Новітні Енергетичні Програми

Підсумовуючи 2016 рік,
ми виділяємо найголовніше
і плануємо наступні періоди
своєї діяльності
Минулий рікТОВ «Новітні Енергетичні Програми» жило і працювало активно
попри те, що рік був важким і напруженим.
Найбільше зусиль було спрямовано на два напрямки - оптимізацію товариства
і виконання всіх технічних завдань у встановлені терміни. Особлива увага
зверталась і на фінансово-економічний стан товариства.
За 2016 рік ТОВ «Новітні Енергетичні Програми» сплатило державі податку на
додану вартість 2 мли. 908 тис.гривень, податок на прибуток за рік становив
1 млн.500 тис. гривень, сума нарахованої заробітної плати склала 2 млн. 567
тис. 900 гривень, єдиного соціального внеску сплачено 580 тис. гривень.
У 2016 році товариство брало участь у дев’яти тендерах, три з яких виграло.
Компанія, чисельність якої на кінець року становила 101 працівник, є
постійним партнером НФК «Ураган», підтримує проведення дитячого
футбольного турніру на Кубок Президента НФК «Ураган». За минулий рік
допомога футбольному клубу склала 100 тис.гривень.
2016 рік став роком отримання товариством сертифікату на систему
управління якістю. Сертифікат відповідає вимогам ISO 900:2008.
Впродовж 2016 року ТОВ «Новітні Енергетичні Програми» працювало
по чотирьох напрямках, а саме: технічне переоснащення системи
електропостачання, будівництво ЛЕП -110 кВ, будівництво підстанції, технічне
переоснащення ПЛ-10/6/0,4 кВ.

Технічне переоснащення
системи електропостачання
10 кВ від тягової підстанції
110/35/10 кВ «П’ятничани»
до дотискувальної
компресорної станції
«Більче-Волиця»
Роботи проводились в три етапи. Преша черга
передбачала заміну масляних вимикачів в чотирьох
фідерних комірках на вакуумні; диспетчеризацію
електропостачання на основі обміну інформацією
з цифровими пристроями релейного захисту;
встановлення апаратури РЗА на базі мікропроцесорної
техніки; заміну кабелів 10 кВ від чотирьох фідерних
комірок до кінцевих опор ЛЕП; ремонт лінії
електропостачання 10 кВ. У другій черзі відбулась
заміна комплектного розподільчого пристрою 10 кВ
КРИЗ №1 на новий у складі 16-ти комірок з вакуумними
вимикачами; заміна кабельних ліній від КРИЗ №1 до
КТП №5-№8 ДКС «Більче-Волиця». Третя заключна
черга передбачала заміну комплектного розподільчого
пристрою ЮкВ КРИЗ №2 на новий у складі 18-ти
комірок з вакуумними вимикачами та апаратурою
РЗА на мікропроцесорній базі; заміна кабельних ліній
від КРПЗ №2 до КТП №1-№4 ДСК «Більче-Волиця»;
організацію диспетчеризації електропостачання.
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Будівництво повітряної
високовольтної лінії
Яворів-Ільці 110 кВ
Будівництво лінії розпочато у 2012 році.
Загальна довжина ЛЕП 32 км, а в 2016 році протягнуто
22 км 790 метрів проводу типу АС.
Облаштовано 8 фундаментів, встановлено 9 металевих
опор і 1 залізобетонну. Найвища опора становить 40
метрів. Протягнуто 32 кілометри грозозахисного
троса.
Високовольтна лінія Яворів-Ільці 110 кВ протягнулась
через два високогірні райони Івано-Франківської
області- Косівський і Верховинський.
Найвища точка, де будували лінію, 1200 метрів над
рівнем моря.

Підстанція ПС-35 кВ
«Ільці»
Технічне переоснащення з розширенням підстанції та
переводом на напругу 110 кВ.
Відбувся монтаж трансформатора марки Н У ІШ А І
110/35/10 потужністю 40 МВА. Вага трансформатора
становить 78 тон і процес його доставки на підстанцію
був не простим.
Трансформатор подолав шлях на паромі з Болгарії
до Одеси, а звідти тралом його доставили на місце.
Ожеледа на дорогах і ями значно ускладнювали
просування тралу з багатотонним вантажем.
Придбано обладнання 110/35/10 кВ.
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Технічне переоснащення
ПЛ-10/0,4 кВ Делятин
1та 2 черги
і ПЛ-0,4/6 кВ Пасічна
Під час реконструкції ПЛ-10/0,4 кВ у Делятині
встановлено 880 залізобетонних опор, облаштовано
4 розвантажувальних КТП і замінено два існуючі КТП
на нові. Здійснено монтаж відгалужень і замінено
23,411 км проводу на самонесучий ізольований провід.
У селі Пасічна внаслідок технічного переоснащення
повітряної лінії було встановлено 620 залізобетонних
опор, облаштовано 4 розвантажувальних КТП і замінено
15,42 км проводу на самонесучий ізольований-

За стислими висновками, цифрами та
фактами стоїть відданість справі
та професіоналізм
Ми і надалі, у новому 2017 році, прагнемо
удосконалювати свою діяльність, використовувати
найменшу можливість і будувати за межами області,
отримувати цікаві проекти. Новий рік стане для ТОВ
«Новітні Енергетичні Програми» роком виконання
поставлених цілей, а саме: забезпечення ефективності
бізнесу, підвищення надійності і якості будівництва
ЛЕП і технічного переоснащення підстанцій, подальше
формування висококваліфікованого і лояльного до
компанії колективу.
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