Основні напрямки діяльності ПАТ «Центренерго»
на 2017 рік
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ
«Центренерго», що відбулися 25 квітня 2017 року затверджено
основні напрямки діяльності ПАТ «Центренерго» на 2017 рік.
Основні напрямки роботи Товариства узагальнені, оформлені і
затверджені у вигляді відповідних програм, планів та заходів, які планується
реалізувати у 2017 році:
В галузі технічної політики:
Підвищення надійності та економічної роботи енергоблоків, подальша
робота зі скорочення споживання природного газу, оптимізації питомих
витрат умовного палива на відпуск електроенергії шляхом впровадження
заходів , передбачених наступними програмами Товариства:
1.
Програма проведення ремонтів та підвищення надійності роботи
основного та допоміжного обладнання ТЕС ПАТ «Центренерго» на 2017 рік.
2.
Програма
скорочення
споживання
природного
газу
електростанціями
ПАТ «Центренерго» на 2017 рік.
3.
Програма зниження витрат умовного
палива
на відпуск
електричної та теплової енергії електростанціями ПАТ «Центренерго» на 2017
рік.
В галузі інвестиційній діяльності:
Виконання плану капітальних інвестицій ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» на 2017
рік, як складової частини фінансового плану Товариства, який затверджено
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. №128-р «Про
затвердження фінансового плану публічного акціонерного товариства
"Центренерго" на 2017 рік».
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2017
№133-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від
8 вересня 2004 р. № 648 «Про заходи щодо реконструкції та модернізації
теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей» продовжується виконання робіт
з будівництва установки сіркоочистки на енергоблоці ст.№2 Трипільської ТЕС,
що визначено Розділом II «Першочергові проекти теплоелектростанцій.
Проекти, які реалізуються за рахунок механізму нарахування інвестиційної
складової». ПАТ «Центренерго» здійснює будівництво першої в Україні
повномасштабної пілотної установки десульфуризації димових газів (УДГ) за
сучасною напівсухою технологією фірми «RAFAKO SA» (Республіка Польща).
Графіком
реконструкцій
енергоблоків
теплоелектростанцій
енергогенеруючих компаній, затверджений наказом Міністерства енергетики та
вугільної промисловості від 22.03.2017р. №221, закінчення терміну будівництва

сіркоочисної установки на енергоблоці №2 Трипільської ТЕС встановлено
12.05.2019р.
З огляду на дефіцит енергетичного вугілля марок «АШ» та «П», що
склався в Україні внаслідок проведення АТО, Міненерговугілля розглянуто
питання технічної можливості переведення енергоблоків на спалювання
газового вугілля марки «Г», «ДГ» з урахуванням витрат на технічне
переоснащення електростанцій та необхідний певний час на закупівлю і
монтаж обладнання в рамках дії комплексу організаційних та економічних
заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу.
Протоколом засідання секції «Електроенергетика» Науково-технічної
Ради Міненерговугілля від 23.02.2016р. погоджено Технічні рішення у рамках
«Технічного переоснащення систем подачі, приготування, та спалювання
вугілля марки «А» і «П» з переведенням котлоагрегатів ст.№2,5 Зміївської ТЕС
ПАТ «Центренерго» на використання вугілля марки «Г» і «ДГ», розроблені ТОВ
«Котлотурбопром», та Завдання на проектування «Технічне переоснащення
систем подачі, приготування, та спалювання вугілля марки «А» і «П» з
переведенням котлоагрегатів ст.№2,5 Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» на
використання вугілля марки «Г» і «ДГ», стадії «П», «Р».
Наказом Міненерговугілля від 31.10.2016 №684 «Про підготовку
електростанцій і теплових мереж до надійної та ефективної роботи у 2017 році
та осінньо-зимовий період 2017/2018 року» затверджені терміни виконання
робіт з технічного переоснащення:
для енергоблока ст.№2 Зміївської ТЕС у період з 01.12.2016 по
01.09.2017;
для енергоблока ст.№5 Зміївської ТЕС у період з 15.04.2017 по
15.10.2017.
На виконання п. 1 Рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз
енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури»,
введеним в дію Указом Президента України від 16 лютого 2017 року № 37/2017,
яким визначено необхідність звернути увагу Кабінету Міністрів України на
невиконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4
листопада 2014 року, введеного в дію Указом Президента України від 14
листопада 2014 року № 876, та рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 6 травня 2015 року, введеного в дію Указом Президента України від
28 травня 2015 року № 298, зокрема щодо розроблення проекту реконструкції
енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких
використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування
ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку, ПАТ «Центренерго»
розглядається питання щодо розробки проектної документації та виконання
робіт з технічного переоснащення котлоагрегату ст.№4 Трипільської ТЕС ПАТ
«Центренерго» в частині використання вугілля газової групимарок «Г» і «ДГ».
Крім того, важливим для Товариства є забезпечення реалізації заходів з
капітального будівництва, згідно з розробленими проектами, у сфері пожежної,

