 

заходів з реконструкції та модернізації системи теплопостачання міста Києва. 
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Таблиця 4.3.9 Орієнтовні капіталовкладення в заміну та будівництво 

нових трубопроводів за результатами гідравлічного моделювання 
Необхідний умовний 

діаметр, мм 

Довжина в двотрубному 

вимірі, м 

Орієнтовний обсяг 

капіталовкладень, млн. грн. 

40 251,15 0,56 

50 3954,99 10,63 

63 860,70 2,88 

65 3281,46 10,98 

70 3782,05 12,65 

80 10969,85 44,93 

90 69,49 0,37 

100 20348,14 109,75 

125 12073,84 84,57 

150 24972,14 198,05 

200 28025,82 381,74 

250 36825,76 736,25 

300 43482,51 1118,87 

350 12560,15 496,92 

400 47447,75 1788,92 

450 5863,58 262,65 

500 37704,56 2440,33 

600 28971,10 2298,45 

700 30744,91 3001,89 

800 14780,98 1576,05 

900 1806,13 248,32 

1000 23604,01 4035,99 

1200 4244,56 780,40 

Всього 396625,63 19642,16 

 

 

Таблиця 4.3.10 Орієнтовний обсяг капіталовкладень в планове 

оновлення трубопроводів термін експлуатації яких перевищує 25 років  

Умовний діаметр, 

мм 

Протяжність в 

двотрубному 

вигляді, км 

Орієнтовний 

обсяг 

капіталовкладень, 

млн. грн. 

25 3,71 6,48 

32 4,87 10,69 

40 14,38 32,35 

50 223,46 600,59 

70 189,05 632,51 

80 292,59 1198,24 

100 283,98 1531,67 

125 87,45 612,57 

150 194,80 1544,96 

200 153,54 2091,40 

250 82,23 1644,02 

300 95,69 2462,37 

350 1,34 52,86 
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400 83,73 3156,78 

450 0,65 29,22 

500 40,99 2653,25 

600 24,97 1981,09 

700 49,41 4824,53 

800 33,43 3564,86 

900 6,50 893,36 

1000 49,02 8382,05 

1200 14,27 2623,10 

Всього 1930,08 40528,94 

 

Впровадження заходів з заміни трубопроводів, впровадження  кількісно-

якісного регулювання подачі теплової енергії, наявність циркуляційних насосів, 

компактних теплообмінників і приладів авторегулювання подачі та обліку тепла 

на теплових пунктах дозволяють скоротити втрати тепла 

внутрішньоквартальними теплопроводами, знизити витрати електроенергії на 

перекачування теплоносія. При цьому загальна економія втрат теплової енергії 

складає близько 9,2 %. 

 

Таблиця 4.3.11 Орієнтовні обсяги капіталовкладень в модернізацію 

теплових пунктів 

№ 

з/п 
Найменування 

Орієнтовна 

вартість, 

млн. грн. 

Планований 

рік 

впровадження 

1 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Братиславська, 44/2 
0,2215 до 2025 

2 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Волкова, 6/55 
0,2527 до 2025 

3 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Героїв Дніпра, 32-А 
0,3791 до 2025 

4 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою просп. Г.Сталінграду, 39-В 
0,3323 до 2025 

5 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою просп. Оболонський, 10 
0,2699 до 2025 

6 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця О. Архипенка (М. Залки), 5-А 
0,2808 до 2025 

7 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Прирічна, 33 
0,5164 до 2025 

8 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Автозаводська, 77 
0,0624 до 2025 

9 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Малиновського, 25 
0,3073 до 2025 

10 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Малиновського, 3-Б 
0,3073 до 2025 

11 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Йорданська (Л.Гавро), 3-А 
0,3026 до 2025 

12 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця О. Архипенка (М. Залки), 2/12 
0,1654 до 2025 

13 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою просп. Г. Сталінграду, 27-А 
0,2933 до 2025 
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№ 

з/п 
Найменування 

Орієнтовна 

вартість, 

млн. грн. 

Планований 

рік 

впровадження 

14 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця О. Архипенка (М. Залки), 10-В 
0,2168 до 2025 

15 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою просп. Голосіївський, 21-А 
0,1045 до 2025 

16 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця М. Бойчука (Кіквідзе), 23 
0,1201 до 2025 

17 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Антоновича, 158   . 
0,2309 до 2025 

18 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Антоновича, 162 
0,1045 до 2025 

19 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Предславинська, 25 
0,0749 до 2025 

20 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Л. Українки, 7 
0,1045 до 2025 

21 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Порика, 11 
0,1888 до 2025 

22 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Порика, 15 
0,2839 до 2025 

23 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою вулиця Порика, 18 
0,1856 до 2025 

24 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою просп. Правди, 62-Б 
0,3401 до 2025 

25 
Реконструкція теплового пункту розташованого за 

адресою просп. Правди, 37-А 
0,443 до 2025 

26 Реконструкція теплового пункту вулиця Н. Ужвій, 10-А 0,3401 до 2025 

27 
Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 148-Б з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
104,473 до 2025 

28 
Реконструкція ЦТП на проспекті Соборності, 16-Б з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
61,360 до 2025 

29 
Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 21/5 з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
10,400 до 2025 

30 
Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 61-Б з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
18,200 до 2025 

31 
Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 55-Б з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
26,000 до 2025 

32 
Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 69-Б з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
26,000 до 2025 

33 
Реконструкція ЦТП на Харківському шосе, 59-Б з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
72,800 до 2025 

34 
Реконструкція ЦТП на вул. Беретті, 10-А та теплових 

мереж до будинків на вул. Беретті, 6,6-А, 6-Б, 8, 10-А 
27,658 до 2025 

35 
Реконструкція ЦТП на вул. Маршала Гречка, 11-А з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
10,400 до 2025 

36 
Реконструкція ЦТП на вул. Туполєва Академіка, 22-В з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
10,400 до 2025 

37 
Реконструкція ЦТП на вул. Салютній, 42/46 з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
10,400 до 2025 

38 
Реконструкція ЦТП на вул. Волго-Донська, 58-А з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
23,400 до 2025 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 450 

 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Орієнтовна 

вартість, 

млн. грн. 

Планований 

рік 

впровадження 

39 
Реконструкція ЦТП на вул. Севастопольська, 19-Б з 

влаштуванням ІТП та реконструкцією інженерних мереж 
26,000 до 2025 

40 
Реконструкція насосного обладнання ТП з заміною на 

насоси з частотними перетворювачами 
213,460 до 2025 

41 Реконструкція обладнання теплових пунктів 520,000 до 2025 

42 Реконструкція обладнання теплових пунктів 2600,000 до 2030 

 Всього до 2025 року 1167,38  

 Всього до 2030 року 2600,00  

 Разом 3767,38  

 

Таблиця 4.3.12 Термін окупності впровадження рекомендованих 

заходів від заміни існуючого насосного обладнання без нових насосних 

станції та станцій що були в резерві. 

