Додаток 3
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
(схвалення) інвестиційних
програм суб’єктів
господарювання у сфері
теплопостачання

Інформаційна картка
ліцензіата до Інвестиційної програми на
2017 рік
(строк)

«Публічне акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль»
(назва підприємства)
1. Загальна інформація про ліцензіата
Найменування ліцензіата
Рік заснування
Форма власності
Місце знаходження
Код за ЄДРПОУ
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи
ліцензіата, посада
Тел., факс, E-mail
Ліцензія на виробництво теплової енергії
(№, дата видачі, термін дії)
Ліцензія на транспортування теплової
енергії (№, дата видачі, термін дії)
Ліцензія на постачання теплової енергії
(№, дата видачі, термін дії)
Статутний капітал ліцензіата, тис.грн
Балансова вартість активів, тис.грн

ПАТ «Криворізька теплоцентраль»
1929
державна
50014, м.Кривий Ріг, вул. Електрична, 1.
00130850
В.о. генерального директора
Мироненко Костянтин Олександрович
(056)409 96 97, kanc@tec.dp.ua
Постанова НКРЕКП №789 від 19.06.2017 р. ;
безстрокова
Постанова НКРЕКП №789 від 19.06.2017 р. ;
безстрокова
Постанова НКРЕКП №789 від 19.06.2017 р. ;
безстрокова
315 651
1 536 311

Амортизаційні відрахування за останній
звітний період, тис.грн
Заборгованість зі сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів)

58 647
127 112

2. Загальна інформація про інвестиційну програму
Цілі інвестиційної програми

Упорядкування розрахунків, фінансових
взаємовідносин між теплопостачальною
організацією та споживачами теплової енергії

Строк реалізації інвестиційної програми

Після погодження інвестиційної програми та
включення в діючий тариф на теплову енергію
протягом 12 місяців
Необхідна документація в наявності.

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

Придбання матеріалів, обладнання,
впровадження заходів.

2
Продовження додатка 3
3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою
14642,87
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн
14642,87
власні кошти
позичкові кошти
залучені кошти
бюджетні кошти
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
11
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
89
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного
обліку ресурсів

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
Інші заходи
4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми
Чиста приведена вартість, тис. грн.
Внутрішня норма дохідності, %
Дисконтований період окупності, рік
Індекс прибутковості

В.о. генерального директора
МП

_______________
(підпис)

Мироненко К.О.
(прізвище, ім’я, по батькові)

