Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Ministry of Energy and Coalmining Industry of Ukraine

Державне підприємство
«Національна енергетична компанія
«УКРЕНЕРГО»
State-owned enterprise
“National Power Company
UKRENERGO”

РІЧНИЙ ЗВІТ
A N N UA L R E P O RT
2010

м. Київ, 2011 р.
Kyiv, 2011

ЗМІСТ

Contents

04		
06		
08		
09		
10		
12		
14		
18		
20		
20		
21		
26		
29		
30		
32		
34		
44		

05		
06		
08		
09		
10		
12		
14		
18		
20		
20		
21		
26		
29		
30		
32		
34		
44		
47		
50		
51		
52		
54		
55		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
64		
65		
68		
69		
70		
74		
75		
76		
77		
78		
80		
81		
82		
		
83		
84		
85		
86		
88		
89		
90		
91		
92		
94		

47		

04

50		
51		
52		
54		
55		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
64		
65		
68		
69		
70		
74		
75		
76		
77		
78		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
88		
89		
90		
91		
92		
94		

Зміст.
1. Звернення директора.
2. Структура державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»
3. Функції НЕК “Укренерго”.
4. Керівництво компанії.
5. Характеристика ОЕС України.
5.1. Режими споживання електричної енергії.
6. Характеристика магістральних і міждержавних електромереж.
7. Виробничо-технічна діяльність.
7.1. Диспетчерське управління. Параметри частоти і потужності.
7.2. Метрологічне забезпечення.
7.3. Експлуатація магістральних електричних мереж. Ремонти. Модернізація. Стан аварійності.
8. Капітальне будівництво.
9. Інвестиційні проекти. Залучення коштів МФО.
10. Міжнародна діяльність.
11. Експорт/імпорт електроенергії.
11.1. Експорт електроенергії до країн ЄС (передача з “Острова Бурштинської ТЕС” до енергооб’єднання ENTSO-E)
11.2. Експорт електроенергії в Польщу (направлена передача по ПЛ 220 кВ Добротвірська ТЕС – Замость)
11.3. Експорт електроенергії в Росію
11.4. Експорт електроенергії в Молдову
11.5. Експорт електроенергії у Білорусь
12. Довкілля. Енергозбереження. Інформаційна діяльність.
12.1. Екологічні питання. Поновлювальні джерела енергії.
12.2. Зменшення витрат електричної енергії на її передачу в електромережі 220-800 кВ.
12.3. Захист населення в зоні діючих ЛЕП.
12.4. Виставкові та іміджеві заходи.
13. Персонал. Умови праці.
13.1. Чисельність персоналу. Склад персоналу за рівнем освіти.
13.2. Підготовка кадрів.
13.3. Охорона праці.
13.4. Оплата праці.
13.5. Виконання Колективного договору
13.6. Оздоровлення персоналу.
14. Показники фінансово-господарської діяльності.
14.1. Вартість основних засобів.
14.2. Амортизаційні відрахування.
14.3. Передача електроенергії, млн. кВт-год.
14.4. Тариф на передачу електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами, коп./кВт-год.
14.5. Обсяги товарної продукції і передачі електроенергії за 2009-2010 роки.
14.6. Оплата послуг з передачі електроенергії ДП “Енергоринок” у 2009 році , тис. грн. з ПДВ.
14.7. Оплата послуг з передачі електроенергії ДП “Енергоринок” у 2010 році , тис. грн. з ПДВ.
14.8. Відсоток оплати за послуги з передачі електроенергії з урахуванням доплати до 15 числа місяця, наступного за звітним, %.
14.9. Надходження грошових коштів, млн. грн. з ПДВ.
14.10. Використання грошових коштів, млн. грн. з ПДВ.
14.11. Платежі до бюджету, тис. грн.
14.12. Ремонтні роботи.
14.13. Умовно-постійні витрати (УПВ) по місяцях.
14.14. Аналіз витрат на оплату праці / Аналіз витрат на оплату праці.
14.15. Утримання об’єктів соціально-культурного призначення та виплати за колективним договором.
14.16. Структура освоєння капітальних інвестицій, млн. грн. без ПДВ
14.17. Чистий прибуток, млн. грн.
15. Фінансова звітність за 2010 рік.

Contents
1. Director’s welcome letter
2. National Power Company Ukrenergo: company structure
3. NPC Ukrenergo functions
4. Company management
5. Characteristics of IPS of Ukraine
5.1. Power consumption modes
6. Characteristics of trunk and cross-border power systems
7. Production and technical activities
7.1. Supervisory control. Frequency and capacity parameters
7.2. Metrological support
7.3. Operation of trunk power systems. Repair. Modernization. Fault rate.
8. Capital construction
9. Investment projects. Attraction of funds from international financial organizations
10. International activity
11. Export/import of power energy
11.1. Export of power energy to the EU (transmission from “Bursthyn Thermal Power Plant Island” to ENTSO-E)
11.2. Export of power energy to Poland (directional transmission through 220kV overhead line Dobrotvirska thermal power plant – Zamość)
11.3. Export of power energy to Russia
11.4. Export of power energy to Moldova
11.5. Export of power energy to Belarus
12. Natural environment. Energy savings. Informational activity
12.1. Environmental issues. Renewable energy sources
12.2. Recued power energy consumption and its transmission to the 220800 kV power lines
12.3. Protection of population within the range of active power systems
12.4. Exhibitions and corporate advertising events
13. Personnel. Working conditions
13.1. Headcount. Composition of personnel with breakdown by education levels.
13.2. Training of personnel
13.3. Labor safety
13.4. Remuneration
13.5. Execution of the collective agreement
13.6. Personnel recreation
14. Business performance
14.1. Asset value
14.2. Depreciation
14.3. Power energy transmission, million kWh
14.4. Tariff for transmission of power energy through the trunk and cross-border power system, kopeck/kWh
14.5. Commodity and power transmission output during 2009-2010
14.6. Amount of services of power transmission to the State-owned enterprise Energorynok in 2009, UAH thousand
14.7. Payment for power transmission to the State-owned enterprise Energorynok in 2010, UAH (incl. VAT)
14.8. Percentage of payment for power transmission services inclusive of extra payment by the 15th day of the month
following the reporting one, %
14.9. Receipt of monies, UAH million (incl. VAT)
14.10. Use of monies, UAH million (incl. VAT)
14.11. Assignment to budget, UAH thousand
14.12. Repair
14.13. Local semi-fixed costs
14.14. Salaries expense analysis
14.15. Maintenance of social and cultural facilities and payments under the collective agreement
14.16. Structure of capital investment application, UAH million, (excl. VAT)
14.17. Net income, UAH million
15. Financial statement for 2010

05

1. ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРА

1. Director’s welcome letter

Шановні колеги, партнери!

Dear colleagues and partners!

2010 рік став для НЕК «Укренерго» роком змін, нових завдань та напрямків розвитку.

Year 2010 proved to be the year of changes, new tasks and
development vectors for NPC “Ukrenergo.”

Після важкого періоду світової економічної рецесії, яку
відчула на собі і НЕК «Укренерго», компанія у 2010 р.
акумулювала свій інтелектуальний, професійний та економічний потенціал, спрямувавши його на забезпечення
стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з урахуванням інтенсивного розвитку поновлювальних
джерел енергії, а також на залучення інвестицій для реалізації першочергових проектів розвитку магістральних
електромереж.

In 2010, following a difficult period of world economic recession which has also affected NPC “Ukrenergo”, the Company
accumulating its intellectual, professional, and economic potential in order to direct it to ensuring sustained operation of
the Interconnected Power System (IPS) of Ukraine, with due
account for the intensive development of renewable energy
sources, as well as to attract investments for implementation
of priority projects in the field of trunk electricity network
development.

Про успішне виконання у 2010 р. основних оперативнодиспетчерських функцій НЕК «Укренерго» свідчать два
основні показники роботи об’єднаної енергосистеми
України – стабільна частота та стандартна напруга в мережах ОЕС України протягом року без системних порушень
у роботі.

Two principal operation indicators of the Integrated Power
Supply System of Ukraine serve as evidence of successful
performance by NPC “Ukrenergo” of its basic operation and
control functions in 2010: stable frequency and voltage in IPS
of Ukraine networks all year long without systems operation
disturbances.

Вагомою умовою надійного функціонування ОЕС України
як єдиного технологічного комплексу є баланс виробництва та споживання електроенергії, особливо в умовах
суттєвого зростання генеруючих потужностей сектора
поновлювальних джерел енергії, а також приєднання до
електромереж крупних споживачів. У цьому питанні НЕК
«Укренерго» намагалась всебічно використовувати досвід
зарубіжних колег, чому сприяла ефективна інформаційно-аналітична робота Науково-технічного центру електроенергетики, а також залучення іноземних консультантів.

A significant condition for IPS of Ukraine reliable functioning
as an integrated technological complex has been the balance
electric power production and consumption, especially amid
considerable development of the renewable energy sources
sector and connection of major consumers to the network. In
this matter, NPC “Ukrenergo” has been trying to apply far and
wide the experience of its foreign colleagues, aided by effective information and analytical functioning of the Scientific
and Technological Electric Power Center, as well as by engaging foreign consultants.

Слід відмітити, що у 2010 р. підвищився рівень довіри
міжнародних фінансових організацій до НЕК «Укренерго». Завдяки цьому забезпечено фінансування таких системно значимих об’єктів як ПЛ 750 кВ ЗАЕС - Каховська та
ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар і завершено будівництво ПЛ 330 кВ Аджалик - Усатове.

