Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2022 рік
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Найменування суб'єкта господарювання

Рік заснування
Форма власності
Місцезнаходження
Код за ЄДРПОУ
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
ліцензіата, посада
Тел., факс, e-mail
Ліцензія на _____________________________
(№, дата видачі, строк дії)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
2018
Комунальна
Вул. Курчатова, 1, приміщення 8,
м. Енергодар, Запорізька область, 71502
42346158
Кир’яненко Олександр Миколайович,
директор
+380667794120, kptvk@ukr.net
Ліцензія на провадження господарської
діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення,

(розпорядження ЗОДА № 348-л від
14.12.2018 р., безстроково)
2 000,00

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн
Балансова вартість активів, тис. грн

302,43

Амортизаційні відрахування за останній звітний
період, тис. грн

24,93

Заборгованість зі сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів)

376,61 тис. грн

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми

Строки реалізації інвестиційної програми
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в
інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться
Головні етапи реалізації інвестиційної
програми

Підвищення якості послуг з централізованого
водопостачання та централізованого
водовідведення; підвищення екологічної
безпеки та охорони навколишнього
середовища
2022 рік (12 місяців з дати встановлення
тарифів)
Збір та аналіз комерційних пропозицій

1. Укладання договорів
2. Придбання обладнання
3. Встановлення обладнання

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

22,54

власні кошти

22,54

позичкові кошти

-

залучені кошти

-

бюджетні кошти

-

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

-

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів

-

Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби

67,0 %

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

-

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів
спеціального та спеціалізованого призначення

-

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони
навколишнього середовища

33,0 %

-

Інші заходи

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість

-

Внутрішня норма дохідності

-

Дисконтований період окупності

-

Індекс прибутковості

-

Директор КП «ТВК» ЕМР

______________________ Олександр КИР’ЯНЕНКО
(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

