Будівництво двох міні-ТЕЦ з використанням альтернативних
видів палива (пелети, дрова)
Огляд проекту
Метою проекту є будівництво міні-ТЕЦ з використанням альтернативних
видів палива (пелети, дрова), що дозволить скоротити споживання
Опис проекту
природного газу та перехід на тверде паливо, яке виробляється в регіоні, що,
в свою чергу, сприятиме розвитку виробництва вугілля, так і
альтернативного твердого палива (брикети, пелети).
Виробництво електроенергії – 1500 кВт/год., виробництво тепла –
Товари/ Послуги
7,6 МВт./год.

Потреба в інвестиціях
Розмір та тип

Деталі

Вартість проекту складає 135 млн. грн. (5058,1 тис.дол.США), на умовах
співфінансування, державно-приватного партнерства.
Проектом
передбачається
комплексне
переоснащення
об’єктів
теплопостачання:
1. Технічне переоснащення котельні №8 мікрорайону Шахтарський із
перепідключенням теплового навантаження на котельню №1 мікрорайону
Лазурний
2. Технічне переоснащення котельні №1 мікрорайону Лазурний
Термін реалізації проекту 2017-2019 роки. Річний дохід від продажу тепла –
21,84 млн. грн., річний дохід від продажу електроенергії – 16,16 млн. грн.,
Середній строк окупності проекту складає 5 років.

Місцезнаходження та інфраструктура
Місцезнаходження

Котельня №1: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Лазурний.
Котельня №8: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський

Земля

Ділянка/Площа

Майданчик будівництва об’єкту планується розташувати на території
існуючої котельні №1 (площа території 1,2829 га, площа забудови 0,41 га)
та котельні №8 у (площа території 0,8 га, площа забудови 0,23 га).
Правовий статус

Комунальна
Цільове призначення використання

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту
(згідно Класифікації цільового призначення землі, код 12.06)

Інфраструктура

Поточне використання
Частина території, на якій планується будівництво міні-ТЕЦ на даний
момент частково забудовані і не використовується
Доступ до транспортної інфраструктури

Потужності знаходяться в межах м. Покровськ. 500 м до траси ДонецькКиїв.
56 км до залізничного вузла м. Костянтинівка Донецької області
183 км до аеропорту м.Дніпро
Наявність і відстань до комунальної інфраструктури

На території котелень №1 та №8 є каналізація, водопровід, пожежний
водопровід, кабельні мережі, освітлення, газопровід. Наявної потужності
достатньо для виробничого процесу
Контактні дані:
Гордієнко Дмитро Володимирович, заступник міського голови
Адреса: 85300 Донецька область, м. Покровськ, площа Шибанкова, 11
Контактний телефон: +38 (06239) 52-17-69 E-mail: krs.v@dn.gov.ua