It should be noted that in 2010 international financial organizations showed higher level of confidence in NPC “Ukrenergo”. Thanks to that, the Company secured funding for such
system-level important facilities as 750 kV OL (overhead
electricity transmission line) ZaNPP (Zaporizhzhia Nuclear
Power Plant) - Kakhovska and 330 kV OL Dniester Storage
Power Plant (SPP) – Bar, and completed the construction of
OHL 330 kV Adzhalyk - Usatove.
The company has made significant investments in modernization of capital equipment and systems for power facilities
control

Значні інвестиції вкладені в модернізацію основного обладнання та систем керування енергооб’єктами.
Активною була робота у сфері вдосконалення технічних
угод щодо паралельної роботи енергосистем і забезпечення аварійної взаємодопомоги з Росією, Білоруссю та
Молдовою.
Запровадження у 2009 р. НЕК «Укренерго» автоматизованої системи обліку електроенергії та повномасштабна її
експлуатація у 2010 р. сприяє наближенню умов роботи
ОЕС України до європейських вимог.
Також у 2010 р. спостерігався хоч і незначний, але стабільний експорт електроенергії у сусідні країни.
Серед важливих кроків компанії у 2010 р. є залучення за
рахунок коштів ЄБРР консультанта з корпоратизації НЕК
«Укренерго», що має на меті оптимізацію її діяльності та
виконання основних функцій.
У 2011 р. компанія подовжуватиме реалізацію Схеми
розвитку магістральних та міждержавних електромереж і,
перш за все, в плані завершення підготовки до Евро 2012,
зокрема в м. Києві, а також спорудження енергооб’єктів
для видачі потужностей АЕС і ГАЕС.
Наші зусилля та професіоналізм дозволили досягнути
збалансованої роботи суб’єктів ОЕС України та забезпечити надійне електропостачання всіх категорій споживачів.
І все це завдяки кваліфікованому і відданому персоналу
НЕК «Укренерго», який заслуговує на повагу і який зможе
реалізувати плани розвитку компанії.
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Анатолій Ходаківський,
директор НЕК «Укренерго»

We have actively improved technical agreements on the
parallel operation of energy systems and rendering of mutual
emergency aid with Russia, Belarus and Moldova.
Introduction by NPC “Ukrenergo” in 2009 of the computerized electricity consumption metering system and its full-scale
operation in 2010 facilitate the convergence of IPS of Ukraine
operation conditions to the European requirements.
Besides, in 2010 a stable albeit insignificant exportation of
electricity to neighboring countries was to observe.
Company’s essential steps in 2010 included engagement,
at the expense of EBRD funds, of the consultant for NPC
“Ukrenergo” corporatization. The purpose of corporatization
is to optimize company’s activity and performance of the
principal functions.
In 2011, the Company will continue the implementation
of the Scheme of Development of the Trunk and Interstate
Power Lines, first of all, in the context of preparation for
EURO-2012, specifically, in Kyiv; and construction of the
energy facilities for Nuclear and Pump Storage Power Plants.
Our efforts and professionalism made it possible to achieve
balanced operation of IPS of Ukraine entities and to ensure
reliable power supply to all categories of consumers. All this
has been due to expertise and dedication of NPC “Ukrenergo”
personnel, deserving respect and capable of implementation
of company’s development plans.
Anatoly KHODAKIVSKY,
Director, NPC «Ukrenergo»
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2. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
2. Structure of STATE-OWNED ENTERPRISE
“NATIONAL POWER COMPANY “Ukrenergo”
Апарат управління компанії
Company’s management staff
Відособлені структурні одиниці
Local structural units

Дніпровська електроенергетична система
Dniprovska power system
Донбаська електроенергетична система
Donbass power system

Відособлені структурні одиниці
Local structural units
Головний
інформаційно-обчислювальний центр
Main computation and information center
Вінницяелектротехнологія
Vinnytsyaelektrotechnlogiya
Південьенергопром
Pivdenenergoprom

Південна електроенергетична система
Southern power system
Південно-західна електроенергетична система
South-western power system
Північна електроенергетична система
Northern power system
Центральна електроенергетична система
Central power system
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Державне підприємство «Національна
енергетична компанія «Укренерго» є відповідальним за:

State-owned enterprise National Power
Company Ukrenergo is responsible for:

•централізоване оперативно-технологічне управління

•Centralized operational and technological control of the In-

•запобігання порушенням режимів та аваріям системного

•Prevention of mode violations and systematic faults, as well

•забезпечення паралельної роботи з енергосистемами

•Ensuring parallel operation with power supply systems of

•експлуатацію та розвиток магістральних та міждержав-

•Maintenance and development of trunk and cross-border

•передачу електроенергії магістральними та міждержав-

•Power transmission via trunk and cross-border power

•технічне та інформаційне забезпечення функціонування

•Technical and information support for the functioning of

Об’єднаною енергетичною системою (ОЕС) України із
забезпеченням надійної паралельної роботи теплових,
атомних, гідравлічних та електростанцій з нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії, об’єднаних
магістральними електричними мережами в складі ОЕС
Украини;
значення і ліквідацію можливих аварій з найменшими
втратами для країни;
країн СНД та ЄС;

них електричних мереж;

Західна електроенергетична система
Western power system
Кримська електроенергетична система
Crimean power system

3. ФУНКЦІЇ НЕК “УКРЕНЕРГО”:
3. Functions of NPC “Ukrenergo”:

Підрозділ громадського харчування
«ЕНЕРГЕТИК»
ENERGETYK public catering unit

ними електричними мережами;

Оптового ринку електроенергії України тощо.

terconnected Power System (IPS) of Ukraine ensuring reliable
parallel operation of thermal, nuclear, hydraulic and electric
power plants on unconventional and renewable energy
sources integrated by trunk electricity transmission networks
within IPS of Ukraine;

as elimination of possible damages with minimal losses for
the country;
the CIS and European countries;
power system;
system;

Ukraine‘s wholesale market for electricity, etc.

Пансіонат «ЕНЕРГЕТИК»
ENERGETYK resort
Оздоровчий комплекс
«СЕМИДВІР’Я»
SEMYDVIRYA recreation complex

Відокремлені підрозділи
Stand-alone units
Державна інспекція
з енергетичного нагляду
за режимами споживання
електричної і теплової енергії
(Держенергонагляд)
State inspection for supervision of power
and thermal energy consumption modes
(State Energy Inspection)
Державна інспекція
з експлуатації електричних станцій
і мереж
State Inspection for Operation of Power
plants and lines
Науково-технічний центр
електроенергетики
Power energy Scientific and technical center
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4. КЕРІВНИЦТВО КОМПАНІЇ / 4. Company management
ДИРЕКТОР
ХОДАКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
•
Перший заступник директора
з оперативно-технічного управління
ТІМЧЕНКО Віталій Григорович
•
Головний інженер
ГРИМУД Григорій Іванович
•
Заступник директора - головний диспетчер
УЩАПОВСЬКИЙ Костянтин Валерійович
•
Заступник директора
з капітального будівництва та закупівель
КОВАЛЬЧУК Всеволод Владиславович
•
Заступник директора з економіки та фінансів
КИЗИМА Галина Миколаївна
•
Заступник директора з перспективного розвитку
та зовнішніх технологічних зв’язків
БАТАЛОВ Анатолій Григорович
•
Заступник директора з виробничої
та економічної безпеки і охорони праці
ГАРДЕЦЬКИЙ Олександр Степанович
•
Заступник директора із загальних питань
СТОРОЖУК Василь Олександрович

DIRECTOR
ANATOLY M. KHODAKIVSKY
•
First Deputy Director
for technical operations management
Vitaly H. TIMCHENKO
•
Chief Engineer
Hrygoriy I. GRYMUD
•
Deputy Director — Chief Controller
Konstantin V. USCHAPOVSKY
•
Deputy Director
for capital construction and procurement
Vsevolod V. KOVALCHUK
•
Deputy Director for economics and finance
Halyna M. KYZYMA
•
Deputy Director for prospective
development and foreign economic ties
Anatoly H. BATALOV
•
Deputy Director
for production and economic security and labor safety
Alexander S. GARDETSKY
•
Deputy Director for General Matters
Vasyl O. Storozhuk
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЕС УКРАЇНИ
5. IPS of Ukraine Characteristics

Виробництво електроенергії електростанціями ОЕС України у 2010 р.
Electric Power Output of IPS of Ukraine Power Plants in 2010

Об’єднана енергосистема України - одне з найбільших
енергооб’єднань Європи.

Interconnected Power System (IPS) of Ukraine is one of Europe’s biggest electric power supply associations.

В ОЕС України входять електростанції енергогенерувальних компаній (14 ТЕС, 4 АЕС, 7 ГЕС, 3 ГАЕС), а також 97
ТЕЦ, малі ГЕС, ВЕС та інші, магістральні електромережі
НЕК «Укренерго», розподільчі електромережі регіональних енергопостачальних компаній.

IPS of Ukraine comprises power plants of power generating
companies (GCs) (14 TPPs (thermal power plants), 4 NPPs
(nuclear power plants), 7 HPPs (hydropower plants), 3 SPPs
(storage power plants), as well as 97 HPSs (heat and power
stations), small HPPs, WPPs (wind power plants) etc., trunk
transmission networks of NPC “Ukrenergo”, and electricity
distribution networks of regional energy supply companies.

ОЕС України має електричні зв’язки з електроенергетичними об’єднаннями Білорусі, Молдови, Росії електричними
мережами напругою 110-750 кВ, а також працює у паралельному режимі (через електромережі т. зв. «Острова
Бурштинської ТЕС») з європейським енергооб’єднанням
ENTSO-E.

IPS of Ukraine has electric connections with power supply
associations of Belarus, Russia, and Moldova via 110 to 750
kV electricity networks; and operates in a parallel mode (via
electricity networks of the so-called “Burshtyn TPP Island”)
with European Network of Transmission System Operators for
Electricity ENTSO-E.