Назва 

теплоджерела 
Назва заходу 

Орієнтовні 

капіталовк

ладення, 

млн.грн. 

Орієнтовна 

економія 

електроенергі

ї, кВт/рік 

Еконо

мія, 

млн. 

грн/рік 

Термін 

окупнос

ті, 

років 

1.1.1_ТЕЦ-5 

ТМ1,6 

Заміна насосного 

обладнання 
129,92 16086781,14 32,17 4,04 

1.2.3_ДТЕЦ4 
Заміна насосного 

обладнання 
155,80 16541344,33 33,08 4,71 

3.1.2_СТ-2 
Заміна насосного 

обладнання 
173,23 10915795,20 21,83 7,93 

3.1.3_РК 

Відрадний 

Заміна насосного 

обладнання 
55,19 5546777,14 11,09 4,98 

3.1.4_РК_Нивки 
Заміна насосного 

обладнання 
29,32 1857530,91 3,72 7,89 

3.1.6_РК 

Виноградар 

Заміна насосного 

обладнання 
81,09 4263624,83 8,53 9,51 

3.1.8_РК 

Воскресенка 

Заміна насосного 

обладнання 
13,63 2702499,19 5,40 2,52 

3.1.10_РК Веркон 
Заміна насосного 

обладнання 
7,22 517986,67 1,04 6,97 

3.1.12_СТ 

Позняки 

Заміна насосного 

обладнання 
129,92 10176112,05 20,35 6,38 

3.1.13_РК 

Теремки 

Заміна насосного 

обладнання 
29,32 813390,33 1,63 18,02 

3.1.15_РК Мінська 
Заміна насосного 

обладнання 
8,29 2119909,09 4,24 1,96 

3.1.16_РК 

Здолбунівська 

Заміна насосного 

обладнання 
27,51 915712,00 1,83 15,02 

3.1.17_РК 

Лук'янівсвька 

Заміна насосного 

обладнання 
27,60 421880,00 0,84 32,71 

НС 1 
Заміна насосного 

обладнання 
5,47 171544,09 0,34 15,93 

НС2 
Заміна насосного 

обладнання 
23,03 908500,65 1,82 12,68 

НС3 
Заміна насосного 

обладнання 
81,09 2906820,28 5,81 13,95 
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НС4 
Заміна насосного 

обладнання 
27,27 1453636,80 2,91 9,38 

НС6 
Заміна насосного 

обладнання 
45,00 2238447,48 4,48 10,05 

НС7 
Заміна насосного 

обладнання 
3,28 507540,00 1,02 3,24 

НС8 
Заміна насосного 

обладнання 
4,85 176664,89 0,35 13,73 

НС9 
Заміна насосного 

обладнання 
3,60 1077753,60 2,16 1,67 

НС10 
Заміна насосного 

обладнання 
8,29 683724,80 1,37 6,06 

НС18 
Заміна насосного 

обладнання 
23,03 1342440,00 2,68 8,58 

НС19 
Заміна насосного 

обладнання 
11,52 816640,00 1,63 7,05 

НС20 
Заміна насосного 

обладнання 
11,52 837540,00 1,68 6,87 

Всього 1115,99 86000595,46 172,0 6,5 

 

Орієнтовний термін окупності впровадження деяких рекомендованих заходів 

реконструкції та модернізації теплових мереж наведений в Додатку 9.12.    
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4.3.1 Зведена інформація щодо реконструкції системи 

транспортування теплової енергії 

 

За даними аналізу існуючого стану системи теплопостачання міста Київ 

виявлено: 

 Трубопроводи з вичерпаним терміном експлуатації - 216,8 км; 

 Прокладені під тротуарами та проїжджими частинами 49,7 км; 

 Прокладені на території ЗОШ, ДДЗ, спорт. майданчиків 25,2 км; 

 До яких порушено охоронну зону 25 км; 

 Трубопроводи  з обмеженою пропускною здатністю 256,4 км. 

За результатами гідравлічного розрахунку існуючого стану виявлено: 

 Вузли системи теплопостачання з надлишковий критичним тиском в 

кількості 289;   

 Групові споживачі з нестачею тиску в кількості 790; 

 Групові споживачі з надлишковим тиском в кількості 26; 

 Групові споживачі з нестачею наявного тиску в кількості 247. 

Також результати гідравлічного моделювання вказують на наступне: 

- теплові мережі за існуючого стану не здатні в повному обсязі 

забезпечити транспортування необхідної розрахункової витрати теплоносія з 

урахуванням перспективи розвитку; 

- необхідно переглядати приєднане теплове навантаження, 

впроваджувати заходи з енергоаудиту та термомодернізаціїї будівель споживачів 

теплової енергії; 

- необхідно змінювати розрахунковий температурний режим роботи 

джерел теплової енергії; 

- необхідно проводити суттєву коштовну модернізацію джерел 

теплової енергії зі збільшенням потужності, реконструкцію насосних станцій, 

модернізацію теплових пунків, реконструкцію існуючих трубопроводів зі 

збільшенням діаметрів теплових мереж та будівництво нових трубопроводів для 

підключення додаткового перспективного навантаження та підвищення 

надійності системи теплопостачання. 

Розвиток системи транспортування теплової енергії передбачає наступне: 

1. Модернізація проблемних ділянок теплових мереж: 

 реконструкція мереж з обмеженою пропускною здатністю – близько 

211,9 км;  

 заміна аварійних ділянок теплових мереж – близько 217 км; 

 реконструкція мереж прокладених з порушенням нормативних 

вимог (з порушенням охоронних зон) – близько 100 км. 

2.  Підвищення надійності системи: 

 будівництво зв’язків між мережами окремих котелень – (РК Нивки - 

РК Веркон, РК Лук’янівська – РК Молодь,  СТ Позняки - ТЕЦ-5 - ТЕЦ-4, РК 

Теремки - ТЕЦ-5, РК Біличі - РК Центральна, СТ Біличі – РК м. Борщагівка, РК 

Берестейська – РК Відрадний) – близько 22,3 км; 

 будівництво мереж з метою переключення малих котелень на більш 

ефективні – близько 8,7 км; 
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 будівництво нових насосних станцій – 5 за даними гідравлічного 

моделювання та 6-ти насосних станцій для підвищення надійності 

теплопостачання. 

3. Зменшення витрат на транспортування теплоносія 

 заміна насосного обладнання – на 25 основних об'єктах (джерела 

генерації і насосні станції) 

4. Будівництво та реконструкція мереж з врахуванням перспективного 

будівництва:  

 будівництво нових мереж – 140,2 км; 

 реконструкція мереж – 256,4 км. 

5. Будівництво мереж нових джерел генерації ТЕ: 

 будівництва мереж для ТЕЦ-7 (12,9 км), ТЕЦ-8 (2,8 км), РК 

Коцюбинська (0,7 км), РК Відрадний-2 (1,35 км), РК ПАР (2,5 км). 

6. Будівництво ЦТП та ІТП з метою створення незалежної системи 

теплопостачання: 

 реконструкція ЦТП – 105, заміна обладнання - 1116; 

 влаштування ІТП на комунальних та некомунальних об'єктах 

(відповідальність власника об'єкта) – 162. 

