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УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 75 58, 202 76 33, 202 74 22 

Е-mail:kmda@kma.gov.ua  Код ЄДРПОУ 00022527   Контактний центр міста Києва (044) 15 51   

Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kmda.gov.ua 
 

 

Прем’єр-міністрові України 

Денису ШМИГАЛЮ 

 

Про виконання робіт з  

технічного переоснащення  

СП «Завод «Енергія»   

у місті Києві  

 

Вельмишановний Денисе Анатолійовичу! 

 

У місті Києві протягом останніх років триває робота, спрямована на 

здійснення заходів з поліпшення екологічної ситуації у столиці шляхом 

модернізації єдиного в Україні сміттєспалювального заводу.  

Проєкт «Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» комунального 

підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому 

районі м. Києва в частині системи очищення димових газів», розпочатий у 

поточному році, передбачає, зокрема і забезпечення заміни застарілого 

обладнання заводу на нові газоочисні споруди. Орієнтовна вартість проєкту 

становить майже 850 000,0 тис. грн, а його реалізацію планується завершити за 

три роки. 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» проведено закупівлю робіт та у жовтні 

поточного року укладено відповідний договір. Реалізація проєкту передбачає 

впровадження значної кількості технологічного обладнання як вітчизняного, 

так і імпортного виробництва, виробництво якого має тривалий термін та 

передбачає попереднє замовлення та закупівлю металу як в Україні, так і за 

кордоном.  

Частина технологічного обладнання (димососи, компресорні та насосні 

агрегати, електросилове обладнання, обладнання системи екологічного 

моніторингу та інше) є закордонного виробництва, термін постачання якого 
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становить від 100 до 180 днів, що передбачає не тільки його виготовлення,         

а також випробування, транспортування, митне оформлення тощо. Це своєю 

чергою стало підставою для передбачення в умовах договору здійснення 

попередньої оплати з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 

що закуповуються за бюджетні кошти».  

Кабінет Міністрів України постановою від 02.12.2020 № 1198 уніс зміни до 

постанов Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 і від 22.07.2020     

№ 641, якими заборонив розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів на 

період дії карантину здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти, а Державній казначейській службі 

здійснювати відповідні платежі, крім випадків, коли предметом закупівлі є 

товари, роботи і послуги, потрібні для здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. Водночас розпорядникам (одержувачам) 

бюджетних коштів доручено забезпечити перегляд умов укладених договорів 

про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти з урахуванням 

зазначених вимог.   

Враховуючи інформацію, розміщену на офіційній сторінці Міністерства 

охорони здоров’я України, про продовження Урядом України карантину до 

28.02.2021 та те, що реалізація зазначеної постанови унеможливлює 

забезпечення комунальним підприємством початку виготовлення необхідного 

для проєкту обладнання, це своєю чергою створює ризик перенесення термінів 

початку реалізації вкрай важливого для міста Києва проєкту на невизначений 

строк. 

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 

що закуповуються за бюджетні кошти» у рішеннях Кабінету Міністрів України 

з питань використання бюджетних коштів у разі потреби можуть визначатися 

додаткові або інші умови попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти.  

Враховуючи викладене, прошу Вас, вельмишановний Денисе 

Анатолійовичу, доручити відповідним органам розробити відповідний акт 

Кабінету Міністрів України, який дасть змогу, як виняток, здійснити 

попередню оплату за договором на виконання будівельно-монтажних робіт       

по об’єкту «Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія»                                      

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі      
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м. Києва в частині системи очищення димових газів» та внести його на розгляд 

Уряду. 

 

Додаток: проєкт доручення на 1 арк. в 1 прим. 

  

З повагою 

 

Голова          Віталій КЛИЧКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитро Науменко 

Олена Басурова 486 33 50 