%

млрд. кВт•год / TWh

АЕС / NPPs

47,4

89,2

ТЕС і ТЕЦ / TPPs and HPPs

41,4

78,0

ГЕС, ГАЕС / HPPs, SPPs

6,9

12,9

блокстанції / Bloc stations

4,3

8,0

Всього / Total

100,0

188,1

47,4%				

41,4%

6,9% 4,3%

0%

100%

Встановлена потужність електростанцій ОЕС України на 01.01.2011
Installed Capacity of IPS of Ukraine Power Plants as of 01.01.2011

ТЕС генерувальних компаній (ГК) / TPPs of GCs
ТЕЦ та інші ТЕС / HPSs and other TPPs
АЕС / NPPs
ГЕС, ГАЕС / HPPs, SPPs
ВЕС / WPPs
СЕС / Solar PPs
Всього / Total

млн. кВт / million kW
27,35
6,43
13,83
5,45
0,09
0,01
53,16

%
51,4
12,1
26,02
10,3
0,16
0,02
100,0

Баланс виробництва та споживання електроенергії
в ОЕС України у 2010 р., млрд. кВт•год
Electric Power Production and Consumption Ratio within IPS
of Ukraine in 2010, billion kWh

Виробництво / Production

188,1

Споживання / Consumption *

183,9

Експорт / Export *

4,2

12,1%
ТЕС ГК / TPPs of GCs

*З урахуванням витрат на передачу електроенергії.
*Inclusive of power transmission costs.

ТЕЦ та інші ТЕС / HPSs and other TPPs
51,4%

26,02%

АЕС / NPPs

183,9

ГЕС, ГАЕС / HPPs, SPPs
ВЕС / WPPs
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СЕС / Solar PPs
10,3%

0,02%

0,16%

4,2
млрд. кВт год
billion kWh

188,1
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Місяць
Month

5.1. РЕЖИМИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
5.1. Electric Power Consumption Modes
Збільшення щомісячного електроспоживання у 2010 році
порівняно до 2009 року зумовлене, в основному, поступовим відновленням функціонування галузей економіки
України після значного спаду у кризовому 2009 році та
зростанням споживання енергії населенням.

Growth of monthly power consumption in 2010 as compared to 2009 was essentially caused by gradual recovery
of Ukraine’s economy sectors after the significant decline in
2009, and increased power consumption by the population.

Динаміка споживання електричної енергії (нетто)
в Україні за 2008-2010 рр. (млн. кВт год)
Dynamics of Electric Power Consumption (Net)
in Ukraine during the period of 2008 through 2010 (million

лютий
Febr.

березень квітень
Mar.
Apr.

травень червень липень
May
Jun.
Jul.

серпень вересень жовтень листопад грудень
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.

Нетто (2008)
Net (2008)

14383,1 13630,9 13384,3 12417,1 12100,5 11691,5 12011,0 12000,9 11671,1 11482,5 10986,2 12131,5

Нетто (2009)
Net (2009)

12141,6 11576,2 11840,7 10385,8 9915,7 9999,2 10667,4 10650,2 10456,7 11392,6 12229,7 13249,8

Нетто (2010)
Net (2010)

13572,9 12759,1 13091,4 11840,4 11216,5 11035,7 11390,2 11770,1 11278,0 12693,1 12725,1 14111,0

%
(- зниж.
+прир.)
2010
від 2008 р.
- reduction
+ increase
2010 as against
2008
%
(- зниж.
+прир.)
2010
від 2008 р.
- reduction
+ increase
2010 as against
2008

-5,6

-6,4

-2,2

-4,6

-7,3

-5,6

-5,2

-1,9

-3,4

10,5

15,8

16,3

11,8

10,2

10,6

14,0

13,1

10,4

6,8

10,5

7,9

11,4

4,1

6,5

Структура споживання електроенергії в Україні
за 12 місяців 2009 та 2010 рр.
Structure of Electricity Consumption
in Ukraine during 12 months of 2009 and 2010

2008
2009
2010
15000
14000
13000
12000
11000

Основні галузі промисловості та групи споживачів
Basic Sectors of Industry and Consumer Groups

10000

Споживання електричної енергії: / Electrical power consumption:

9000

Споживання електричної енергії, (млн.кВт год)
Electrical power consumption, (million kWh)
2009 р.

2010 р.

всього (Нетто), у тому числі: / total (net), including:

134505,7

147483,4

1. Промисловість / Industry

64014,1

71517,3

1.1. паливна / Fuel

9057,7

9397,3

7000

1.2. металургійна / Metallurgy

33696,0

38438,1

6000

1.3. хімічна та нафтохімічна / Chemical and Petrochemical

4515,7

5328,2

1.4. машинобудівна / Engineering

5025,3

5961,8

8000

5000

1.5. будівельних матеріалів / Building Materials

2253,6

2425,8

1.6. харчова та переробна / Foods and processing

4447,3

4623,2

3000

1.7. інша / Other

5018,5

5342,9

2000

2. Сільгоспспоживачі / Agricultural consumers

3332,0

3394,4

4000
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січень
Jan.

1000
0

ñ³÷åíü
jan.

ëþòèé
feb.

áåðåçåíü êâ³òåíü
march
apr.

òðàâåíü
may

÷åðâåíü
june

ëèïåíü
july

ñåðïåíü âåðåñåíü æîâòåíü ëèñòîïàä
aug.
sept.
oct.
nov.

ãðóäåíü
dec.

3. Транспорт / Transport

8391,7

9451,1

4. Будівництво / Construction

945,5

951,4

5. Комунально-побутові споживачі
Municipal and domestic consumers

17743,1

18282,0

6. Інші непромислові споживачі / Other non-industrial consumers

5713,1

6213,3

7. Населення / Population

34366,2

37673,9
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРАЛЬНИХ
І МІЖДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ
6. Characteristics of Trunk
and Interstate Electricity Transmission Lines
Електропідстанції (ПС) НЕК “Укренерго” на 01.01.2011 р.
NPC “Ukrenergo’s power Substations (SSs) as of 01.01.2011
Клас напруги, кВ
Voltage class, kV

Загальна потужність, МВА
Total power, MVA

К-сть ПС, од.
Number of SSs, units

220

9, 644.2

34

330

47,763.4

87

400

1,609.0

2

500

1,753.0

2

750

16, 613.0

8

77 382,6

133

Потужність трансформаторів власних потреб становить
445,5 МВА

Capacity of house transformers: 445.5 MVA

Магістральні лінії електропередачі НЕК “Укренерго”
Trunk Electricity Transmission Networks of NPC “Ukrenergo”
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Напруга, кВ
Voltage, kV

800

750

500

400

330

220

35-110
(міждержавні)
(interstate)

Всього, км
Total, km

Довжина
(по ланцюгах), км
Length
(by circuits), km

99

4 121

375

339

13 346

3 976

636

22,892

7. ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
7. Production and technical activity
7.1. ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ.
ПАРАМЕТРИ ЧАСТОТИ І ПОТУЖНОСТІ
7.1. Dispatching control. Frequency and voltage parameters
Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює оперативне диспетчерське управління об’єднаною
енергетичною системою України в межах, обумовлених
вимогами директивних та нормативних документів.

National Power Company “Ukrenergo” (NPC “Ukrenergo”)
performs operational dispatching control of the Interconnected Power System of Ukraine within limits set by provisions
of regulatory and normative documents.

У 2010 році забезпечувались баланс між споживанням
та виробництвом електричної енергії в ОЕС України, надійна паралельна робота ОЕС України з енергосистемами
суміжних держав і надійна та безперебійна передача
електроенергії через основну мережу ОЕС України енергопостачальним компаніям.

In 2010, the Company ensured the balance between consumption and production of electric power within the IPS of
Ukraine; the reliable parallel operation of the IPS of Ukraine
and power supply systems of neighboring states, as well as
trouble-free transfer of electric power via IPS of Ukraine basic
network to the energy supply companies.

Частота регулювалась на рівні 50, 00 Гц.

Frequency was maintained at the level of 50. 00 Hz.

Протягом року планово переглядались та розроблялись
оперативно-диспетчерські документи НЕК «Укренерго»,
узгоджувались загальногалузеві нормативно-технічні
документи щодо оперативно-диспетчерського управління
ОЕС України.

During the year, NPC “Ukrenergo” conducted scheduled
review of and elaborated operational control documents
dealing with the operational dispatching management of IPS
of Ukraine.

Також проводились роботи з модернізації оперативноінформаційного комплексу SCADA/EMS/AGC та впровадження нового програмного комплексу «Автоматизована
система управління ремонтами енергетичного обладнання».

Besides, the company performed works on modernization of
fast reporting complex SCADA/EMS/AGC and implementation of the new software package “Automated Management
System for Repairs of Electric Power Installations”.

7.2. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.2. Metrological Support
Діяльність НЕК «Укренерго» в сфері метрології та обліку
електричної енергії у 2010 році була спрямована в основному на виконання робіт з метрологічного забезпечення
експлуатації магістральних і міждержавних електричних
мереж, здійснення метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань, продовження робіт з модернізації системи обліку електроенергії на ПС компанії та розширення функціональних можливостей корпоративної
автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ).

Activities of NPC “Ukrenergo” in the field of metrology and
electricity consumption metering in 2010 were primarily
targeted at performing works needed to provide metrological
support for the operation of trunk and interstate electricity
transmission networks; conducting metrological supervision
of measurement uniformity; continuing works on modernization of the electricity metering system at the company’s SSs;
and extending functional capacities of the corporate computerized electricity metering system (CEMS).

Метрологічне забезпечення

Metrological Support

НЕК “Укренерго”, як головна організація метрологічної
служби Міненерговугілля України, за його дорученням
провела перевірки базових організацій метрологічної
служби в Південній, Дніпровській та Центральній ЕС.
За їх результатами Міненерговугілля атестувало ці ЕС на
виконання функцій базової організації в галузі атестації у
метрологічній системі України. Також проведено атестацію
в Західній, Північній та Кримській ЕС на право калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) для власних
потреб підприємства.