техногенної безпеки та цивільного захисту по ПАТ «Центренерго», а також
заходів інвестиційних програм у сферах централізованого теплопостачання
(заміна
ділянок
внутрішньоквартальних
систем
централізованого
теплопостачання), водопостачання та водовідведення (оснащення будинковими
приладами комерційного обліку водопостачання споживачів Вуглегірської та
Зміївської ТЕС) .
В галузі економічної та фінансової політики:
1.
Виконання Фінансового плану Товариства та забезпечення його
своєчасного коригування з метою збалансування діяльності Товариства.
Дотримання рівня витрат відповідно до рівня отриманих доходів, оптимізація
умовно-постійних витрат Товариства, скорочення витрат не основної
діяльності.
2.
Своєчасний перегляд тарифів на виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії, на водопостачання та водовідведення для
забезпечення беззбиткової роботи Товариства.
3.
Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів.
Вирівнювання грошового потоку шляхом продовження терміну повернення
залучених авансів та кредитів від ДП «Енергоринок» .
В галузі бухгалтерського обліку:
1.
Всебічне впровадження складання звітності та ведення обліку
відокремленими підрозділами за міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку.
2.
Проведення аудиту фінансової звітності компаніями, що
відповідають критеріям постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
№ 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного
сектору економіки».
3.
Прозорість звітності, можливість ознайомлення з результатами
діяльності на корпоративному сайті.
В галузі комерційної діяльності:
1. Забезпечення ТЕС технологічним паливом в обсягах достатніх для
виконання виробничої програми, затвердженої Прогнозним балансом на 2017
рік.
2. Закупівля вугільної продукції за найвигіднішою ціною, що забезпечить
максимальну рентабельність виробництва.
3. Підвищення ефективності закупівель шляхом вилучення посередників з
процесу постачання матеріально-технічних ресурсів, надання виробничих
послуг, робіт; оптимізації цінової політики.
В галузі управління персоналом та оплати праці:
Оптимізація організаційних структур відокремлених підрозділів та
чисельності персоналу з дотриманням співвідношень кваліфікаційного та
професійного рівня та збереженням привабливого рівня заробітної плати.

В галузі охорони праці та пожежної безпеки:
1.
Забезпечення
виконання
організаційно-технічних
заходів,
спрямованих на запобігання професійним захворюванням та нещасним
випадкам на виробництві.
2.
Забезпечення за виконанням «Комплексних заходів для досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, виробничого середовища,
підвищення рівня охорони праці, попередження виробничого травматизму та
профзахворювань ПАТ «Центренерго», затверджених рішенням дирекції ПАТ
«Центренерго» протокол від 31.01.2017 №10/2017.
3.
Забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників у
процесі трудової діяльності.
4.
Організація пропаганди безпечних методів праці та співробітництво
з працівниками у галузі охорони праці.
5. Організація виконання вимог Кодексу цивільного захисту України,
НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на
підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України», Галузевого
плану основних заходів цивільного захисту підприємств ПЕК, та приписів
центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд
(контроль) у зазначеній сфері.
В галузі корпоративної політики:
1. Впровадження та постійне удосконалення системи корпоративного
управління в Товаристві, націленого на забезпечення сталого розвитку
Товариства через формування найбільш ефективної організаційної структури,
на забезпечення більш ефективної роботи органів управління Товариства та
оперативного обміну інформацією між ними у відповідності до чинного
законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства.
2. Впровадження та постійне удосконалення системи управління майном
та корпоративними правами Товариства, продовження роботи по оформленню
правоустановчих документів на нерухоме майно та земельні ділянки
Товариства.

