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Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на  

2017-18 роки 
 

 

КП «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради 

(найменування ліцензіата) 

 

 

 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА 

 

Найменування ліцензіата КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР 

Рік заснування  1973 

Форма власності  комунальна 

Місце знаходження 82106, Львівська обл., м.Дрогобич, 

вул.Індустріальна, 1а 

Код за ЄДРПОУ 05445563 

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 

ліцензіата, посада 

Хомяк Ігор Миколайович, директор 

Тел., факс, е-mail  03244 21412; 03244 37369; 

drogobychteplo@ukr.net 

Ліцензія на виробництво теплової енергії 

(№,  дата видачі, строк дії) 
Рішення №71 від 05.07.2017р. 

Львівської ОДА 
Ліцензія на транспортування теплової 

енергії (№,  дата видачі, строк дії) 
Рішення №71 від 05.07.2017р. 

Львівської ОДА 
Ліцензія на постачання теплової енергії  

(№,  дата видачі, строк дії) 
Рішення №71 від 05.07.2017р. 

Львівської ОДА 
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 9916 
Балансова вартість активів, тис. грн 46803 
Амортизаційні відрахування за останній 

звітний період, тис. грн 
817 

Заборгованість зі сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) 
- 
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2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ 
Цілі інвестиційної програми зменшення собівартості теплової 

енергії та відповідно зменшення темпів 

росту тарифів на опалення, відновлення 

основних фондів підприємства, 

підвищення ефективності використання 

та зменшення споживання енергоресурсів 

теплового господарства м. Дрогобич, 

підвищення якості теплопостачання 

міста, використання інноваційних 

технічних, технологічних, організаційних 

рішень, створення економічно 

привабливих умов для інвестиційних 

проектів у сфері житлово-комунального 

господарства. 

досягнення сучасного технічного, 

економічного, організаційного рівня 

теплового господарства як розвиненої і 

потужної галузі економіки  міста за 

рахунок системного і комплексного 

вирішення завдань Програми щодо: 

підвищення енергоефективності 

використання енергетичних ресурсів та 

енергозбереження в тепловому 

господарстві; 

зменшення на постійній основі 

питомих витрат енергоносіїв при 

виробництві продукції, робіт і послуг 

житлово-комунального господарства; 

підвищення рівня якості, надійності 

тепло забезпечення об’єктів міста; 

створення системи збору інформації 

в частині оцінки рівня 

енергоефективності. 
 

Строк реалізації інвестиційної програми 2017-18 рік 

На якому етапі реалізації заходів, 

зазначених в інвестиційній програмі, 

знаходиться ліцензіат 

Наявність проектно – кошторисної 

документації. 

Головні етапи реалізації інвестиційної 

програми 
Реконструкція теплових мереж. 
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3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн 4226,73тис.грн 
власні кошти 4226,73тис.грн 
позичкові кошти - 
залучені кошти - 
бюджетні кошти - 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  100 
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 107,69 
Внутрішня норма дохідності 10,3% 
Дисконтований період окупності 9,49 
Індекс прибутковості 1,03 

 

 

 

Керівник  

КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР      Хомяк І.М. 

 

 

         м.п. 


