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Народному депутатові України 

О. ТКАЧЕНКУ 

 

Про стан тепломереж у 

місті Києві та вжиття заходів 

для їх капітального ремонту 

 

Шановний Олександре Владиславовичу! 

 

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) на Ваш депутатський запит від 16.01.2020 № 09/167, що 

надійшов з листом Голови Верховної Ради України Разумкова Д. О. від 

17.01.2020 № 11/10-1409 щодо стану теплових мереж у місті Києві та причин 

аварії на тепловій мережі на вул. Антоновича, 174 повідомляє. 

В управлінні та обслуговуванні КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» перебувають 

ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод «Енергія», 183 котельні (зокрема і 4 станції 

теплопостачання) та теплові мережі, загальна довжина яких становить                   

близько 5,4 тис. км в однотрубному вимірі.  

За інформацією КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», загальна довжина теплових 

мереж з терміном експлуатації понад 25 років становить понад 70 %. Основний 

тип прокладання трубопроводів теплових мереж ‒ підземне канальне в 

залізобетонних каналах з підвісною ізоляцією з мінеральної вати. Довжина трас 

теплових мереж з таким типом прокладання становить 4,3 тис. км (79 %). Крім 

цього, 1073,3 км (19,66 %) трас теплових мереж – безканального прокладання, 

91,16 км (1,67 %) трас – повітряного прокладання. 

Ремонти та випробування теплових мереж проводяться щороку в 

міжопалювальний період згідно із затвердженими графіками. 

У 2019 році перекладено близько 129 км теплових мереж в однотрубному 

вимірі на загальну суму близько 492 млн грн (з ПДВ). За минулий рік під час 

усунення пошкоджень перекладено близько 52 км дефектних трубопроводів 

теплових мереж в однотрубному вимірі. Також замінено близько 57 км 
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дефектних трубопроводів теплових мереж в однотрубному вимірі. Після 

усунення пошкоджень на теплових мережах силами підрядних організацій  

відновлено понад 100 тис. кв. м асфальтобетонного покриття та близько                

39 тис. кв. м газонів. 

У 2019 році за рахунок коштів міського бюджету виконано робіт з 

реконструкції та капітального ремонту теплових мереж на загальну суму                          

331 230,3 тис. грн. 

Водночас бюджетом міста Києва на 2020 рік, затвердженим рішенням 

Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

передбачено 286 805,3 тис. грн на реконструкцію та капітальний ремонт 

теплових мереж. 

Теплова мережа на вул. Антоновича, 176 біля ТЦ «Океан Плаза» перебуває 

на балансі КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». 

Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального 

періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики                   

та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України                       

від 10.12.2008 № 620/378, та Правил технічної експлуатації теплових установок 

і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України                 

від 14.02.2007 № 71, власники теплових мереж під час підготовки обладнання 

теплових мереж до опалювального періоду повинні провести гідравлічні 

випробування устаткування теплових мереж на щільність та міцність. 

За інформацією КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», у період підготовки 

обладнання теплових мереж до опалювального періоду 2019/2020 років під                      

час гідравлічних випробувань ділянки теплової мережі на вул. Антоновича, 176 

пошкоджень не виявлено. Тому заміну ділянки трубопроводу не було 

передбачено.  

На сьогодні ремонтні роботи на зазначеній тепловій мережі завершено, 

систему заповнено теплоносієм, клієнтів переключено на постійне джерело 

живлення (ТЕЦ-5). 16.01.2020 рух вулицею Антоновича відновлено в повному 

обсязі. 

 

 

З повагою 

 

Голова  Віталій КЛИЧКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитро Науменко 

Катерина Гудімова 235 92 39 