7. Поступова заміна існуючих теплових мереж, які мають термін 

екстплуатації понад 25 років – 71 % (1930 км). 

 

 

5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СХЕМИ 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

 

Загальна потреба коштів по системі теплопостачання становитиме: 

Всього     - 115381,46 млн грн;   

в тому числі: 

на період до 2025 року   - 42104,86 млн грн;   

на період 2026-2030 років  - 47957,09  млн грн.   

на період після 2030 року  - 25319,51 млн  грн.   

 

 

Техніко-економічні показники схеми теплопостачання по системі 

транспортування теплової енергії представлено в таблиці 5.1. 

Загальна потреба коштів становить: 

Всього     - 66680,56 млн грн; 

в тому числі 

на період до 2025 року   - 29406,76   млн грн; 

на період 2026-2030 років  - 20474,89 млн грн;  

на період після 2030 року  - 16798,91 млн грн. 

 

В результаті реалізації передбачених заходів по модернізації системи 

транспортування теплової енергії (теплових мереж, ЦТП, ІТП та насосних 

станцій) щорічна економія становитиме: 
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- теплової енергії – 1165,34 тис. Гкал/рік (~10 %); 

- електроенергії – 86000 МВт/рік (~9,8%). 

 

Техніко-економічні показники схеми теплопостачання по системі генерації 

теплової енергії представлено в таблиці 5.2. 

Загальна потреба коштів становить: 

Всього     - 48700,9 млн грн; 

в тому числі: 

на період до 2025 року   - 12698,1 млн грн; 

на період 2026-2030 років  - 27482,2 млн грн; 

після 2030 року    - 8520,6 млн грн. 

 

Скорочення питомих викидів після впровадження всіх заходів, 

передбачених «Схемою теплопостачання» (в період після 2030 р.), в порівнянні 

зі станом на 2019 р. складе:  

- оксидів азоту NOx – на 35,8 %,  

- оксиду вуглецю СО – на 7,1 % (однак з урахуванням нових ТД – зріст 

на 45,5 % внаслідок п’ятикратного зростання обсягів спалювання 

ТПВ),  

- діоксиду сірки SО2 – на 99,9 %, 

- речовин у вигляді суспендованих твердих частинок – на 99,8 %, 

- діоксиду вуглецю СО2 – на 14,0 %.  

 

 

Основні технічні показники схеми теплопостачання 

Технічні показники схеми теплопостачання представлено в Паспорті 

схеми теплопостачання (Розділ 7).  

Основні технічні показники теплогенеруючого обладнання відповідно до 

схеми теплопостачання: 

- встановлена теплова потужність - 13966 Гкал/год (збільшення на 3775 

Гкал/год або на 37,0 %);  

- теплова потужність когенераційних джерел - 3704 Гкал/год 

(збільшення на 1662 Гкал/год або на 81,4 %);  

- теплова потужність джерел на відновлюваних видах палива – 53,93 

Гкал/год (збільшення на 51,03 Гкал/год або на 1759,7%); 

- теплова потужність джерел на ТПВ - 225 Гкал/год (збільшення на 121 

Гкал/год або на 116,3 %); 

- теплова потужність систем утилізації скидної теплоти – 233,5 Гкал/год 

(збільшення на 198,2 Гкал/год або на 561,5%); 

- частка когенераційних потужностей – 26,5% (збільшення на 6,5 %). 

 

  



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 455 

 

 

Таблиця 5.1 Техніко-економічні показники по системі транспортування теплової енергії 

№  Назва заходу  

Капіталовкладення 

до 2025 року, млн 

грн.  

Капіталовкладення 

2026-2030 року, 

млн грн.  

Загальні 

капіталовкладення 

2020-2030 рр, млн 

грн.  

Економія 

ТЕ, тис. 

Гкал/рік  

Економія 

електроенергії, 

МВт/рік  

Економія 

коштів, 

млн 

грн/рік  

Теплові мережі           

1  

Реконструкція існуючих теплових мереж 

протяжністю близько 256,4 км (9,4%) для збільшення 

пропускної здатності з урахуванням перспективи 

розвитку.   

9721,19  1486,51  11207,7  

977,962     1618  

2  Оновлення аварійних трубопроводів (217 км - 8%)  636,11  634,79  1270,9  

3  
Оновлення трубопроводів до яких порушено 

охоронні межі (99,8 км - 3,7%)  
2027,35  4730,47  6757,82  

4  Будівництво нових трубопроводів 140,2 км  6563,93  1870,52  8434,45  

5  

Поступова заміна існуючих теплових мереж, які 

мають термін експлуатації понад 25 років (близько 

800 км – 29,5%)  

8399,45 8399,45 16798,91 

Центральні та індивідуальні теплові пункти           

1  
Модернізація теплових пунктів (ЦТП – 105, заміна 

обладнання - 1116 ТП, влаштування 162  ІТП)  
1167,38  2600  3767,38  187,378     310  

Насосні станції та джерела теплової енергії           

1  

Модернізація насосного обладнання 14-ти насосних 

станцій та джерел ТЕ потужністю більше 80 Гкал/год 

з урахуванням перспективи розвитку мереж.  

692,92  423,07  1115,99  

   86000  172  

2  
Будівництво нових 5-ти насосних станції для 

забезпечення гідравлічного режиму роботи  
198,43  330,08  528,51  

Всього по мережах  29406,76  20474,89  49881,66  1165,34  86000  2100  
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Таблиця 5.2 Техніко-економічні показники по системі генерації теплової енергії 

№  Назва заходу  

Капітало-

вкладення 

до 2025 року, 

млн  грн.  

Капітало-

вкладення  

до 2030 

року, 

млн  грн.  

Капітало-

вкладення  

після 2030 

року, 

млн  грн.  

Загальні 

капіталовкла-

дення, 

млн  грн.  

Результат від впровадження заходів 

Існуючі теплові джерела 

1  Реконструкція  ТЕЦ-5   913,0 3580,0 2500,0 6993,0 

Підвищення когенераційної потужності на 180 Гкал/год, 

використання скидної теплоти на 68 Гкал/год та 

загальної корисної потужності на 550 Гкал/год, 

підвищення ефективності використання палива на 3,9 %. 

 2 Реконструкція  ТЕЦ-6   3430,0 3060,0 - 6490,0 

Підвищення когенераційної потужності на 180 Гкал/год 

та загальної корисної потужності на 412 Гкал/год, 

підвищення ефективності використання палива на 1,1 %. 

 3 Реконструкція  ТЕЦ-4   180,0 180,0 - 360,0 

Підвищення загальної корисної потужності на 361 

Гкал/год, підвищення ефективності використання 

палива на 3,2 %, значне зменшення забруднення 

довкілля (зменшення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу на близько 8600 т/рік, парникових газів на 

близько 265 тис. т/рік, зменшення забруднення грунтів 

та вод).   