NPC “Ukrenergo”, as the main organization in the field of
metrological services within the Ministry of Coalmining
Industry and Energy of Ukraine, in pursuance of the Ministry’s assignment, carried out inspections of basic metrological service organizations in Southern, Dnieper and Central
ESs. Based on the results thereof, the Ministry of Coalmining
Industry and Energy of Ukraine certified those ESs to perform
functions of basic organizations in the field of certification
within the metrological system of Ukraine. Certification was
also carried out in the Western, Northern, and Crimea ESs,
granting them the right to calibrate measuring devices for the
enterprise’s own needs.

На виконання рішення Міненерговугілля щодо приведення нормативної бази із створення та функціонування
АСОЕ до європейських стандартів продовжилась робота з
розробки національних стандартів та надання міжнародним стандартам статусу національних відповідно до вимог
ENTSO-E. За звітний період було розроблено 20 стандартів, які погоджено Технічним комітетом стандартизації
“Керування енергетичними системами та пов’язані з ним
процеси інформаційної взаємодії” (ТК 162) і передано до
ДП “УкрНДНЦ” для їх впровадження.
Північною ЕС розроблено та організовано атестацію в
Національному науковому центрі “Інститут метрології” методики виконання вимірювань навантаження трансформаторів напруги, навантаження трансформаторів струму,
втрат напруги у вимірювальних колах трансформаторів
напруги (МВУ 08-055-2009).
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Following the decision of the Ministry of Coalmining Industry
and Energy of Ukraine regarding harmonization of the legal
framework for the creation and operation of CEMSs with the
European standards, the company continued the work elaboration of national standards and on granting to international
standards the national status in accordance with ENTSO-E
requirements. During the reporting period 20 standards have
been drawn up, approved by the Technical Standardization
Committee “Managing Energy Systems and Related Information Cooperation Processes” (TC 162) and forwarded to the
State Enterprise (SE) “UkrNDNTs” for implementation.
Northern ES prepared and organized certification at the
National Scientific Center “Institute of Metrology” of the
methodology for measuring the load on voltage transformers, the load on current transformers, and losses of voltage in
measurement circuits of voltage transformers (МВУ (Measuring Methodology of Ukraine) 08-055-2009).
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В НЕК “Укренерго” продовжуються роботи щодо забезпечення калібрувальних лабораторій сучасними робочими
еталонами, повірочними та калібрувальними установками, іншими засобами вимірювальної техніки. Зокрема,
у 2010 р. придбано і впроваджено прилад CENTER-311,
призначений для контролю вологості та температури в
приміщеннях калібрувальних лабораторій (Дніпровська
ЕС); калібратор струму та напруги Н4-7, вольтметр універсальний цифровий В7-72, манометри класу точності 0,4,
цифровий мультиметр Fluke-289, кліщі Fluke-30 (Донбаська ЕС); лічильник-ваттметр еталонний трифазний
PWS3.3 (Західна ЕС); пристрій для створення тиску для
приладу ППКМ-250, мультиметр ВМ859 CFa, шунт 75
ШИС (Південна ЕС); універсальний калібратор електричних величин (клас точності 0,05) (Центральна ЕС).

NPC “Ukrenergo” continues provision of calibration laboratories with state-of-art working standards, verifying and
calibrating installations, and other measurement technology
means. Specifically, in 2010, the Company purchased and
brought into operation CENTER-311, the instrument intended for humidity and temperature control in the premises
of calibration laboratories (Dnieper ES); current and voltage
calibrating device Н4-7, all-purpose digital voltmeter В7-72,
pressure gauges of accuracy class 0.4, digital multimeter
Fluke-289, pincers Fluke-30 (Donbas ES); reference threephase supply meter – wattmeter PWS3.3 (Western ES);
pressure-generating device for the instrument (oxygen manometer) ППKM-250, multimeter ВМ859 CFa, shunt circuit
75 ШИС (Southern ES); and all-purpose calibrator of electric
values (accuracy class 0.05) (Central ES).

У звітному році продовжувалося переоснащення підстанцій та модернізація оперативно-інформаційних комплексів (ОІК) ЕС з впровадженням на панелях управління
цифрових багатофункціональних вимірювальних приладів. В Центральнії ЕС на панелях управління ПС 330 кВ
“Поляна” впроваджені та інтегровані в ОІК і автоматизоване робоче місце (АРМ) чергового підстанції 21 цифровий
багатофункціональний вимірювальний прилад РМ130
РLUS, виробництва фірми SATEC, Ізраїль.

During the reporting year the Company continued reequipment of substations, as well as modernization of the
operation-information complexes (OIC) of ES involving installation on control panels of digital multifunctional measuring
instruments. At the Central ES, 21 digital multifunctional
measuring instruments РМ130 РLUS, manufactured by
SATEC, Israel, were installed and integrated in OIC and the
workstation of the substation duty operator on 330 kV SS
“Polyana”control panels.

Модернізація системи обліку електроенергії на ПС компанії

Modernization of Electricity Supply Metering System at the Company’s SSs

Облік обсягів електричної енергії, що передається магістральними та міждержавними повітряними лініями
електропередачі (МД ПЛ) в умовах функціонування
Оптового ринку електроенергії (ОРЕ), здійснюється з використанням сучасних багатофункціональних лічильників
розрахункового обліку електроенергії, встановлених відповідно до визначених сторонами ДЧОРЕ та міждержавних угод точках комерційного обліку електричної енергії.
Станом на 01.01.2011 на ПС НЕК “Укренерго” налічується
4189 точок обліку (у 2009 р. – 4204 точки), з яких 1574
(1456) це точки комерційного обліку та 2615 (2748) технічного обліку. На цих точках встановлено 5701 (5739)
лічильників, з яких лічильники розрахункового обліку
становлять 2319 (2175) та технічного – 3382 (3564).
Кількість приладів обліку, що знаходяться в експлуатації
ЕС становить: комерційних – 1948 шт. та технічних –
3293 шт. Для заміни морально застарілих лічильників у
2010 р. придбано 729 (119 класу точності 0.2S та 610
класу точності 0.5S) сучасних багатофункціональних
лічильників SL7000.

Volumes of electricity transmitted via trunk and interstate
overhead transmission lines (IS OLs) in the WEM (Wholesale
Electricity Market) environment, are measured using modern
multifunctional electric power meters installed at points
specified in the Agreement between Members of Wholesale
Electricity Market (AMWEM) and interstate agreements, for
commercial metering of electricity. As of 01.01.2011, NPC
“Ukrenergo” SSs maintained 4,189 metering points at (in
2009, 4,204 points), whereof 1,574 (1,456) were points of
commercial metering and 2,615 (2,748) points of technical
metering. Those points have 5,701 (5,739) meters installed,
of which 2,319 (2,175) are accounting meters and 3,382
(3,564), technical meters. ESs operates 1,948 commercial
metering instruments and 3,293 technical ones. In 2010,
to replace outdated meters, 729 modern multifunctional
SL7000 meters were purchased (119 of accuracy class 0.2S
and 610 of accuracy class 0.5S).

У 2010 р. на ПС НЕК “Укренерго” продовжувалась модернізація системи обліку електроенергії, до складу якої входить заміна ТС та ТН, класи точності яких не відповідають
вимогам нормативних документів, заміна або модернізація вторинних кіл обліку та відокремлення кіл обліку від
кіл РЗА. Виконання цих робіт забезпечило переведення
розрахункових точок обліку з ліцензіатами ОРЕ України
на межу балансової належності, у відповідності до вимог
нормативних документів. Станом на 01.01.2011 р. на
межі балансової належності розрахунки виконуються
на 61 ПС (у 2009 р. – 46). Ще на 51 ПС системи обліку
електроенергії технічно готові до виконання розрахунків
на межі балансової належності.

Виконання пілотних проектів
з контролю якості електроенергії
У грудні 2010 р. були впроваджені та прийняті в промислову експлуатацію новітні та унікальні на сьогодні в Україні
автоматизовані системи контролю показників якості електроенергії (АСКПЯЕ). Системи АСКПЯЕ були впроваджені
на 2 ПС 330 кВ – “Лосєве” (Північна ЕС) та “Котовська”
(Південна ЕС). Програмне забезпечення АСКПЯЕ інтегровано в АСОЕ регіонального рівня Північної ЕС та Південної
ЕС. В якості вимірювальних приладів застосовані багатофункціональні трифазні вимірювачі електричних величин
і аналізатори якості електричної енергії змінного струму
РМ-175, виробництва фірми “SATEC”. Прилади встановлені на 2 приєднаннях 110 кВ і 4 приєднаннях 6 кВ ПС
“Лосєве” та 5 приєднаннях 110 кВ ПС “Котовська”.

Система АСКПЯЕ забезпечує:
•безперервний моніторинг якості електроенергії;
•фіксацію порушень припустимих значень показників

якості електроенергії (ПЯЕ) за добу та розрахунковий період відповідно до вимог ГОСТ 13109-97 як сумарно, та й
по кожному приєднанню, що контролюються;

•формування даних для визначення кількості електро-

In 2010, NPC “Ukrenergo” SSs continued modernization of
the electricity measuring system, including replacement of
those current transformers and voltage transformers whose
accuracy class did not meet the requirements of normative
documents; replacement or modernization of secondary
metering circuits; and separation of metering circuits from
relay protection and automation circuits. Completion of
these works has ensured the possibility to bring the reference
measuring points issued with WEM licenses, to the verge of
balance adequacy, in accordance with the requirements of
normative documents. As of 01.01.2011, settlements are
conducted at the verge of balance adequacy at 61 SSs (in
2009, at 46). Another 51 SSs have electricity metering systems technically prepared to perform accounting at the verge
of balance adequacy.

