Приватне акціонерне товариство
«Дніпровська ТЕЦ»
м. Кам’янське
Дніпропетровська область
12.01.2018 року
ПРОТОКОЛ № 1
відкритого обговорення щодо схвалення Інвестиційної програми на 2018 рік

Місце проведення відкритого обговорення: м. Кам’янське, Дніпропетровська область,
головна контора ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», актова зала.
Дата проведення відкритого обговорення:

“ 12 “

січня

2018

року

ПРИСУТНІ:

заступник Генерального директора з
економічних питань - член дирекції
заступник Генерального директора з
питань
перспективного
розвитку
виробництва - член дирекції
головний інженер - член дирекції
заступник міського голови
Начальник ПЕВ
Начальник ВТВ

Павлюченко І.М.
Батиченко Г.О.

Писаревський І.Є.
Скакун О.І.
Русанова Т В.
Золотухін С.В.
Порядок денний:
1.
2.
3.

Обрання головуючого та секретаря відкритого обговорення.
Інформація щодо змін Інвестиційної програми Товариства на 2018
рік.
Виступи учасників відкритого обговорення та прийняття рішення за
наслідками відкритого голосування

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. З першого питання порядку денного слухали:
Заступника Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва - член
дирекції Батиченко Г.О., який привітав учасників відкритого обговорення, запропонував
розпочати обговорення, для чого обрати головою відкритого обговорення Павлюченко І.М. заступника Генерального директора з економічних питань, а секретарем - Золотухіна Сергія
Валентиновича, начальника виробничо-технічного відділу.
За дану пропозицію голосували:
ЗА ”
"п р о т и ”

утрималися від голосування

6 голосів
0 голосів
0 голосів

Голосували «одноголосно»
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати головою відкритого обговорення Павлюченко І.М.. - заступника Генерального
директора з економічних питань - члена дирекції, секретарем - Золотухіна Сергія
Валентиновича, начальника виробничо-технічного відділу.
2. З другого питання порядку денного слухали:
Головного інженера - члена дирекції Писаревського І.Є., який надав учасникам обговорення
стислу характеристику' заходу, включеного до Інвестиційної програми ПрАТ «Дніпровська
ТЕЦ» на 2018 рік та запланованих змін до неї.

1. Теплотехнічне обладнання
Впровадження автоматизованої системи обліку технологічного процесу котлоагрегатів №
1, 2, 5, 7, 8 та турбоагрегатів ст. № 1, 3, 4 ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
На теперішній час сучасні технології одержання, збору й обробки інформації дозволяють
реалізувати облік енергоресурсів практично в режимі реального часу. Вимірювальні системи,
що забезпечують збір, обробку, зберігання й передачу інформації про споживання або
виробництво енергоресурсів, одержали назву - автоматизовані системи контролю й обліку
енергоресурсів.
На ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» відсутня система збору та обробки інформації
технологічних параметрів працюючого обладнання, а існують лише окремі вузли обліку, які
фізично та морально застаріли, мають велику відносну похибку вимірювань і фіксують покази
на діаграми або взагалі є індикаторами. Немає можливості проводити повний аналіз роботи
котлоагрегатів та турбогенераторів. Обладнання КВП та А виготовлено в 60-х роках минулого
століття та дає постійні збої, запчастини не можливо придбати.
Тому, існує потреба в заміні застарілих приладів обліку і модернізації системи контролю
за всіма технологічними процесами. Єдиним рішенням є повна заміна існуючих приладів на
нові більш сучасні зі створенням єдиної системи збору та обробки даних з можливістю
архівації.
Проектом передбачається модернізація п’яти котлоагрегатів і трьох турбогенераторів.
Система буде контролювати основні технологічні параметри.
на котлоагрегатах:
витрату перегрітої пари, живильної води, природного газу;
- температуру перегрітої пари, живильної води, природного газу, відхідних газів;
тиск перегрітої пари, живильної води, природного газу;
на турбогенераторах:
витрату перегрітої пари;
- температуру перегрітої пари;
тиск перегрітої пари;
витрату конденсату, конденсату бойлерів ТГ-3,4;
- температуру конденсату, конденсату бойлерів ТГ-3,4;
тиск конденсату, конденсату бойлерів ТГ-3,4;
від існуючого приладу система повинна забезпечити архівування показів: вісьовий
зсув, мегаваттметр;
температуру масла до та після маслоохолоджувача;
температуру колодок підпорного підшипника;
- тиск, витрату, температуру швидкісного телообмінювача ТГ-1;
загальні параметри:
архівування технологічних параметрів за кожну годину, добу, місяць;
архівування повідомлень про час перерв живлення та нештатних ситуаціях;
- захист даних від несанкціонованого змінення;
відображення миттєвих показників в графічному та числовому вигляді (мнемосхеми).
Впровадження системи автоматизованого обліку призведе до більш точного збору
інформації та якісному контролю за споживанням енергоресурсів, більш ефективного
використання обладнання, зменшення витрат на ремонт та обслуговування, а також забезпечить
отримання достовірної інформації та єдність вимірювань, як того вимагає Закон України «Про
метрологію та метрологічну діяльність».
На ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» вже існує розроблений та затверджений в установленому
порядку проект модернізації всієї системи, тому вважається доцільним у 2018 році за рахунок
інвестиційної програми впровадити автоматизовану систему обліку технологічного процесу на
котлах № 1, 2, придбати обладнання для котлоагрегату ст. № 5, створити робоче місце
«Начальник зміни» та довиконати впровадження проекту на котлах ст. № 5, 7, 8 та
турбоагрегатах ст. № 1, 3, 4 у 2018-2019 роки за власні кошти.
3. З третього питання порядку денного слухали:

Учасника відкритих обговорень заступника міського голови Скакуна О.І., який
підтримав запропоновані зміни до Інвестиційної програми ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2018
рік без зміни тарифу .
Запитання відсутні.
Голова відкритого обговорення Павлюченко І.М. подякувала присутнім за участь в
громадських слуханнях та за виступи і поставила на голосування наступний проект рішення за
результатами відкритого обговорення:
1. Схвалити зміни до Інвестиційної програми ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2018 рік.
2. За результатами проведених відкритих обговорень скласти та направити до НКРЕКП
протокол на підтримку пропозицій ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» щодо зміни
Інвестиційної програми на 2018 рік
За дану пропозицію голосували:
„ЗА”
„ПРОТИ”
утрималися від голосування
-

6 голосів
0 голосів
0 голосів

Голосували «одноголосно»
ВИРІШИЛИ:
1. Схвалити внесення змін до Інвестиційні програми ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» на
2018 рік.
Голова відкритого обговорення Павлюченко І.М. оголосила про закриття процедури
відкритого обговорення.

Голова відкритого обговорення

Секретар відкритого обговорення

Заступник міського голови