 4 
Реконструкція  Завода 

"Енергія" 
1028,8 11,5 - 1040,3 

Перетворення на ТЕЦ-на-ТПВ. Зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 

близько 101 т/рік. 

5  
Реконструкція  ТД>80 

Гкал/год  
4339,9 8457,9 1338,0 14135,8 

Встановлення когенераційних потужностей 633 

Гкал/год, підвищення використання скидної теплоти на 

142 Гкал/год  та підвищення загальної корисної 

потужності на 2535 Гкал/год, підвищення ефективності 

використання палива на усереднено близько 6 %. 

6  

Реконструкція  ТД<80 

Гкал/год (р-ни 

теплопостачання), в 

т.ч.: 

702,4 387,8 287,6 1377,8  
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   - реконструкція РТ-1 118,9 28,0 17,6 164,5 

Зменшення кількості котелень з 56  до 15 од. зі 

зменшенням корисної потужності з 350 Гкал/год до 170 

Гкал/год. Підвищення ефективності використання 

палива на усереднено близько 16 %. 

   - реконструкція РТ-2 303,6 259,8 270,0 833,4 

Зменшення кількості котелень з 63  до 21 од. з 

підвищенням корисної потужності з 363 Гкал/год до 747 

Гкал/год. Підвищення ефективності використання 

палива на усереднено близько 6 %. 

   - реконструкція РТ-3 280,0 100,0 - 380,0 

Зменшення кількості котелень з 49  до 17 од. з 

підвищенням корисної потужності з 237 Гкал/год до 368 

Гкал/год. Підвищення ефективності використання 

палива на усереднено близько 10 %. 

  
Всього по існуючим 

ТД 
10594,1 15677,2 4125,6 30396,8  

Нові теплові джерела 

1  ТЕЦ-7  800 10485 3495 14780 

Будівництво ТЕЦ-на-ТПВ потужністю 24 МВт ел. / 41 

Гкал/год тепл. та ТЕЦ на природному газі потужністю 

300 МВт ел. / 516 Гкал/год тепл 

 2 ТЕЦ-8  1200 560 - 1760 

Будівництво ТЕЦ на біомасі потужністю 20 МВт ел. / 34 

Гкал/год тепл. та теплового насоса тепловою 

потужністю 50 Гкал/год. 

 3  РК «Коцюбинське» 80 620 690 1390 
Будівництво ТЕЦ на біомасі потужністю 20 МВт ел. / 34 

Гкал/год тепл. та котельні потужністю 150 Гкал/год. 

 4  РК «Відрадний-2»  10 70 70 150 Будівництво котельні потужністю 100 Гкал/год. 

 5  РК «Нивки-2»  14 70 140 224 Будівництво котельні потужністю 150 Гкал/год. 

6 
Комплекс з переробки 

ТПВ 

2240 

(приватні 

інвестиції) 

- - - 

Будівництво заводу з сортування та механіко-

біологічної переробки ТПВ, з виробництвом штучного 

твердого відновлюваного палива (RDF), та ТЕЦ-на-RDF 

  Всього по новим ТД 2104 11805 4395 18304  

  Всього по ТД 12698,1 27482,2 8520,6 48700,9  
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6. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

 

Споживачами теплової енергії системи централізованого теплопостачання 

міста Київ є населення, бюджетні установи і організації та господарюючі 

суб’єкти. 

Система централізованого теплопостачання міста забезпечує тепловою 

енергією для опалення та гарячого водопостачання 19412 житлових будинків та 

організацій: в т.ч. 11531 житлових будинків, 3120 - бюджетних організацій, 4731 

- категорії «інші споживачі».  

За видами теплопостачання теплове навантаження на опалення становить 

62,1%, на ГВП (максимальне) – 31,9 %, на вентиляцію – 6,0% та на технологічні 

потреби – 0,04% від загального теплового навантаження.  

В місті впроваджуються проекти енергозбереження, відповідно до 

прийнятих програм проведено заходи з підвищення енергоефективності в 1546 

адміністративних та громадських будівлях, також проводяться заходи з 

енергозбереження безпосередньо власниками окремих квартир.   

Фактична потреба в тепловій енергії на 2019 рік становить всього (ГВП 

макс.) – 5155,6 Гкал/год, в т. ч.: опалення 3612,4 Гкал/год; ГВП (макс.) 1391,8 

Гкал/год; вентиляція 147,9 Гкал/год і технологічні потреби (пара) – 3,4 Гкал/год. 

Система генерації теплової енергії СЦТ включає 187 теплоджерел, в тому 

числі 3 ТЕЦ, завод з термічної переробки відходів та 183 станції теплопостачання 

і котельні загальною встановленою тепловою потужністю на відпуск теплової 

енергії 10190,7 Гкал/год, в т.ч. ТЕЦ – 4842 Гкал/год, завод з термічної переробки 

відходів – 104,0 Гкал/год та котельні – 5244,7 Гкал/год.  

Теплова генерація здійснюється фактично джерелами двох операторів – КП 

«Київтеплоенерго» (8963 Гкал/год) та ТОВ «Євро-Реконструкція» (Дарницька 

ТЕЦ-4, 1228 Гкал/год); корисна теплова потужність їх джерел на відпуск 

теплової енергії складає 7314 Гкал/год та 560 Гкал/год відповідно, всього 7874 

Гкал/год.  

Основним видом палива при виробництві теплової енергії теплоджерелами 

міста є природний газ, для енергетичних котлоагрегатів Дарницької ТЕЦ 

використовується вугілля, також і деякі малопотужні котельні КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в незначній кількості використовують вугілля; для 

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» аварійним та резервним паливом є 

топковий мазут, для завода «Енергія» основним паливом є тверді побутові 

відходи (ТПВ).   

Основне та допоміжне обладнання теплоджерел здебільшого морально та 

фізично застаріле, потребує реконструкції та модернізації.  

Всього в комунальних теплових джерелах та ТЕЦ-4 встановлені 727 котлів 

та котлоагрегатів, з яких 132 котла знаходяться на консервації, використовуються 

595 котлів, в тому числі 269 (з 339) котлів застарілих конструкцій з низькою 

енергоефективністю. Усереднені питомі витрати умовного палива на відпуск 

теплової енергії від теплоджерел СП «Київські теплові мережі» потужністю 

більше 80 Гкал/год становлять 154,3 кг у.п./Гкал, від теплоджерел менше 80 

Гкал/год – 161,4 кг у.п./Гкал, від ТЕЦ СП «Київські ТЕЦ» - 147,8 кг у.п./Гкал, 

Дарницької ТЕЦ ТОВ «Євро-Реконструкція» - 166,1 кг у.п./Гкал.  
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Система транспортування теплової енергії складається з 2716,4 км 

теплових мереж, в т.ч. 1020,1 км магістральних мереж, 1209,4 км розподільчих 

мереж та 486,9 км мереж ГВП, 1443 ЦТП, 1537 ІТП та 21 насосної стації. Мережі 

з терміном експлуатації понад 25 років становлять 71,0%, питома 

пошкоджуваність мереж - 5,24 пошкоджень на 1 км мереж. Втрати теплової 

енергії в мережах становлять 19,54 %, питомі витрати електроенергії на 

транспортування теплової енергії – 20,48 кВт/Гкал. 