Implementation of Pilot Projects in the
Field of Electricity Quality Control
In 2010, cutting-edge and unique for today’s Ukraine computerized systems for control of electricity quality indicators
(CSCEQI) were introduced and put into commercial operation. CSCEQI systems were introduced at two 330 kV SSs:
“Losyeve” (Northern ES) and “Kotovska” (Southern ES).
CSCEQI software is integrated in regional level CEMSs of
Northern ES and Southern ES. Multifunctional three-phase
meters of electric values and analyzers of AC electricity quality
РМ-175 manufactured by “SATEC” are used as measuring
instruments. The devices are installed at two 110 kV link-ups
and four 6 kV link-ups of SS “Losyeve”, and at five 110 kV
link-ups of S “Kotovska”.

CSCEQI system facilitates:
•continuous monitoring of electricity quality;
•recording of deviation from admissible values of electricity
quality indicators (EQI) during the 24-hour period and the
accounting period in accordance with the requirements of
GOST 13109-97, both in the aggregate and for each controlled link-up separately;

•підготовку звітної інформації та передачу її до АСОЕ

енергії, в якої ПЯЕ вийшли за припустимі значення;

•shaping up of data for the determination of the bulk of elec-

регіонального рівня;

•інформування оперативного персоналу підрозділів

•preparing reporting information and sending it to the

НЕК “Укренерго” про виходи ПЯЕ за припустимі значення;

•ведення архівів ПЯЕ для аналізу причин виходів ПЯЕ за

•informing operational personnel of NPC “Ukrenergo” sub-

припустимі значення.

tricity in which EQI went beyond admissible limits;
regional level CEMS;

units on EQI going beyond admissible limits;

•maintaining records of EQI for analyzing the causes of EQI
going beyond admissible limits.
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Автоматизація системи обліку
електроенергії

Automatization
of the Electricity Metering System

НЕК “Укренерго” згідно з Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами забезпечує та здійснює комерційний облік
електричної енергії з використанням даних, отриманих з
АСОЕ.

As provided by the Terms and Rules for Carrying out of Entrepreneurial Activity in the Field of Electricity Transmission via
Trunk and Interstate Electricity Supply Networks, prescribed
ensures and conducts commercial metering of electricity,
making use of data received from CEMS.

АСОЕ НЕК “Укренерго” знаходиться у промисловій експлуатації з серпня 2009 р. та складається з 132 АСОЕ
локального рівня, що розташовані на ПС, 8 АСОЕ регіонального рівня в електроенергетичних системах та АСОЕ
центрального рівня.

АСОЕ компанії дозволяє:
1. Визначати фізичні об’єми електричної енергії для
здійснення розрахунків на ОРЕ України, а саме:

•об’єми надходження та відпуску електричної енергії по
лініях міждержавних перетоків;

•об’єми надходження електричної енергії до високо-

вольтних мереж НЕК “Укренерго” від енергогенеруючих
компаній (при наявності АСОЕ у останніх);

•об’єми відпуску електричної енергії енергопостачальним
компаніям з підстанцій НЕК “Укренерго”;

•об’єми відпуску активної та реактивної електричної

енергії споживачам, що підключені безпосередньо до
мереж підстанцій енергосистем НЕК “Укренерго”.

2. Виконувати обмін даними комерційного обліку з
суміжними суб’єктами ОРЕ України.

3. Формувати та надавати Реєстр даних комерційного
обліку електроенергії Головному оператору.

4. Проводити розрахунки, узгодження та обмін даними

про перетікання електроенергії між суміжними державами.

В 2010 р. виконувались роботи з розширення функціональних можливостей АСОЕ та поліпшення надійності її
роботи. Було розроблено та впроваджено на 8 регіональних та центральному рівнях АСОЕ додаткове програмне
забезпечення (ПЗ), що дозволило виконувати:

•обмін даними з АСОЕ системних операторів суміжних

держав, а саме: Російської Федерації, Республіки Білорусь
та Республіки Молдова;

•розрахунки погодинних обсягів перетоків електроенергії
з суміжними державами на державному кордоні відповідно до діючих методик;

•поліпшити надійність процедури формування та передачі Реєстру даних до Головного оператора ОРЕ України;

•обмін даними АСОЕ у різних форматах з енергогенеруючими компаніями;

•використання даних АСОЕ для формування щодобового
макету щодо виробництва, передачі та постачання електричної енергії (макет 30817).

CEMS of NPC “Ukrenergo” has been commercially operated
since August 2009, and consists of 132 local level CEMSs
placed at SSs, eight regional level CEMSs in electricity supply
systems, and the central level CEMS.

The Company’s CEMS make
it possible to:
1. Determine physical amounts of electricity for settlements

at WEM of Ukraine, to wit:

•Amounts of electricity received and delivered via interstate
power interchange lines;

•Amounts of electricity received into NPC “Ukrenergo”’s

high-voltage networks from generating companies (provided
the latter possess CEMSs);

•Amounts of electricity delivered to utility companies from
NPC “Ukrenergo”’s substations;

•Amounts of active and reactive electricity delivered to consumers linked up directly to the network substations of the
NPC “Ukrenergo” power supply system.

2. Exchange commercial metering data with conterminal
WEMs of Ukraine’s entities.
3. Draw up the Data Register of Commercial Metering of
Electricity and forward it to the Chief Operator.
4. Conduct settlements, conciliations, and exchanges of
data on electricity interchanges with neighboring states.

In 2010, the Company continued to enhance functional
capacity of CEMS and improve its operational reliability. Additional software was developed and implemented at eight
regional and central level CEMSs, making it possible to carry
out:

•Data exchanges with CEMSs of systems operators of neighboring states, namely: Russian Federation, the Republic of
Belarus, and the Republic of Moldova;

•Computation of hourly amounts of electricity interchanged
with neighboring states at the state border, in accordance
with current methodologies;

•Improvements of the reliability of procedures for the drawing up and forwarding to the Chief Operator of the WEM
of Ukraine, of the Data Register of Commercial Metering of
Electricity;

•Exchanges of CEMS data in various forms with generating
companies;

•Application of CEMS data in the formation of “model 30817”
(factual daily hour-by-hour data on physical indicators of generation, transmission, and consumption of electricity).

7.3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ. РЕМОНТИ.
МОДЕРНІЗАЦІЯ. СТАН АВАРІЙНОСТІ
7.3. Operation of Bulk Power Systems. Repair. Modernization.
Breakdown Rate
НЕК «Укренерго», як системний оператор, забезпечує
комплексний підхід в дотриманні балансу витрат на експлуатацію, відновлення і розвиток магістральних електромереж.

As system operator, NPC Ukrenergo ensures a comprehensive approach in maintaining of balance of expenditures on
operation, restoration and development of the bulk power
systems

За останні роки досягнуто нормативного рівня освоєння
коштів на ремонтні роботи за рахунок амортизаційних
відрахувань, забезпечується щорічний приріст їх освоєння
на ці цілі.

Over the past several years the company managed to achieve
normative level of application of funds for the repair due to
depreciation. It also ensures annual growth of their application to this end.

Витрати на ремонтні роботи по НЕК “Укренерго”, тис. грн. (без ПДВ)
Expenditures on the repair made by NPC Ukrenergo, UAH thousand (excl. VAT)
2008 р.

2009 р.

2010 р.

149 781,3

155 872,3

209 901,3

Фізичні обсяги ремонтів основного обладнання
НЕК “Укренерго”
Physical scope of repair of company’s fixed assets
of NPC “Ukrenergo”
Найменування / Name

Од. виміру
Unit

2008

2009

2010

Ремонтні роботи на повітряних лініях / Repair of the overhead lines
Заміна ізоляції / Insulation replacement

шт. / piece

54955

46495

49895

Заміна грозозахисного тросу / Replacement of protective earth wire

т / ton

171,3

177,4

182,9

Заміна залізобетонних опор / Replacement of the reinforced concrete pylons

шт. / piece

165

57

183

Заміна металевих опор / Replacement of metal pylons

шт. / piece

12

-

2

Розчищення траси / Route clearing

га / hectare

1788,9

2189,2

2127,7

Ремонт обладнання ПС / Repair of SS equipment

26

Автотрансформатори 220-750 кВ / Compensators 220-750 кV

шт. / piece

29

19

16

Трансформатори 35-154 кВ / Transformers 35154 kV

шт. / piece

7

15

13

Вимикачі 220-750 кВ / Circuit breakers 220-750 kV

шт. / piece

117

110

121

Вимикачі 110-154 кВ / Circuit breakers 110-154 kV

шт. / piece

281

218

242

Вимикачі 35 кВ / Circuit breakers 35 kV

шт. / piece

96

110

101

Вимикачі 6-10 кВ / Circuit breakers 610 kV

шт. / piece

176

200

159

Компресори / Compressors

шт. / piece

173

180

173

Акумуляторні батареї / Accumulators

шт. / piece

2

1

1

Обсяги фінансування робіт з модернізації і технічного переоснащення
основних засобів НЕК “Укренерго”, тис. грн. (без ПДВ)
Amounts of Funding of Works on Modernization and Technical Re-equipment
of NPC “Ukrenergo” Capital Assets, UAH thousand (excl. VAT)
2008 р.

2009 р.

2010 р.

399 076,8

438 955,3

452 085,2

Технологічні порушення
Technological Breaches
Відмова І категорії
Failures, І category

Відмова ІІ категорії
Failures, ІІ category

Аварії
Power Failures

Всього
Total

Кількість
Number

9

98

-

107

Недовідпуск
електроенергії, МВт
Electric power
undersupply, MW

1133,75

227,36

-

1361,11

8. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
8. Capital Construction
Розвиток магістральних електромереж України здійснюється відповідно до «Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року». Першим етапом реалізації Енергетичної стратегії є «Схема розвитку ОЕС України на 2010
рік з перспективою до 2015 року», затверджена Науковотехнічною радою Мінпаливенерго України у 2008 р.

