Інвестиційна програма комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго»
Чорноморської міської ради Одеської області на 2019 рік передбачає комплекс заходів для
підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи системи централізованого
теплопостачання м. Чорноморська, поліпшення якості послуг, зниження витрат та втрат теплової
енергії , економії енергоресурсів, зменшення викидів в атмосферне повітря та модернізації
основних засобів виробництва нормативний строк служби , яких вичерпано .
Інвестиційна програма сформована в межах фактичних джерел фінансування відповідного
календарного року та розрахована згідно з плановими річними обсягами корисного відпуску
теплової енергії споживачам.

ПРОЕКТ
Інвестиційна програма комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго»
Чорноморської міської ради Одеської області на 2019 рік
№
п/п

Найменування заходу

Вид
ліцензованої
діяльності

Обсяги
робіт
по
заходу

Загальна
сума заходу
без ПДВ,
тис. грн.

1
1

2
Реконструкція розподільчої
теплової мережі на ділянці від
камери К2 до камери К3 (вул.
Парусна, 7) та ділянці від камери
К2 до камери К4 (вул. Парусна, 11)
в м. Чорноморськ
Технічне переоснащення котла
ПТВМ-30 №1 (інв.788) в котельні
№2 по вул. Садова, 1 в
м. Чорноморськ із використанням
енергоефективних пальникових
пристроїв
Технічне переоснащення котла
ПТВМ-30 № 2 (інв. 789 ) в
котельні №2 по вул. Садова, 1 в
м. Чорноморськ із використанням
енергоефективних пальникових
пристроїв
Придбання вантажопасажирського
автомобілю для обслуговування
теплових мереж
Проектні роботи з технічного
переоснащення систем
автоматизації центральних
теплових пунктів для створення
автоматизованої системи
диспетчеризації об’єктів теплових
мереж КП «ЧТЕ» в м.
Чорноморськ Одеської області
РАЗОМ

3
Транспортува
ння теплової
енергії

4
480 м (в
однотрубно
му вимірі)

5
2291

Виробництво
теплової
енергії

1 к/агрегат /
6 пальників

1817

Виробництво
теплової
енергії

1 к/агрегат /
6 пальників

1817

Транспортува
ння теплової
енергії
Транспортува
ння теплової
енергії

1 од.

831,8

831,8

Робочий
проект

90,6

90,6

6847,4

4220,4

2

3

4
5

Джерела фінансування
Амортизацій
Виробничі
ні
інвестиції з
відрахування прибутку без
без ПДВ, тис.
ПДВ, тис.
грн.
грн.
6
7
1481
810

1817

1817

2627