Система централізованого теплопостачання міста на цей час в повній мірі 

забезпечує потреби міста в тепловій енергії для опалення та гарячого 

водопостачання, при загальному оціночному тепловому навантаженні 

теплоджерел у 6223 Гкал/год має резерв корисної потужності відносно існуючого 

стану теплових джерел у 1662 Гкал/год (+21,0 %), з дефіцитом потужності на 

деяких теплоджерелах. СЦТ дозволяє використовувати ТПВ та відходи зеленого 

господарства міста для цілей теплопостачання, наявність ГВП забезпечує 

комфортні умови мешканцям міста та можливість ефективної експлуатації 

існуючих ТЕЦ, особливо в літній період. Однак СЦТ міста на цей час має і 

важливі недоліки.  

В системі генерації теплової енергії, теплогенеруючі потужності ТЕЦ-5 та 

ТЕЦ-4 використовуються не в повній мірі внаслідок обмеження пропускної 

здатності їх гідравлічних систем (-17,4 %), потужності окремих теплоджерел 

(ТЕЦ-6, РК «ПАР», РК «Святошин», РК «Берестейська» та деяких інших) 

використовуються не в повній мірі внаслідок недостатності пропускної здатності 

теплових мереж в зоні цих котелень, для зниження викидів забруднюючих 

речовин до нормативних рівнів необхідно обмеження або переведення на 

спалювання природного газу наявних вугільних джерел генерації, в першу чергу 

ТЕЦ-4, та реконструкція пальникового обладнання практично всіх 

котлоагрегатів, а для досягнення статусу «Енергоефективної системи 

централізованого постачання» система генерації потребує збільшення частки 

генерації теплової енергії від когенерації та відновлюваних джерел. 

В розрахунках перспективного навантаження прийнято припущення, що 

темпи деградації  існуючих теплових мереж (підвищення втрат теплоенергії при 

її транспортуванні прийнято на рівні фактичного за останні роки) та темпи їх 

модернізації та темпи термомодернізації будівель приблизно взаємно 

компенсуються.  

Для забезпечення максимально можливих потреб споживачів у тепловій 

енергії, у всіх розрахунках прийнято до уваги максимальний обсяг послуг ГВП.   

Витрати на власні потреби теплоджерел прийняті з консервативних 

міркувань на рівні 2 %, втрати на транспортування теплоенергії прийняті на рівні 

20 %.  

Загальне перспективне теплове навантаження системи централізованого 

теплопостачання міста до 2025 року, з урахуванням проведення перерозподілу 

навантаження та виданих технічних умов (ТУ) на приєднання на цей період, 

становитиме 7392 Гкал/год, що відповідатиме загальному резерву потужності 

відносно існуючого стану теплових джерел у 226 Гкал/год.  

Перспективне навантаження до 2030 року з урахуванням виданих ТУ та 

затверджених Детальних планів територій (ДПТ) на період 2026 – 2030 роки 
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(враховані перші черги ДПТ) становитиме 8673 Гкал/год, що відповідатиме 

загальному дефіциту відносно існуючого стану теплових джерел у 1055 Гкал/год.  

Перспективне навантаження після 2030 року з урахуванням виданих ТУ та 

реалізації ДПТ в повному обсязі становитиме 10221 Гкал/год, та відповідний 

дефіцит – 2602 Гкал/год. 

Для забезпечення перспективних потреб міста в тепловій енергії до 2030 

року та після нього до реалізації всіх затверджених ДПТ необхідні як 

реконструкція існуючих, так і будівництво додаткових теплогенеруючих 

потужностей.  

Реконструкція ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 передбачає встановлення нових 

маневрених когенераційних потужностей, технічне переоснащення всіх котлів з 

заміною пальникового устаткування на низькоемісійне, та встановлення 

конденсаційних утилізаторів теплоти димових газів, заміну двох водогрійних 

котлів, будівництво пуско-резервної котельні і реконструкцію гідравлічної 

системи видачі теплової потужності на ТЕЦ-5. В результаті очікується 

підвищення корисної потужності на 35 %, когенераційної потужності на 22 %, 

ефективності використання палива на близько 3 %.   

Реконструкція ТЕЦ-4 передбачає відновлення працездатності 4 котлів 

ПТВМ-100 з заміною пальникового устаткування на низькоемісійне, 

реконструкцію гідравлічної системи видачі теплової потужності, та зменшення 

частки використання вугілля як палива до повної відмови. В результаті 

очікується підвищення корисної потужності на 67 %, загальної ефективності 

використання палива на близько 3,5 %.   

Реконструкція 15 теплоджерел потужністю більше 80 Гкал/год передбачає 

заміну та встановлення додаткових нових водогрійних котлів, встановлення 

нових маневрених когенераційних потужностей, технічне переоснащення всіх 

котлів з заміною пальникового устаткування на низькоемісійне, встановлення 

конденсаційних утилізаторів теплоти димових газів та сонячних колекторів. В 

результаті очікується підвищення корисної потужності на 76 %, встановлення 

когенераційної потужності 633 Гкал/год, підвищення ефективності 

використання палива на від 4 до 10%.   

Реконструкція теплоджерел потужністю менше 80 Гкал/год передбачає 

перерозподіл навантаження від низькоефективних котелень на більш потужні і 

ефективні теплоджерела з консервацією перших (в роботі залишаться 53 

котельні, з яких 5 працюватимуть лише на виробництво пари), заміну та 

встановлення додаткових нових водогрійних котлів, технічне переоснащення 

всіх котлів з заміною пальникового устаткування на низькоемісійне, 

встановлення утилізаторів теплоти димових газів та сонячних колекторів, 

переведення 4 вугільних котелень на природний газ. В результаті очікується 

підвищення корисної потужності на 35 %, підвищення ефективності 

використання палива в середньому на близько 9 %, в т.ч. газовими котельнями 

на величину до 21% та вугільними – на до 46%.    

Передбачене будівництво нових теплогенеруючих потужностей:  

Будівництво нової ТЕЦ-7, в складі фактично 2 ТЕЦ:  

- ТЕЦ-на-ТПВ: 2 блока по 12 МВт електр., відповідно всього 24 МВт 

електр. та близько 41 Гкал/год тепл.  
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- ТЕЦ на природному газі: 3 блока по 100 МВт електр., відповідно 

всього 300 МВт електр. та близько 516 Гкал/год тепл., будівництво у 3 черги по 

одному блоку; також пуско-резервна котельня у складі парового котла 

потужністю 25 т пари/год та 2 пікових водогрійних котлів потужністю по 100 

Гкал/год.   

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність на відпуск теплової 

енергії: 757 Гкал/год, з них 557 Гкал/год від когенерації.  

