ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2018 РОЦІ

Новітні Енергетичні Програми

Для товариства
«Новітні Енергетичні Програми»
2018 рік став періодом
для оптимізації управління
та внутрішнього удосконалення
Переслідуючи цю мету, в колективі запроваджено проведення щоденного
аналізу діяльності, контроль за належним виконанням поточних завдань,
беззаперечне дотримання всіх вимог нормативної документації. 2018 рік
став плідним для товариства на спорудження і технічне переоснащення
об’єктів, отриманих внаслідок виграних 18 тендерів. Всі вони були виконані у
встановлені і затверджені терміни.
Особлива увага на ТОВ «Новітні Енергетичні Програми» приділялась
фінансово-економічному стану. У 2018 році товариство сплатило до
державного бюджету податку на додану вартість 1 млн.875 тисяч 899 гривень,
податок на прибуток становив 1 млн.018 тисяч 612 гривень, сума нарахованої
та виплаченої заробітної плати склала 4 млн. 056 тисяч 900 гривень, єдиного
соціального внеску сплачено 787 тисяч 811 гривень.
Кожного року товариство підтверджує свій сертифікат на систему управління
якістю, який відповідає вимогам ISO 900:2008. За підсумками 2018 року
ТОВ «Новітні Енергетичні Програми» посіло друге місце у конкурсі «Краще
підприємство з охорони праці» у категорії «Енергетика».
У минулому році колектив підприємства,чисельністю 77 чоловік, здійснював
роботи по таким напрямкам: технічне переоснащення ПЛ-0,4/10/35 кВ;
реконструкція ПС-110 кВ; технічне переоснащення ПС-35 кВ і ПС-110 кВ;
будівництво цеху по ремонту обладнання та учбового комбінату; ремонт
водопровідних мереж газової компресорної станції.
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Заміна
масляних вимикачів
на вакуумні
на чотирьох підстанціях
Івано-Франківської області
На ПС-35/10 кВ «Будилів» встановлено 10 вакуумних
вимикачів та панелей РЗА; ПС-110 кВ «Отинія» 9 вакуумних вимикачів і панелей РЗА; ПС-35 кВ
«Джурів»- 10 штук і на ПС-35 кВ «Птахофабрика» 11
вимикачів. Таке технічне переоснащення збільшить
комутаційний
ресурс
обладнання,
підвищить
безпечність експлуатації і надійність підстанції в цілому.
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Село Брустури
Косівського району.
Технічне переоснащення
ПЛ-0,4 кВ
Від ТП-88 довжина лінії становила 5 км 552 метри,від
ТП-61 протяжність 3 км 189 метрів. Роботи на
ПЛ-0,4 кВ у Брустурах продовжаться у 2019 році.
Загалом перебудові підлягає 26 км 575 метрів
електролінії.

5

Реконструкція
ПЛ-35 кВ
Отинія-Виноград
Згідно робочого проекту, реконструювали ділянку
лінії,на якій неодноразово були зафіксовані зсуви
грунту. Демонтували три залізобетонні електроопори
з цієї ділянки і встановили дві анкерні металеві,
обійшовши небезпечну ділянку лінії ПЛ-35 кВ ОтиніяВиноград.

6

Новітні Енергетичні Програми

Перебудова
ПЛ-0,4 кВ
у селищі Ворохта
Яремчанської міської ради
Івано-Франківської області
Демонтовано старі дерев’яні опори і встановлено
залізобетонні. Протягнуто самонесучий ізольований
провід.Перебудовано 24 кілометри електролінії.
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Реконструкція
трансформаторної підстанції
«Шкірзавод»
Здійснено демонтаж існуючих комірок 10 кВ типу
КСО та встановлено нові комірки 10 кВ типу Galset.
Замінено прохідні ізолятори 10 кВ, проведено ремонт
всередині РУ 10 кВ із заміною світильників.

Технічне переоснащення
ПЛ-10/0,4 кВ
у селі Устеріки
Верховинського району
Дерев’яні опори замінено на залізобетонні, протягнуто
самонесучий ізольований провід. Прилади обліку
електроенергії винесено на фасади будинків. Загальна
протяжність перебудованої лінії в селі Устеріки склала
13 кілометрів.
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Реконструкція відкритого
розподільчого пристрою
110 кВ на ПС 110/10 кВ
«Яворів»
Замінено все силове обладнання з монтажем
прийомного порталу і жорсткої ошиновки. Проведено
пусконалагоджувальні роботи та високовольтного
випробування нового обладнання.

Tехнічне переоснащення
ПС 35/10 кВ
«Делятин»
Виконано заміну трьох масляних вимикачів на
вакуумні на відкритому розподільчому пристрої 35 кВ
ПС 35/10 кВ «Делятин». Змонтовано три комплекти
трансформаторного
струму
35
кВ,проведено
пусконалагоджувальні та високовольтні випробувальні
роботи нового обладнання.
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Ремонт водопровідних мереж
газової компресорної станції
«Рогатин»
Виконали ремонт зовнішнього водопроводу від
точки врізки до насосної станції першого підйому і
далі до компресорної станції «Рогатин». Здійснили
ремонт будівлі насосної станції із заміною насосного
обладнання.

Технічне переоснащення
ПЛ-10/0,4 кВ у селах
Чорні Ослави, Білі Ослави
Надвірнянського району
Замінено старі дерев’яні опори на залізобетонні,
змонтовано самонесучий ізольований провід. Загальна
протяжність лінії становила 4,3 кілометра.
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Розпочато будівництво цеху
по ремонту обладнання
та учбового комбінату з
контакт-центром
АТ «Прикарпаттяобленерго»
Будівництво об’єкту продовжиться у 2019 році.

Лісосічні роботи
і чистка трас
під ПЛ-0,4/10/35 кВ у 2018 році склала 35 гектарів.
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