
Звіт про використання коштів, внесених до статутного капіталу 

КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР у 2019 році 

 згідно рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018  №4/38 «Про 

міський бюджет на 2019 рік», зі змінами 

Отримано 
внесків в 
статутний 
капітал, 
тис. грн 

Фактично 
використано 
внесків в 
статутний 
капітал, 
 тис. грн 

Напрямки використання внесків в статутний капітал 

170 406,7 170 406,7 оплата за придбані тролейбуси у фінансовий лізинг (лізингові 
платежі, щорічна страховка, відсотки), придбання матеріалів 
для ремонту окремих ділянок трамвайної колії, капітальний 
ремонт стрілочних переводів на аварійних ділянках трамвайної 
колії, придбання та заміна трансформаторів в Депо № 1 (вул. 
Холодильна, 2) та на тяговій підстанції № 16 (вул. Миколи 
Руденка, 67), оплати кредиторської заборгованості за спожиту 
електроенергію, забезпечення проведення капітальних 
ремонтів трамвайних вагонів і трамвайних візків (матеріали, 
запасні частини, заробітна плата), виконання умов кредитного 
договору між КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР та 
Європейським Банком реконструкції та розвитку від 26.02.2019 
та угоди про підготовку кредитного фінансування від 
15.12.2017 (сплата комісії за оцінку проекту та одноразової 
комісії за надання кредиту, відшкодування юридичних послуг 
та послуг процесуального агента, для оплати в рамках 
виконання умов договору з ЄБРР, послуг з аудиту фінансової 
звітності), будівництва тролейбусної лінії на ж/м Сонячний по 
вул. Любарського (вул. Білостоцького) та вул. Маршала 
Малиновського, технічне переоснащення тролейбусної лінії на 
перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Мостової, 
здійснення диспетчерських послуг щодо організації та управління 
рухом міського пасажирського транспорту загального користування з 
придбанням відповідного технологічного обладнання, на 
будівництво тролейбусної лінії для продовження маршрутів №№10, 
12 від бульв. Слави до пров. Добровольців і в зворотному напрямку 
до вул. Космічної (проектні роботи), будівництво тролейбусної лінії 
на ж/м Придніпровський від вул. Космічної (вул. Набережна 
Перемоги – Південний міст – вул. Гаванська – вул. Електрична) до 
вул. 20-річчя Перемоги (в районі буд. 55 Г) та в зворотному напрямку 

і зарядної станції (проектні роботи), для забезпечення страхування 
тролейбусів, придбаних за рахунок кредитних коштів  ЄБРР, 
забезпечення нестандартного приєднання до електричних 
мереж системи розподілу, а саме мобільної зарядної станції 
для зарядки тролейбусів з автономним ходом та 
диспетчерського пункту в рамках робіт, пов’язаних з 
організацією тролейбусного маршруту на ж/м Придніпровськ. 

 