Будівництво нової ТЕЦ-8 на біомасі, з встановленням 4 котлів на біомасі 

та 4 турбоагрегатів по 5 МВт ел, відповідно всього 20 МВт ел. та близько 34 

Гкал/год тепл, та теплового насоса потужністю 50 Гкал/год з використанням 

теплоти стічних каналізаційних вод, що подаються до Бортницької станції 

аерації, шляхом рекуперативного теплообміну, з живленням електроенергією від 

турбоагрегатів ТЕЦ-8.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність 84 Гкал/год, з них 34 

Гкал/год від когенерації та 50 Гкал/год від скидної теплоти. 

Будівництво нової Районної котельні «Коцюбинське» у складі:  

- ТЕЦ на біомасі: з встановленням 4 котлів на біомасі та 4 

турбоагрегатів по 5 МВт ел, відповідно всього 20 МВт ел. та близько 34 Гкал/год 

тепл.  

- Котельні на природному газі: 3 котла потужністю по 50 Гкал/год, 

всього 150 Гкал/год.  

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 184 Гкал/год, з них 

від когенерації  34 Гкал/год.  

Будівництво нової районної котельні «Відрадний-2», на природному газі, з 

встановленням 2 котлів потужністю по 50 Гкал/год. Загальна прогнозна 

встановлена теплова потужність 100 Гкал/год.  

Будівництво нової районної котельні «Нивки-2», на природному газі, з 

встановленням 3 котлів потужністю по 50 Гкал/год. Загальна прогнозна 

встановлена теплова потужність 150 Гкал/год.  

Будівництво нового Комплексу з переробки ТПВ, у складі фактично 2 

підприємств:  

- Завод з сортування та механіко-біологічної переробки ТПВ, з 

виробництвом штучного твердого відновлюваного палива з органічної частини 

відходів – RDF (Refuse Derived Fuel),  

Завод з термічної переробки RDF палива з подальшою генерацією 

електричної та теплової енергії (ТЕЦ-на-RDF). 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність: 80 Гкал/год, з них від 

когенерації  34 Гкал/год.  

 

Сумарна загальна прогнозна встановлена електрична потужність нових 

теплоджерел складатиме 384 МВт, теплова потужність – 1355 Гкал/год, з них 659 

Гкал/год від когенерації та 50 Гкал/год від скидної теплоти. 

Після впровадження заходів, передбачених Схемою теплопостачання міста 

Києва, генерація теплової енергії в системі централізованого теплопостачання 

міста буде здійснюватись на 79 теплоджерелах, в тому числі на 73 існуючих, на 

5 з яких лишається генерація тільки пари, та 6 новозбудованих.  
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Загальна встановлена потужність всіх теплоджерел СЦТ на відпуск 

теплової енергії складатиме 13966 Гкал/год, доступна корисна потужність на 

відпуск теплоенергії – 13516 Гкал/год. 

При цьому в системі централізованого теплопостачання м. Києва по мірі 

впровадження заходів спостерігатиметься резерв теплової потужності:  

До 2025 р.: корисна потужність 9693 Гкал/год,  резерв 2303 Гкал/год.  

До 2030 р.: корисна потужність 11744 Гкал/год,  резерв 3071 Гкал/год.  

Після впровадження заходів схеми (після 2030 р.): корисна потужність 

13516 Гкал/год,  резерв 3227 Гкал/год.  

Встановлена потужність когенераційних джерел на відпуск теплової 

енергії становитиме 3704 Гкал/год, або 26,5 % від загальної встановленої 

потужності, 27,4 % від доступної корисної потужності та 36,0 % від 

перспективного навантаження.  

Сумарна встановлена потужність когенераційних та альтернативних 

джерел на відпуск теплової енергії становитиме 3937 Гкал/год, або 28,2 % від 

загальної встановленої потужності, 29,1 % від доступної корисної потужності та 

38,3 % від перспективного навантаження.  

З прийняттям до уваги розподілу теплового навантаження в м. Києві за 

видами теплопостачання (на опалення – 62,1%, на ГВП (максимальне) – 31,9 %, 

на вентиляцію – 6,0% та на технологічні потреби – 0,04% від загального 

приєднаного теплового навантаження), оцінка розподілу виробництва теплової 

енергії по типам джерел показує наступне:  

З урахуванням першочергового завантаження когенераційних та 

альтернативних джерел як в опалювальний період для забезпечення потреб 

опалювання та гарячого водопостачання, так і в неопалювальний період для 

забезпечення потреб ГВП, та перспективного навантаження і його існуючого 

розподілу, перспективне виробництво теплової енергії на таких джерелах, з 

розрахунку забезпечення 36 % навантаження (використання 94,3 % потенціалу 

когенераційних та альтернативних джерел) в опалювальний період та 90 % 

(90,6 % потенціалу) в неопалювальний період, прогнозно складе близько 51,5 %.  

Таким чином, після впровадження заходів, передбачених Схемою 

теплопостачання міста Києва, система централізованого теплопостачання міста 

очікувано буде відповідати вимогам до «Енергоефективної системи 

централізованого постачання» відповідно до критеріїв Директиви 2012/27/ЄС 

"Про енергоефективність"36 (забезпечення використання мінімум 50% 

відновлюваної енергії, або 50% відпрацьованої (скидної) теплоти, або 75% 

теплоти від когенерації, або 50% сукупності такої енергії та теплоти).  

 

Розвиток системи транспортування теплової енергії передбачає: 

- реконструкцію мереж: з обмеженою пропускною здатністю - 256,4 

км, заміну аварійних ділянок - 217 км, реконструкцію мереж прокладених з 

порушенням охоронних зон – 99,8 км, будівництво перетинок для підвищення 

надійності системи між мережами котелень – РК «Нивки» - РК «Веркон», РК 

«Лук’янівська» – РК «Молодь», СТ «Позняки» - ТЕЦ-5 - ТЕЦ-4, РК «Теремки» - 

                                           
36 http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27_2012_2.doc  

http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27_2012_2.doc
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ТЕЦ-5, РК «Біличі» - РК «Центральна», СТ «Біличі» – РК «М.Борщагівка», РК 

«Берестейська» – РК «Відрадний» – всього 22,3 км, будівництво мереж з метою 

переключення малих котелень на більш ефективні – 8,7 км,  будівництво 

насосних станцій за даними гідравлічного моделювання – 5 та для підвищення 

надійності теплопостачання 6, заміну насосного обладнання на 25 основних 

об'єктах (джерела генерації і насосні станції) з метою зменшення витрат на 

транспортування теплоносія, будівництво ЦТП та ІТП з метою створення 

незалежної системи теплопостачання: реконструкція ЦТП – 105, заміну 

обладнання - 1116; влаштування ІТП на комунальних та некомунальних об'єктах 

– 162, поступову заміну існуючих теплових мереж, які мають термін експлуатації 

понад 25 років – 1930 км (71 % від усіх мереж); 

- будівництво та реконструкцію мереж для забезпечення нового 

будівництва: будівництво – 140,2 км, реконструкцію – 256,4 км та будівництво 

мереж для нових джерел генерації ТЕ: ТЕЦ-7 (12,9 км), ТЕЦ-8 (2,8 км), РК 

Коцюбинська (0,7 км), РК Відрадний-2 (1,35 км), РК ПАР (2,5 км), Комплекс з 

переробки ТПВ (5,9 км). 