Ukraine develops it bulk power lines in accordance with
the “Energy Strategy of Ukraine for the Period until 2030”.
The first stage in the Energy Strategy implementation is the
“Scheme for Development of Ukraine’s IPS in 2010, with a
view to 2015”, approved by the Scientific-Technical Council
of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine in 2008.

Схема визначає основні напрями розвитку ОЕС України в
частині будівництва, реконструкції та модернізації електроенергетичних об’єктів на цей період.

The Scheme establishes basic vectors of development for
Ukraine’s IPS as regards construction, refurbishing, and
modernization of electric power facilities during the specified
period.

На спорудження об’єктів, визначених Схемою, у 20082010 рр. НЕК «Укренерго» освоєно 2065 млн. грн. (з
ПДВ), введено в експлуатацію основних фондів на 1558
млн. грн., а саме:

2008 р.

•побудовано першу чергу ПС 750 кВ «Київська»;
•проведено реконструкцію ПС 330 кВ «Арциз» для

під’єднання дволанцюгової ПЛ 110 кВ Арциз – Болград;

•введено в експлуатацію новий Центр диспетчерського

During the period of 2008 through 2010, NPC “Ukrenergo”
spent UAH 2,065 million (VAT included) on erection of the
facilities provided for by the Scheme. The Company has commissioned capital assets worth UAH 1,558 million, with the
following works completed:

2008:
•construction of the first line of Kyivska substation (750 kV);
•rehabilitation of Artsyz substation (330 kV) for connection
of Artsyz-Bolgrad two-circuit overhead line (110 kV);

управління Центральної електроенергетичної системи (м.
Київ);

•putting into operation of the new Supervisory Control Center

ГЕС – Ладижинська ТЕС на Дністровську ГАЕС;

•end of construction of 330 kV Dniester HPP – Ladyzhynska

•завершено будівництво заходів ПЛ 330 кВ Дністровська
•введено в експлуатацію пристрій повздовжньої компенсації реактивного опору міжсистемної ПЛ 330 кВ на ПС
330 кВ «Джанкой»;

•побудовано інженерно-лабораторний комплекс Південно-Західної електроенергетичної системи (м. Вінниця).

2009 р.
•введено в експлуатацію заходи ПЛ 330 кВ Дністровська

ГЕС – Ладижинська ТЕС на Дністровську ГАЕС;

•проведено реконструкцію комірок відкритої розподіль-

чої установки напругою 220 кВ на ПС 400 кВ «Мукачеве».

2010 р.

•введена в експлуатацію ПЛ 330 кВ Аджалик – Усатове
(137,341 км);

•закінчений будівництвом пусковий комплекс об’єкта

«Полігон 330-750 кВ ВСО «Вінницяелектротехнологія».
У 2010 році НЕК «Укренерго» освоєно в капітальному будівництві 578 млн. грн., введено в експлуатацію основних
фондів на 656 млн. грн.

of the Central Electricity Supply System (Kyiv);

TPP supply line hook-ups with the Dniester SPP;

•commencement of commercial operation of the inter-

system 330 kV line reactance longitudinal compensation
device at the 330 kV SS «Dzhankoy»;

•end of construction of engineering and laboratory complex
of the South-Western electricity supply system (Vinnitsa).

2009:
•commencement of commercial operation of 330 kV

Dniester HPP – Ladyzhynska TPP supply line hook-ups with
the Dniester SPP;

•Reconstruction of 220 kV open-type distributor cells at 400
kV SS «Mukacheve».

2010:

•commencement of commercial operation of 330 kV supply
line Adzhalyk – Usatove (137.341 km);

•end of construction of the facility «Polygon 330 - 750 kV”
of SSU «Vinnytsialektrotekhnologia».

In 2010, NPC “Ukrenergo” spent 578 million hryvna on
capital construction and commissioned capital assets worth
UAH 656 million.
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9. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ. ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ МФО
9. Investment projects. Borrowing from the IMF
Фактичні обсяги фінансування та введення основних фондів інвестиційної
програми з капітального будівництва за 2009-2010 рр.
Actual funding and putting into operation of fixed assets of investment program
on capital construction in 2009 – 2010
Роки
Years

2009

Виконання
інвестиційної
програми
Implementation
of Investment
Program

Введення основних фондів, тис. грн. з ПДВ
Putting into operation of fixed assets, UAH, incl. VAT

Найменування об’єктів / Entity

сума /
Amount

Всього / Total

64 886

757 374,02

в т.ч. найважливіші об’єкти: / including main facilities:

2010

Заходи ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС - Ладижинська ТЕС на Дністровську ГАЕС
Bushings of 330 kV OTL Dniester HPP – Ladyzhyn TPP onto Dniester PSPP

37 208

Реконструкція комірок ВРС 220 кВ на ПС 400 кВ «Мукачеве»
Reconstruction of 220 kV outdoor switchgear cells at 400 kV substation Mukacheve

11 332

Всього / Total

656 026

655 125,55

в т.ч. найважливіші об’єкти: / including main facilities:
ПЛ 330 кВ Аджалик-Усатове / OTL 330 kV Adzhalyk - Usatove

647 141

Полігон 330-750 кВ ВСО «Вінницяелектротехнологія»
Ground 330-750 kV of separate structural unit ‘Vinnyts’aelektrotechnologia’

7 708

В 2010 р. НЕК «Укренерго» були залучені інвестиційні
кошти Європейського банку реконструкції та розвитку в
розмірі 175 млн. євро для фінансування проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська». Кредитна угода між Україною та ЄБРР і Проектна
угода між НЕК «Укренерго» та ЄБРР за проектом «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»
були підписані 19.10.2010.

In 2010 NPC Ukrenergo received 175 million Euros of
investments from the European Bank for Reconstruction and
Development in order to finance ‘Construction of “750 kV
OTL Zaporiz’ka NPP – Kakhovs’ka” project. Loan Agreement
between Ukraine and EBRD as well as Project Agreement
between NPC Ukrenergo and the EBRD on the “750 kV
Zaporiz’ka NPP – Kakhovs’ka Line” project were signed on
October 19, 2010.

Здійснюється підготовка до проведення офіційних переговорів з Європейським інвестиційним банком, кошти
якого в розмірі 175 млн. євро також планується залучити
для фінансування вищезазначеного проекту.

Currently, the company prepares for the official negotiations
with the European Investment Bank, whose 175 million Euros
are also expected to be used for the abovementioned project.

В 2010 р. в рамках спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку (МБРР) проекту з передачі
електроенергії підписано контракти «Будівництво ПЛ
330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар» між НЕК «Укренерго» та
компанією Dalekovod d.d. Zagreb (Хорватія) та «Високовольтні автоматичні вимикачі для підстанцій 750 кВ» між
НЕК «Укренерго» і ТОВ «АББ Лтд» (Україна).
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Протягом 2010 р. освоєно кредитних коштів:

•МБРР в розмірі 238 528,26 дол. США в рамках проекту з

In 2010, the company signed the following contracts within
the framework of joint project with the International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) on power transmission: contract “Construction of 330 kV Dniester PSPP – Bar
Line” between NPC Ukrenergo and Dalekovod d.d. Zagreb
company (Croatia) and contract “Procurement of High Voltage Circuit Breakers for 750 kV substations” between NPC
Ukrenergo and ABB Ltd. (Ukraine).
During 2010 the company has used the following borrowed
funds:

передачі електроенергії;

•USD 238 528.26 from IBRD under the Power Transmission

ництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська».

•EUR 31 586.55 from EBRD under the “750 kV Rivne- Kyiv

•ЄБРР в розмірі 31 586,55 євро в рамках проекту «Будів-

Project;

High voltage Line Construction Project”.

10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
10. International Activity
Одним з пріоритетних напрямків розвитку паливно-енергетичного комплексу України є інтеграція ОЕС України до
європейського енергетичного об’єднання ENTSO-E, яке
передбачає, в першу чергу, створення технічних умов для
паралельної роботи ОЕС України з енергооб’єднанням
країн ЄС.

One of the priority development lines of Ukraine’s fuel and
energy complex is the integration of the IPS of Ukraine into
the European association of transmission network operators
ENTSO-E, which provides, first of all for the creation of technical conditions for parallel operation of the IPS of Ukraine with
the electricity association of European countries.

З цією метою подано заявку Комітетові ENTSO-E про
входження до ENTSO-E енергосистем України та Молдови
як єдиного блоку регулювання. Результатом інтеграції ОЕС
України до ENTSO-E стане приведення параметрів роботи
української енергосистеми до рівня європейських стандартів, упередження та мінімізація наслідків можливих
аварій за рахунок обміну електроенергією.

For this purpose, an application has been submitted to the
ENTSO-E Committee requesting accession to ENTSO-E of the
power systems of Ukraine and Moldova, as a single control
block. IPS of Ukraine’s integration in ENTSO-E will result
in bringing up the operation parameters of the Ukrainian
power system to the European standard; and preventing and
minimizing consequences of possible failures due to increased
exchange of electricity.

