Біографічна довідка
ЛОГВІНОВ
Микола Юрійович

Працює

Директор обласного комунального підприємства
«Миколаївоблтеплоенерго»

Громадянство

громадянин України

Число, місяць і рік
народження
Місце народження

12 липня 1978 року

Освіта

Повна вища,
2000р.
Миколаївська державна аграрна академія, облік і
аудит, економіст з бухгалтерського обліку і
фінансів.
2020р.
Миколаївський національний аграрний університет,
електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка, магістр з електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.

Володіння мовами

українською, російською – вільно, англійською –
читає та перекладає зі словником

Загальний стаж роботи

21 років 8 місяців

м. Миколаїв
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Трудова діяльність

סב

2000 - 2001

Провідний економіст фінансово-економічного відділу
Обласного управління відкритого акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України»

2001 - 2003

Заступник начальника відділу кредитування та
регулювання ресурсів Обласного управління відкритого
акціонерного товариства «Державний ощадний банк
України»

2003 - 2005

Начальник відділу МФ АБ „Приватінвест”

2005 - 2008

Начальник відділу філії КБ „Столиця” у м. Миколаєві

2008 - 2011

Директор Миколаївської регіональної дирекції ПАТ
„Енергобанк”

2012 - 2014

Начальник відділення АБ «Укргазбанк» в м. Миколаєві

2015 - 2016
14.12.2016
09.05.2018.

Директор Миколаївської філії Державного підприємства
МВС України «Спецсервіс»
Виконуючий
обов’язки
директора
ОКП
«Миколаївоблтеплоенерго»

10.05.2018

Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» по т.ч.
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ХАРАКТЕРИСТИКА

Логвінов Микола Юрійович - директор
Обласного комунального
підприємства “Миколаївоблтеплоенерго” .
Свою трудову діяльність розпочав з 2000 року працював на керівних
посадах в установах банків, з 2015 року директор Миколаївської філії
Державного підприємства МВС України «Спецсервіс», з 14.12.2016 року
тимчасово
виконуючий
обов’язки
директора
ОКП
«Миколаївоблтеплоенерго», а з 10.05.2018 року – директор ОКП
«Миколаївоблтеплоенерго»
При його безпосередньому керівництві підприємству вдалося погасити
заборгованість із заробітної плати перед працівниками, що виникла ще в
міжопалювальний період 2016 року.
Окрім того, постійно проводиться робота з реконструкції та модернізації
існуючої системи теплопостачання для зменшення аварійності мереж,
зменшення втрат теплової енергії та більш ефективного використання
енергетичних ресурсів. А саме здійснено:
1. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» з 2017 по 2019 рік було прийнято 115,2162
км теплових мереж, що належали ЖЕК, відомчим управлінням.
2. Реконструкція теплової мережі зі зменшенням діаметру труб з 530мм до
89мм по вул. Новобудівна, Корабельного району м. Миколаєва з
використанням попередньоізольованих трубопроводів ф89/160мм - 1192
м.п.
3. Капітальний ремонт теплової ізоляції з використанням рубероїду та ізоверу,
діаметром 57мм-219мм, загальною протяжністю:
у 2017 році – 16,391 км,
у 2018 році – 14,638 км,
у 2019 році – 6,014 км,
Всього по капітальному ремонту: 37,043 км.
4. Капітальний ремонт теплової ізоляції з використанням пінопластових
скорлуп і фольматканини, діаметром 57мм-219мм, загальною протяжністю
– 1,211км.
5. Реконструкція теплових мереж по вул. Радісна в м. Миколаєві з
використанням попередньо ізольованих трубопроводів ф159/250мм
протяжністю 737 м.п.
6. Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Садова, 46 та
реконструкція ІТП по вул. Садова, 50-ц з закриттям малоефективної
котельні в м. Миколаєві з використанням попередньо ізольованих
трубопроводів протяжністю - 319 м.п. ф133/225мм та протяжністю 287 м.п.
ф108/200мм.
7. Реконструкція теплових мереж по вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві
з використанням попередньо ізольованих трубопроводів протяжністю 219
м.п. діаметром 159/250мм та протяжністю 457 м.п., діаметром 273/400мм.
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8. Реконструкція теплових мереж по вул. Галини Петрової в м.
Миколаєві з використанням попередньо ізольованих трубопроводів
протяжністю 302 м.п., діаметром 273/400мм.
9. Капітальний ремонт аварійних ділянок теплових мереж діаметром 57мм530мм – 3,7192 км.
10.Поточний ремонт теплових мереж протяжністю - 455,652 км.
11.Капітальний ремонт 18 котлів, з заміною конвективних частин, екранних
труб, поверхні нагріву.
12.Щорічно проводить поточний ремонт 102 котелень, 12 ЦТП і ІТП.
13.Закінчення технічного переоснащення котельні по вул. Знаменська, 2 в м.
Миколаєві зі встановленням 4 електричних котлів потужністю 90 кВт
кожен, робота яких передбачається у нічний час, за нічним тарифом.
14.Технічне переоснащення 6 вузлів обліку природного газу на котельнях за
адресами:
 просп. Героїв України ,101;
 вул. Леваневців, 10;
 вул. Адміральська, 31;
 просп. Центральний, 24;
 вул. Садова, 2;
 вул. Адміралтейська, 2.
15. Відновлення асфальтобетонного покриття після виконання ремонту
теплових мереж 1500 кв.м.
16. Капітальний ремонт кровлі на 10 об’єктах загальною площею 2100 кв.м
17. За рахунок Світового банку з 2017 по 2018 рік проводилась заміна ізоляції
теплових мереж ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» діаметром 57-720мм,
протяжністю 25,3859 км на ізоляцію із пінополіуретану в оцинкованій спіральній
оболонці.
18. Також за рахунок Світового банку в 2019 році здійснено монтаж 92 ІТП, 3 ЦТП і
однієї теплотраси від цих ЦТП.

Логвінов М.Ю вміло організовує роботу і ефективну взаємодію всіх
структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на надійне та
якісне забезпечення споживачів теплом, оптимізації схем теплопостачання
міста, досягнення позитивних економічних та фінансових результатів.
Вживає заходи щодо підвищення організації та безпечних умов праці,
найкращого використання знань та досвіду працівників.
Забезпечує
додержання законності діяльності підприємства. Вирішує питання в межах
наданих йому прав та в міру фінансових можливостей підприємства, здійснює
доброчинні заходи для соціального розвитку колективу, поліпшення
матеріального становища пенсіонерів та інвалідів.
Логвінов М.Ю. у складний теперішній час залишається мобільним та
якнайкраще зорієнтованим на проблемах підприємства, шукає способи
удосконалення виробництва, користується заслуженим авторитетом серед
працівників підприємства.
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