 

Очікувані результати від впровадження рекомендованих заходів з 

модернізації системи ЦТ міста Києва: 

- забезпечення існуючих та перспективних потреб споживачів міста у 

теплопостачанні;  

- підвищення надійності та якості теплопостачання споживачів міста; 

- поліпшення екологічної ситуації в місті;  

- поліпшення ситуації з поводженням з відходами в місті;  

- досягнення системою централізованого постачання міста статусу 

«Енергоефективної системи централізованого постачання» відповідно до 

Директиви 2012/27/ЄС "Про енергоефективність";    

- зниження питомої собівартості послуг теплопостачання на величину до 

15-20 %; 

- підвищення коефіцієнта використання палива для виробництва теплової 

енергії усереднено на близько 6 %; 

- зменшення втрат теплової енергії в мережах на 8,4%;   

- підвищення рівня інтеграції теплових мереж на 12% - з 84% до 96%; 

- зменшення питомої протяжності теплових мереж на 12% -з 0,25 

км/Гкал/год до 0,22 км/Гкал/год; 

- зменшення витрат електроенергії на транспортування теплоносія на 9,8 % 

- з 20,48 кВт*год/Гкал до 15,5 кВт*год/Гкал; 

- зменшення питомих витрат води на підживлення теплових мереж на 11% 

- з 0,28% до 0,25%; 

- зменшення аварійності теплових мереж на ~53 %. 
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7. Паспорт схеми теплопостачання 

 

1. Структура теплопостачання 

№ Показник Од. вим. 

Значення 

2019 рік 2025 рік 2030 рік 

Після 

впроваджен

ня заходів 

Схеми 

Зміни    

(7) - (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Кількість теплоджерел централізованого теплопостачання  од.  187 82 83 79 -108 

1 Встановлена потужність джерел теплової енергії Гкал/год 10190,7 10673,0 12524,1 13965,9 3775,2 

  в тому числі теплоджерела:            

  - на природному газі од. 178 78 76 72 -106 

  - на природному газі Гкал/год 8851,53 9338,17 12245,34 13670,14 4818,6 

 - на ТПВ  од. 1 1 3 3 2 

 - на ТПВ  Гкал/год 104,0 104,0 225,0 225,0 121 

  - на біопаливі  од. -   2 2 2 

  - на біопаливі  Гкал/год -   51 68 68 

  - на традиційному твердому паливі (вугіллі) од. 7 2 2 2 -5 

  - на традиційному твердому паливі (вугіллі) Гкал/год 7,212 2,78 2,78 2,78 -4,432 

 
- на двох видах палива (природний газ  та традиційне 

тверде паливо) 
од. 1 1 0 0 -1 

 
- на двох видах палива (природний газ  та традиційне 

тверде паливо) 
Гкал/год 1228 1228 

0 (перев. 

на газ) 

0 (перев. на 

газ) 
-1228 

  в тому числі когенераційні установки (КГУ):            

  КГУ на природному газі од. 3 7 18 18 15 

  КГУ на природному газі Гкал/год 1634     3561 1927  

  КГУ на біопаливі од. - 1 2 2 2 

  КГУ на біопаливі Гкал/год - 34 51 68 68 

  КГУ на традиційному твердому паливі од. 0 0 0 0 0 

  КГУ на традиційному твердому паливі Гкал/год 0 0 0 0 0 
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КГУ на двох видах палива (природний газ  та традиційне 

тверде паливо) 
од. 1 1 0 0 -1 

 
КГУ на двох видах палива (природний газ  та традиційне 

тверде паливо) 
Гкал/год 408 272 

0 (перев. 

на газ) 

0 (перев. на 

газ) 
-408 

  Системи утилізації скидної теплоти од. 24 47 61 62 38 

  Системи утилізації скидної теплоти Гкал/год 35,3 108,2 232,7 233,5 198,2 

  Електричні котли од. - 3 3 3 3 

  Електричні котли Гкал/год - 0,27 0,27 0,27 0,27 

  Теплові насоси од. 2 2 3 3 1 

  Теплові насоси Гкал/год 2,9 2,9 52,9 52,9 50 

  Сонячні водонагрівачі од. - 11 17 18 18 

  Сонячні водонагрівачі Гкал/год - 0,56 0,94 1,03 1,03 

  Інші джерела теплової енергії од. - - - - - 

  Інші джерела теплової енергії Гкал/год - - - - - 

2 
Частка ТЕ, виробленої в результаті комбінованого 

виробництва теплової та електричної енергії 
% 26  29  42  50 24  

3 Частка ТЕ, виробленої з відновлюваних джерел енергії % 0      0,02 0,02  

4 
Частка ТЕ, виробленої з використанням скидної теплової 

енергії 
% 0,03      1,7 1,7  

5 Кількість центральних теплових пунктів од. 1443 1435 1430  -13 

6 Кількість індивідуальних теплових пунктів од. 1537 1647 1727  190 

7 Відсоток вузлів обліку ТЕ на об'єктах (будівлях) % 82,1 99 100 100 17,9 

8 Приєднане теплове навантаження Гкал/год 5155,6 6122,9 7172,9 8441,3 3285,7 

  в тому числі:        

  Опалення Гкал/год 3612,4 4183,1 4924,0 5727,0 2114,6 

  Гаряче водопостачання Гкал/год 1391,8 1666,0 1874,6 2245,5 853,7 

  Вентиляція Гкал/год 147,9 268,7 369,2 463,6 315,6 

 Технологічні потреби Гкал/год 3,376 5,139 5,139 5,139 1,763 

9 Фактичне середнє теплове навантаження Гкал/год 6223,4 7392,3 8673,2 10220,7 3997,3 

10 Температурний графік теплоносія (вказати всі графіки) °C/°C 
розрахунко

ві 150-

розрахунк

ові 150-

розрахун

кові 150-

розрахунков

і 150-70,115-
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70,115-70, 

105-70, 95-

70, 

затверджен

ий 

експлуатаці

йний 115-

70 

70,115-70, 

105-70, 

95-70, 

затвердже

ний 

експлуата

ційний 

115-70 

70,115-70, 

105-70, 

95-70, 

затвердже

ний 

експлуата

ційний 

115-70 

70, 105-70, 

95-70, 

затверджени

й 

експлуатацій

ний 115-70 

11 Загальна площа міської забудови га 84823 84823 84823 84823 0,00 

12 Питома протяжність теплових мереж км/(Гкал/год) 0,25 0,24 0,22 0,22 -0,03 

13 Щільність теплового навантаження (Гкал/год)/га 0,073 0,085 0,097 0,112 0,04 

14 Частка централізованого теплопостачання % 80,9 84,0 84,9 86,3 5,4 

15 Рівень інтеграції теплових мереж % 84 92 96 96 12 
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 2.Ефективність системи теплопостачання  

№ Показник Од. вим. 

