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1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за IV квартал 2016 року

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

Й

1.5. Інше

Пояснювальна записка до звіту щодо виконання заходів інвестиційної
програми за 2016р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»
Інвестиційна програма ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» в частині виробництва
електричної і теплової енергії розроблена згідно Порядку формування інвестиційних
програм з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та
когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 15.10.2015р.
№ 2585, погоджена висновком за результатами розгляду Інвестиційної програми ПАТ
«Миколаївська ТЕЦ» на 2016р., затверджений заступником Міністра енергетики та
вугіЛьної промисловості України від 15.10.2015р.та схвалена постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
від 24.12.2015р. № 3078 (зі змінами).
Джерелами інвестиційної програми є амортизаційні відрахування у розмірі
3928,21 тис, грн. без ПДВ та невикористані кошти інвестиційної програми 2014р. у сумі
2097,9 тис. грн. без ПДВ.
План заходів і фактичне виконання остаточної інвестиційної програми на 2016р.
наведено у таблиці.
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Назва заходу
Реконструкція ВРП-35кВ з заміною
трансформатора ст. № ІТ та вимикачів
(ПВР)
Переоснащення системи
пожежегасіння кабельних тунелів у
відсіках 10, 12 (БМР)
Встановлення частотних
перетворювачів на тягодуттьових
механізмах котлів ТКП-2 ст. №№ 1, 2
Оснащення колектора зворотної
мережної води запобіжним пристроєм
(БМР)
Реконструкція циркуляційних
водоводів з встановленням витратоміру
(ПВР)
Оснащення технічних приміщень
системою раннього виявлення
надзвичайних ситуацій і оповіщення
людей у разі їх виникнення (БМР)
Придбання обладнання, у т. ч.:
Аналізатор рідини кондуктометрічний
лабораторний СКВ
Сушильна шафа CHOJ1 50/250
pH-метр рН-150М
Комп’ютерна техніка (комп’ютери,
принтери, монітори)
Механічний інструмент
(пнемошліфмашинка ІП-2106 АПК - 2
од., електрошлііфмашинка G W S-11125СІЕ1100ВТ, таль ручна KYOTO
CHAIN BLOCK CN TYPE,
пневмоножиці 1П-5405 У 1.1. мотокоса
1 STIHL FS38)

План на 2015р.,
Факт за 2 0 15р.,
тис. грн. без ПДВ тис. грн. без ПДВ

Відсоток
виконання
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-

0

10,0

-

0

6,0

8,63

143,83

16,30

46,77

286,93

21,49

2,85

13,26

892,89

1

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

Верстат для різки шамотних виробів
FELDA ТС 250
Зйомник гідравлічний
Пилесмок виробничий Bosch GAS 20 L
SFC
Випробувальний комплекс Omicron
CMC 356 (аналог Ретом-61 )
Стенд для механічних випробувань
Всього:
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-

0
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0
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-
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-

0
3,77

1. Реконструкція ВРП-35кВ з заміною трансформатора ст. № 1Т та вимикачів
(ПВР). Заходом передбачалось виконання проектно-вишукувальних робіт по
реконструкції ВРП-35кВ. Захід не виконано.
2. Переоснащення системи пожежегасіння кабельних тунелів у відсіках 10, 12
(БМР). Роботи по переоснащенню системи пожежегасіння кабельних тунелів
розпочались у 2012р.. коли було змонтоване обладнання автоматичного
порошкового пожежегасіння у 1-3 відсіках. У 2013-2015р. виконано проектні,
монтажні і пусконалагоджувальні роботи по оснащенню автоматичною системою
порошкового пожежегасіння у 4-9 відсіках. У 2015р. виконано проектні роботи по
оснащенню системою пожежегасіння у останніх 9-12 відсіках та монтажні і
пусконалагоджувальні роботи
по оснащенню автоматичною
системою
порошкового пожежегасіння у 11 відсіку. У 2016р. виконано монтажні і
пусконалагоджувальні роботи у останніх 9, 52 відсіках. Всі роботи виконані в
повному обсязі ліцензованою організацією ТОВ «Вулкан-Н», м. Миколаїв.
Фактичні витрати на виконання заходу склали 221,89 тис. грн. при плані 224 тис.
грн.
3. Встановлення частотних перетворювачів на тягодуттьових механізмах котлів
ТКП-2 ст. №№ 1, 2. Заходом передбачалось придбання обладнання для реалізації
проекту оснащення частотними перетворювачами тягодуттоьвих механізмів котлів
ТКП-2 ст. № 1, 2. розробленого ТОВ «НПО «Вертикаль» у 2015р. за рахунок
інвестиційної програми. Захід не виконано.
4. Оснащення колектора зворотної мережної води запобіжним пристроєм (БМР).
Заходом передбачалось виконання будівельно-монтажних робіт по оснащенню
колектора зворотної мережної води запобіжним пристроєм. Захід не виконано.
5. Реконструкція циркуляційних водоводів з встановленням витратоміру (ПВР)
Заходом передбачалось виготовлення проектно-кошторисної документації з
реконструкції циркуляційних водоводів. Захід не виконано.
6. Оснащення
технічних
приміщень
системою
раннього
виявлення
надзвичайних ситуацій і оповіщення людей у разі їх виникнення (БМР). Захід
було включено на вимогу доручення Міненерговугілля від 09.04.2013р. № 01/140441. Заходом було передбачено виконання будівельно-монтажних і
пусконалагоджувальних робіт у приміщеннях котельного відділення, пікової
водогрійної котельні, газо-розподільчого пункту, складу балонів пропан-бутан,
акумуляторної, киснево-розподільчої станції та мазутонасосної станції. На
виконання заходу у 2015р. ТОВ «Укртрансзв’язок» було виконано проектнокошторисну документацію та здійснено 1-у чергу будівництва. У 2016р.
передбачалось виконання будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт та
введення об’єкту в експлуатацію. Захід не виконано.
7. Придбання обладнання. За даним заходом придбано: комп’ютерна техніка
(комп’ютер, МФУ - 1 од., монітор - 11 од. всього на суму 46,77 тис. грн.), кутова
шліфмашинка (2,85 тис. грн.), pH-метр pH-150М (8,63 тис. грн.). За даним заходом
не придбано: аналізатор рідини кондуктометрічний лабораторний СКВ, Сушильна
2

шафа CH0J1 50/250, електрошлііфмашинка GWS-11-125СІЕ1100ВТ, таль ручна
KYOTO CHAIN BLOCK CN TYPE, пневмоножиці ІП-5405 У 1.1, мотокоса STIHL
FS38, верстат для різки шамотних виробів FELDA ТС 250, пилесмок виробничий
Bosch GAS 20 L SFC, випробувальний комплекс Omicron CMC 356, стенд для
механічних випробувань. Фактичні витрати на виконання заходу склали 581,25 тис.
грн. при плані 898,89 тис. грн. Відхилення пов’язане з відсутністю коштів у
підприємства протягом виконання інвестиційної програми.
Загалом інвестиційна програма 2016р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ виконана на
3,77%. Невиконання інвестиційної програми пов’язане з відсутністю у звітний період
обігових коштів з наступних причин:
1.

згідно постанови КМУ від 18.06.2014 №217 та відповідно до постанов
Національної комісії у сферах енергетики та комунальних послуг
для
підприємства норматив відрахувань грошових коштів на рахунки газопостачальної,
газотранспортної та газорозподільної організацій затверджувався в межах 80%85%;

2.

норматив перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання окремої енергогенеруючої компанії, відкритий в уповноваженому
банку на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015
№ 670-р протягом 3-х місяців 2016 року склав майже 100%;

3.

низький рівень розрахунків споживачів, а саме: заборгованість за теплову енергію
склала 69 407 тис. грн., заборгованість ДП «Енергоринок» скала 54 497 тис. грн.;

4.

арешт рахунків підприємства відповідно до рішень суду за несвоєчасну оплату
використаного природного газу та послуги з розподілу природного газу;

5.

невиконання плану відпуску теплової енергії (275,6 тис. Ткал при плані 378,5 тис.
Гкал), яке пов’язане з вищою (в порівнянні з розрахунковою) середньою
температурою навколишнього середовища, а також можливістю споживачів
контролювати та економити споживання теплової енергії внаслідок масового
використання лічильників теплової енергії;

6.

невиконання плану відпуску електричної енергії (54 млн. кВт*год при плані 65,1
млн. кВт*год) як наслідок зменшення відпуску теплової енергії (комбіноване
виробництво електричної та теплової енергії).

Генеральний директор

О.М. Матвіюк

Головний інженер

М.С. Ваколюк

Вик. Калач 1.О.
(0512) 58-33-41

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»)
Каботажний спуск, 18, м. Миколаїв, 54020, тел./факс (0512)36-20-40
E-mail: kanc@ntec.mk.ua www.ntec.mk.ua Код ЄДРПОУ 30083966
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На №

від

Завідувачу сектору НКРЕКП
в Миколаївській області
Кобі І.А.

Щодо надання звіту

Згідно Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 р. № 2585, ПАТ «Миколаївська
ТЕЦ» надає звіт щодо виконання інвестиційної програми за 2016р. з додатками.

Додаток:
-

ЗВІТ

щодо виконання інвестиційної програми ПАТ ’’Миколаївська ТЕЦ” за IV

квартал 2016 р. на 7 (семи) арк.;
пояснювальна записка до звіту щодо виконання заходів інвестиційної програми за
2016р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» на 3 (трьох) арк.

/
Г енеральний директор

Вик. 1.О. Калач
т. (0512) 58-33-41

О.М. Матвіюк

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»)
Каботажний спуск, і 8, м. Миколаїв, 54020, тел./факс (0512)36-20-40
E-mail: kanc@ntec.mk.ua www.ntec.mk.ua Код ЄДРПОУ 30083966

На №

Заступнику Міністра енергетики і
вугільної промисловості України
Светеліку О.Д.

від

Щодо надання звіту

Згідно Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 р. № 2585, ПАТ «Миколаївська
ТЕЦ» надає звіт щодо виконання інвестиційної програми за 2016р. з додатками.

Додаток:
звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" за IV
квартал 2016 р. на 7 (семи) арк.;
пояснювальна записка до звіту щодо виконання заходів інвестиційної програми за
2016р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» на 3 (трьох) арк.

Г енеральний директор

О.М» Матвіюк
V

Вик. І.О. Калач
т. (0512) 58-33-41

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»)
Каботажний спуск, 18, м. Миколаїв, 54020, тел./факс (0512)36-20-40
E-mail: kanc@ntec.mk.ua www.ntec.mk.ua Код ЄДРПОУ 30083966
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Голові Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
Вовку Д.В.

На № ___________ від_______

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19
Щодо надання звіту

Згідно Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 р. № 2585, ПАТ «Миколаївська
ТЕЦ» надає звіт щодо виконання інвестиційної програми за 2016р. з додатками.

Додаток:
-

звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" за IV
квартал 2016 р. на 7 (семи) арк.;
пояснювальна записка до звіту щодо виконання заходів інвестиційної програми за
2016р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» на 3 (трьох) арк.

'

Генеральний директор

Вик. 1.О. Калач
т. (0512) 58-33-41
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О.М. Матвіюк