 Значення 

2019 рік 2025 рік 2030 рік 

Після 

впроваджен

ня заходів 

Схеми 

Зміни    

(7) - (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Споживання паливно-енергетичних ресурсів на 

виробництво теплової та електричної енергії 
т у. п. 2868499 3272069 4120645 4890 883 2 022384 

  В тому числі:            

  Природний газ т у. п. 2452873 2946276 3660499 4396258 1943385 

  Біопаливо т у. п. - - 95 537 129 822 129822 

  Традиційне тверде паливо т у. п. 356974 249505 245 245 -356729 

 ТПВ т у. п. 46772 46772 247129 247129 200357 

  Рідке паливо т у. п. -  -  -  - -  

  Електроенергія в перерахунку на умовне паливо т у. п. - 8 14 14 14 

  Скидна теплота т у. п. 11881 29517 117236 117429 105549 

2 Виробництво теплової енергії Гкал 11650364 13712493 18298349 21796639 10146274 

3 
Питома витрата умовного палива на виробництво 

теплової енергії 
кг у. п./Гкал 158, 2   148,8 9,4 

4 Відпущено теплової енергії в теплову мережу Гкал 11417357 13438243 17932382 21360706 9943349 

5 
Чисельність персоналу на 1 тис. Гкал, відпущеної з 

джерел теплової енергії 
осіб 0,79      0,77 0,02  

6 Поставлено теплової енергії споживачам Гкал 8572074 10481830 14704553 18284764 9712690 

7 Втрати теплової енергії в теплових мережах % 19,54 16,43 14,4 10,93 -8,61 

8 Витрати електроенергії на транспортування теплоносія МВт·год 238596,9 258675,48 281897,32  43300,42 

9 
Питомі витрати електроенергії на транспортування 

теплоносія 
кВт·год/Гкал 20,48 19,41 18,47  -2,01 

10 
Питомі витрати умовного палива на транспортування 

теплоносія 
кг у. п./Гкал 2,52 2,37 2,25  -0,27 



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 468 

 

 

11 
Вартість транспортування теплової енергії (в цінах на час 

розроблення схеми) 
грн/Гкал 107,7 104,4 101,1  -6,6 

12 Питомі витрати води на підживлення теплових мереж % 0,28 0,26 0,25  -0,03 

13 Чисельність персоналу на 10 км теплових мереж осіб 45,86 44,85 44,61  -1,25 

14 
Споживання паливно-енергетичних ресурсів на 

виробництво електроенергії 
т у. п. 2038567         

  в тому числі:            

 Природний газ т у. п. 1681593         

 Біопаливо т у. п. -         

 Традиційне тверде паливо т у. п.  356974,2        

  Рідке паливо т у. п.  - -  -  - -  

15 Вироблено електроенергії когенераційними установками МВт·год 4543532 5122014 8640537 9829190 5285658 

16 
Питомі витрати умовного палива на виробництво 

електроенергії 
кг у. п./Гкал 263,08         
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3. Надійність теплопостачання 

№ Показник Од. вим. 

 Значення 

2019 рік 2025 рік 2030 рік 

Після 

впроваджен

ня заходів 

Схеми 

Зміни    

(7) - (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Середній термін експлуатації ділянок труб мереж рік 31,5 22 17,5  -14 

  в тому числі           

  0 - 5 років % 2,3 31,9 21,5  19,2 

  5 - 10 років % 8,2 2,25 31,5  23,3 

  10 - 15 років % 8 7,96 2,2  -5,8 

  15 - 20 років % 6,1 7,7 7,9  1,8 

  більше 20 років % 75,3 46,3 36,9  -38,4 

2 Частка аварійних ділянок труб теплових мереж % 45,3 19,4 12,9  -32,4 

3 
Питома пошкоджуваність трубопроводів теплових мереж, 

кількість пошкоджень на рік на 1 км теплових мереж. 
пошк./рік/км 5,24 3,6 2,8  -2,44 

4 
Відношення встановленої теплової потужності та 

приєднаного навантаження 
% 1,64 1,44 1,43 1,36 -0,28 
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4.Якість теплопостачання            

№ Показник Од. вим. 

 Значення 

2019 рік 2025 рік 2030 рік 

Після 

впроваджен

ня заходів 

Схеми 

Зміни    

(7) - (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Кореляція між температурою зовнішнього повітря та 

фактичним відпуском теплової енергії за опалювальний 

сезон (відхилення)  

% 8,4        

2 

Загальна кількість незапланованих (аварійних) перерв у 

транспортуванні теплової енергії з вини ліцензіата, 

тривалість яких понад 6 годин 

од. 8104 5735 4558  -3546 

3 

Загальна тривалість незапланованих (аварійних) перерв у 

транспортуванні теплової енергії з вини ліцензіата, 

тривалість яких понад 6 годин 

годин 661997 468430 372356  -289641 

4 

Кількість зареєстрованих звернень споживачів теплової 

енергії з питань невідповідності якості послуг умовам 

договорів 

од. 6009 4252 3379  -2630 
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5.Екологічна ефективність       

 

   

№ Показник Од. вим. 

 Значення 

2019 рік 2025 рік 2030 рік 

Після 

впроваджен

ня заходів 

Схеми 

Зміни    

(7) - (4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Великі спалювальні установки од. 39 39 43 43 4,0 

2 Великі спалювальні установки Гкал 8695 9369 10893 12453 3758,0 

3 
В т. ч. тих, що входять в Національний план скорочення 

викидів, шт. 
од. 35 35 35 35 0,0 

4 
В т. ч. тих, що входять в Національний план скорочення 

викидів, Гкал 
Гкал 7471 8045 8762 8902 1431,0 

5 В т. ч. з терміном роботи менше 40000 годин од. 2 2 0 0 -2,0 

6 В т. ч. з терміном роботи менше 40000 годин Гкал 715 715 0 0 -715,0 

7 
Питомі викиди оксидів азоту (NOx) на 1 ГДж відпущеної 

теплової енергії 
г/ГДж 1753,3 1517,2 1121,9 1088,5 -664,8 

8 
Питомі викиди діоксиду сірки (SO2) на 1 ГДж відпущеної 

теплової енергії 
г/ГДж 1237,0 739,9 1,3 1,1 -1235,9 

9 
Питомі викиди речовин у вигляді суспендованих твердих 

частинок (пилу) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії 
г/ГДж 785,8 12,4 1,5 1,3 -784,5 

10 

Питомі викиди парникових газів у перерахунку на 

еквівалент діоксиду вуглецю на 1 ГДж відпущеної 

теплової енергії 

гCO2e/ГДж 1427021,1 1348049,9 1235912,7 1212171,7 -214849,4 

11 
Питомі викиди оксиду вуглецю (CO) на 1 ГДж 

відпущеної теплової енергії 
г/ГДж 414,0 404,1 563,9 545,3 131,3 

 

  



Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року      стор. 472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ДОДАТКИ 
 

ТОМИ 2-9 