У 2010 р. НЕК «Укренерго» як системний оператор ОЕС
України, за погодженням Мінпаливенерго України, підтвердила зацікавленість у подальшому процесі інтеграції
енергосистеми України до європейського об’єднання
енергосистем ENTSO-E.
Також підготовлено проект Державної цільової програми інтеграції ОЕС України до енергетичного об’єднання
європейських держав, концепція якої отримала підтримку
під час громадських слухань, проведені дослідження та
розробки в галузі енергетики в частині оцінки стану регулювання частоти та потужності в ОЕС України (зокрема,
методика випробувань та оцінка результатів випробувань
енергоблоків (електростанцій), технічні вимоги на проведення реконструкцій генеруючого обладнання та ін.),
розроблено технічний проект системи автоматизованого
регулювання частоти і потужності в ОЕС України тощо.
У 2010 році систематично проводилися консультації та
переговори НЕК «Укренерго» з представниками європейського енергооб’єднання ENTSO-E, а також з PSE-Operator
S.A. (Польща), SEРS a.s. (Словаччина), MAVIR ZRt (Угорщина), Transelectrica S.A. (Румунія), ВАТ «ФСК ЕЭС» (Російська Федерація), ВАТ «СО ЕЭС» (Російська Федерація),
ДВО «Белэнерго» (Білорусь), РУП «ОДУ» (Білорусь) та ДП
«Мoldelectrica» (Молдова). Співпраця з цими компаніями спрямована на врегулювання питань забезпечення
паралельної роботи ОЕС України та її південно-західної
частини, так званого «Острова Бурштинської ТЕС» з енергетичними системами сусідніх країн, технічне обслуговування та ремонт міждержавних ліній електропередачі,
організацію обміну електроенергією.
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НЕК «Укренерго» підтримує існуючі та налагоджує нові
ділові відносини з міжнародними енергетичними організаціями та електроенергетичними підприємствами,
у т.ч. з міжурядовими (Енергетична Хартія) та неурядовими енергетичними організаціями (CIGRE, ENTSO-E,
Eurelectric).

In 2010, NPC “Ukrenergo” as IPS of Ukraine’s systems
operator, upon approval of the Ministry of Fuel and Energy
of Ukraine, confirmed its interest in further integration of
Ukraine’s electricity supply system in the integrated European Network Transmission System Operators for Electricity
ENTSO-E.
Besides, a draft State Target Program has been drawn-up for
IPS of Ukraine’s integration in the ENTSOE. The concept of
the Program found support during public hearings. Research
and development work has been performed in the field of
electric power supply as regards the assessment regulation
of frequency and capacity in the IPS of Ukraine (in particular, testing methods and assessment of the results of power
generating units testing; technical specifications for reconstruction of generating equipment etc.); technical projects
for automatic frequency and capacity regulation in the IPS of
Ukraine have been prepared, etc.
During 2010 NPC Ukrenergo held systematic consultations
and negotiations with the representatives of ENTSOE energy
association, as well as with PSEOperator S.A. (Poland), SEРS
a.s. (Slovakia), MAVIR ZRt (Hungary), Transelectrica S.A.
(Romania) , OJSC “FGC UES (United Energy Systems)” (Russian Federation), OJSC “SO UES” (Russian Federation), State
production enterprise “Belenergo” (Belarus), ODU (Belarus),
and State-owned enterprise “Мoldelectrica” (Moldova).
Cooperation with the above-mentioned companies is
aimed at ensuring parallel operation of Ukraine’s IPS and its
south-western part, the so-called Burshtyn TPP Island, with
the power systems of the neighboring countries, technical
maintenance and repair of the interstate power lines, and
arrangement of electrical power interchange.
NPC “Ukrenergo” has been maintaining the existing and
arranging new business relations with international power
supply organizations and enterprises, including intergovernmental (Energy Charter) and non-government organizations
in the field (CIGRE, ENTSO-E, Eurelectric).
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11. ЕКСПОРТ/ІМПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
11. Export/Import of electric power
Географічне розташування України обумовило наявність потужних ліній зв’язку української енергосистеми з
енергосистемами сусідніх країн, які можуть забезпечити
значний обмін електроенергією з енергетичними системами країн ЄС (Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії)
та енергетичними системами країн СНД (Росії, Білорусі,
Молдови). На кінець 2010 року кількісний склад міждержавних ліній електропередачі ОЕС України приведений
нижче:
Країна / Country
Росія / Russia

750
1

Geographic location of Ukraine conditioned the possession
of powerful lines connecting Ukrainian power system with
the systems of neighboring countries, ensuring considerable
exchanges of electricity with the power systems of European
countries (Hungary, Slovakia, Poland, and Romania) and
systems of CIS countries (Russia, Belarus, and Moldova). The
quantitative composition of IPS of Ukraine’s interstate transmission lines as of the end of 2010 is presented below:

ЛЕП класу напруги кВ, шт / Electricity Supply Lines per kV Voltage Class, units
500
400
330
220
110
35
2

1*)

6

Молдова / Moldova

7

Білорусь / Belarus
Польща / Poland

3

2
1

Словаччина / Slovakia

610

5
11

1

2

2

During 2010, NPC “Ukrenergo” prepared and provided technical support in execution of 22 agreements and contracts
on carrying out the external commercial transactions on
electricity.

14 грудня 2010 року було проведено аукціон щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів
ОЕС України для експорту електричної енергії на період з
01.01.2011 р. по 31.12.2011р. Переможцями частини
лотів стали: ТОВ «Східенерго», ДПЗД «Укрінтеренерго» та
ТОВ «Пауер Трейд».

On December 14, 2010, the auction was held for capacity allocation rights on the cross border power network for export
of electricity during the period between 01.01.2011 and
12.31.2011. A part of lots was awarded to the following
companies: LLP “Skhidenergo”; SEEEA
“Ukrinterenergo”; and LLP “Power Trade.”

Обсяги експортованої та імпортованої електроенергії з/до
ОЕС України до/з країн ЄС і СНД за 2010 рік та їх відсоткова доля в загальній кількості всіх поставок електроенергії,
а також порівняльна таблиця експорту/імпорту електроенергії за 2008, 2009 та 2010 роки наведені нижче.

The information about volume of exported and imported
electric power from/to IPS of Ukraine to/from the EU and CIS
countries during 2010, and their share in the total volume of
electric power supplies; and a comparative table of export/
import of electric power for 2008, 2009 and 2010 is given
below.

1

1
1

Угорщина / Hungary

1

1

Румунія / Romania

1

1

1
2

*) Передача постійного струму / *) Direct current transmission
З метою забезпечення паралельної роботи енергосистеми
України з енергосистемами країн СНД та ЄС НЕК «Укренерго» в 2010 році підтримувала та розширювала зв’язки
з енергетичними організаціями та системними операторами цих країн.

In order to ensure parallel operation of Ukraine’s electricity
supply system with supply systems of CIS and European countries, NPC “Ukrenergo” in 2010 maintained and expanded
ties with electricity supply organizations and systems operators of these countries.

Протягом 2010 року НЕК «Укренерго» контролювала та
вела облік електроенергії, що експортується/імпортується/транзитується до суміжних країн СНД (Російська Федерація, Молдова, Білорусь), а також до країн ЄС (Польща,
Угорщина, Словаччина, Румунія).

During 2010, NPC “Ukrenergo” controlled and metered
electricity exported /imported / transmitted to the neighboring CIS countries (Russian Federation, Moldova, and Belarus),
as well as to European countries (Poland, Hungary, Slovakia,
and Romania).

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику»
та «Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж
України для експорту електричної енергії», затвердженого
постановою НКРЕ від 22.10.2009 р., НЕК «Укренерго»
провела у 2010 році 5 аукціонів, а 7 аукціонів було визнано такими, що не відбулись, у зв’язку з відсутністю заявок.

In accordance with the Law of Ukraine “On Power Industry”
and “The Procedure for Holding Auctions for Capacity Allocation Rights for Cross border power network for Export
of Electricity” approved by resolution of NCRE (the National
Commission for Regulation of Electricity”) of 10.22.2009, in
2010 NPC “Ukrenergo” held 5 auctions for capacity allocation rights on the cross border power network. Seven other
auctions have been recognized as failed in view of absence
of bids.

За результатами аукціонів було підписано 48 Договорів
про надання послуг із забезпечення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж
України для експорту електроенергії з кожним з переможців аукціону.
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Протягом 2010 року НЕК «Укренерго» були опрацьовані
та узгоджені в частині технічного забезпечення 22 договори та контракти щодо реалізації зовнішньоекономічних
комерційних операцій з електроенергією.

Згідно з результатами проведених аукціонів, у 2010 році
право здійснення експорту української електроенергії з
«Острова Бурштинської ТЕС» отримували компанії: ДПЗД
«Укрінтеренерго», ВАТ «Західенерго» та ТОВ «Східенерго».

Based on results of the auctions, 48 contracts were signed
with all auction winners on rendering of services for ensuring
access to the capacity allocation rights on the cross-border
power network for export of electricity.
In 2010, based on the results of auctions, the right to export
Ukrainian electricity from the “Burshtyn TPP Island” was
granted to the following exporters: SEEEA (the State-owned
Foreign Economic Activity Enterprise) “Ukrinterenergo”; OJSC
“Zakhidenergo”; and LLP “Skhidenergo.”

Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії
з/до ОЕС України за 2010 р.
Volumes of exported/imported electric power from/to IPS
of Ukraine in 2010
січень
January
лютий
February
березень
March
квітень
April
травень
May
червень
June
липень
July
серпень
August
вересень
September
жовтень
October
листопад
November
грудень
December
Всьго за
період
Total for the
period

Угорщина Словаччина
Hungary
Slovakia

Румунія
Romania

Польща
Poland

Росія
Russia

Молдова
Moldova

Білорусь
Belarus

Всього
Total

-132,612

-102,641

-59,754

0,000

1,521

-0,674

-258,456

-552,616

-93,888

-126,993

-1,850

0,000

2,626

-0,678

-208,474

-429,258

0,000

-6,494

0,000

0,000

3,775

-0,515

-209,217

-212,451

0,000

-5,356

0,000

0,000

2,970

-0,384

-261,052

-263,822

0,000

-4,823

0,000

0,000

2,640

-0,922

-305,460

-308,564

0,000

-4,808

0,000

0,000

-0,861

-0,344

-321,937

-327,949

0,000

-5,463

0,000

0,000

0,194

-4,541

-206,468

-216,278

0,000

-5,215

0,000

0,000

-0,191

-4,565

-206,743

-216,715

-0,180

-4,907

0,000

0,000

-54,648

-4,244

-139,508

-203,486

-174,920

-51,730

0,000

0,000

-19,348

-3,021

-160,064

-409,082

-69,734

-69,689

0,000

0,000

0,350

-1,694

-294,215

-501,423

-136,175

-114,826

0,000

0,000

11,669

-3,263

-368,975

-545,128

35
-607,509

-502,944

-61,604

0,000

-49,303

-24,844

-2 940,568

-4 186,772

36
експорт ОЕС України / export IPSS of Ukraine
		
млн. кВт*год / million kWh		

імпорт ОЕС України / import IPSS of Ukraine
млн. кВт*год / million kWh

Угорщина Словаччина

Hungary
Slovakia

Румунія
Romania

Польща
Poland

Russia

Росія
Молдова
Moldova

Білорусь
Belarus

Об’єднана енергетична система України

38

39

Відсоток експорту/імпорту електроенергії ОЕС України
по країнах по місяцях 2010 р.
Percentage of export/import of electric power through IPS
of Ukraine with breakdown by countries in 2010

січень / Jan.
лютий / Feb.
березень / Mar.
квітень / Apr.
травень / May
червень / Jun.
липень / Jul.
серпень / Aug.
вересень / Sep.
жовтень / Oct.
листопад / Nov.
грудень / Dec.
Всьго за період
Total for the period
%

80

Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України
за 2008 - 2010 рр. (млн.кВт*год)
Volumes of Exported / Imported Electricity from / to IPS of Ukraine during
the period of 2008 through 2010 (million kWh)

Угорщина
Hungary
-132,612
-93,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-0,180
-174,920
-69,734
-136,175

Словаччина
Slovakia
-102,641
-126,993
-6,494
-5,356
-4,823
-4,808
-5,463
-5,215
-4,907
-51,730
-69,689
-114,826

Румунія
Romania
-59,754
-1,850
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Польща
Poland
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Росія
Russia
1,521
2,626
3,775
2,970
2,640
-0,861
0,194
-0,191
-54,648
-19,348
0,350
11,669

Молдова
Moldova
-0,674
-0,678
-0,515
-0,384
-0,922
-0,344
-4,541
-4,565
-4,244
-3,021
-1,694
-3,263

Білорусь
Belarus
-258,456
-208,474
-209,217
-261,052
-305,460
-321,937
-206,468
-206,743
-139,508
-160,064
-294,215
-368,975

Всього
Total
-552,616
-429,258
-212,451
-263,822
-308,564
-327,949
-216,278
-216,715
-203,486
-409,082
-501,423
-545,128

-607,509

-502,944

-61,604

0,000

-49,303

-24,844

-2 940,568

-4 186,772

14,51

12,01

1,47

0,00

1,18

0,59

70,23

%
70,23
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До 2009 р. експорт здійснювало державне підприємство «Укрінтернерго», з 2009 р. – ринок лібералізовано
шляхом проведення аукціонів з доступу до пропускної
спроможності міждержавних електромереж.

By 2009, the export was conducted by state-owned enterprise Ukrinterenergo. Since 2009 the market has been
liberalized by holding of auctions for access to transmission
capacities to interstate network.

Експорт електроенергії Україна здійснювала в такі енергосистеми сусідніх країн:

Ukraine exported electrical power to the power systems of the
neighboring countries:

2008

Угорщина / Hungary
Словаччина / Slovakia
Румунія / Romania
Всього з БуТЕС /
Total from Burshtyn TPP
Польща / Poland
Росія / Russia
Молдова / Moldova
Білорусь / Belarus
Всього з країнами СНД
Total with CIS countries
Експорт всього
Total Exported
Імпорт всього
Total Imported

Приріст до мин.
року,%
ncrease as against
previous year, %

2009

Приріст до мин.
року,%
Increase as
against previous
year, %
-41,25
-25,68
-51,60

-607,509
-502,944
-61,604

Приріст до мин.
року,%
Increase as
against previous
year, %
-53,04
-63,00
80,98

2010

-2 201,927
-1 828,929
-70,329

-30,43
-84,61

-1 293,584
-1 359,329
-34,039

-4 101,185

3,14

-2 686,952

-34,48

-1 172,057

-56,38

-778,639
1 110,887
-2 958,000
-0,717

21,45

-74,12
-98,06
-99,77

0,000
-49,303
-24,844
-2 940,568

-100,00

0,91
-99,90

-201,528
21,556
-6,852
-1 213,620

-1 847,831

-59,71

-1 198,916

-35,12

-3 014,715

151,45

-7 838,542

-8,46

-4 108,952

-47,58

-4 186,772

1,89

1 110,887

21,556

0,000
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11.1. Експорт електроенергії до країн ЄС
(передача з “Острова Бурштинської ТЕС” до енергооб’єднання ENTSO-E)

11.1. Export of electric power to the EU countries

Острів Бурштинської ТЕС
The Island of Burshtyn Thermal Power Station

(transmission from Burshtyn TPP Island to ENTSO-E)

«Острів Бурштинської ТЕС» в 2010 році працював у режимі паралельної роботи з енергооб’єднанням ENTSO-E та
відокремлено від основної частини ОЕС України.

In 2010, “Burshtyn TPP Island” operated in the parallel mode
with the association ENTSO-E and separately from the main
part of IPS of Ukraine.

Величина максимально допустимого експорту з «Острова», яка узгоджена з уповноваженою особою ENTSO-E,
складає у літній період до 550 МВт, у зимовий період
– до 500 МВт. Дані величини обумовлені як балансом
«Острова» (генеруючою спроможністю), так і динамічною
стійкістю Бурштинської ТЕС та мережі «Острова».

The maximum admissible amount of export from the “Island”
as agreed with the authorized official of ENTSO-E, is up to
550 MW in summer time and up to 500 MW in winter time.
These amounts are conditioned both by the “Island’s” balance (generating capacity) and by the dynamic stability of
Burshtyn TPP and “Island” network.

ENTSO - E

Р ехроrt ≤ 550 МВт

Словаччина / Slovakia
Угорщина / Hungary
Румунія / Romania

Експортні поставки електроенергії з «Острова» в 2010 році
здійснювалися за зовнішньоекономічними контрактами.

Export deliveries of electricity from the “Island” in 2010 were
made under foreign economic contracts.

В січні 2010 року експортні поставки здійснювалися компаніями-експортерами практично в повному обсязі. В
лютому 2010 року компанії-експортери знизили величини експортних поставок електроенергії за зовнішньоекономічними контрактами до 70% від запланованих через
складну ситуацію з паливозабезпеченням Бурштинської
ТЕС, а з березня по вересень 2010 року експортні поставки
електроенергії з «Острова» за діючими контрактами були
призупинені, за винятком поставок по ПЛ 35 кВ Ужгород 2
– Собранці за умовами зовнішньоекономічного контракту
ДПЗД «Укрінтеренерго» здійснювались в повному обсязі.

During January 2010 export supplies were executed by
exporting companies practically in full volume.

З жовтня 2010 року експортні поставки з «Острова Бурштинської ТЕС» були поновлені компаніями ТОВ «Східенерго» (98 % від загального об’єму) та ДПЗД «Укрінтеренерго» (2% від загального об’єму).
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«Острів
Бурштинської
ТЕС»
Burshtyn TPP
Island

В 2010 році експортні поставки електроенергії з «Острова Бурштинської ТЕС» знизилися на 56,38% порівняно з
2009 р., а відносно – 2008 р. майже в 4 рази.

In February 2010 exporter companies reduced the volume of
electricity supplies under foreign economic contracts to 70 %
of the planned volumes due to difficulties with fuel supplies
to the Burshtyn TPP. During the period of March through September 2010 export supplies of electricity from the “Island”
under valid contracts were suspended, with the exception of
deliveries via the 35 kV supply line Uzhgorod 2 – Sobrantsi
under the SEEEA “Ukrinterenergo”’s foreign economic contract in full volume.
Beginning from October 2010 export deliveries from the
“Burshtyn TPP Island” were resumed by LLC “Skhidenergo”
(98 % of the total volume) and SEEEA “Ukrinterenergo” (2 %
of the total volume).
					
In 2010, export deliveries from “Burshtyn TPP Island”
dropped by 56.38 % as compared to 2009; and almost fourfold as compared to 2008.
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Обсяги експорту електроенергії з “Острова Бурштинскої ТЕС”
до країн Європи в 2004-2010 р.р.

11.2. Експорт електроенергії в Польщу
(направлена передача по ПЛ 220 кВ Добротвірська ТЕС – Замость)

Electrical power exports from Burshtyn TPP Island
to the European countries during the period of 2004-2010.

11.2. Exports of electrical power to Poland

(“Directive Transmission” through 220 kV Line Dobrotvirska TPP – Zamosc (Poland)

(млн.кВт•год / million kWh)
Угорщина /
Hungary
Словаччина /
Slovakia

Румунія /
Romania

Всього /
Total

0

-500

млн.кВт•год / million kWh

-1000

-1500

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-2 960,564

-3 318,829

-3 531,500

-3 164,909

-2 201,927

-1 293,584

-607,509

-367,050

-297,185

-496,638

-354,743

-1 828,929

-1 359,329

-502,944

-0,120

-128,580

-47,740

-456,850

-70,329

-34,039

-61,604

-3 327,734

-3 744,594

-4 075,878

-3 976,502

-4 101,185

-2 686,952

-1 172,057

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ПЛ 220 кВ Добротвірська ТЕС – Замость може забезпечувати в режимі «направленої передачі» експорт електроенергії до Польщі максимальною потужністю до 215 МВт.

220 kV OHL Dobrotvirska TPP – Zamosc (Poland) is capable
to support, in “Directive transmission” mode, the export of
electricity to Poland of up to 215 MW.

Р ехроrt ≤ 215 МВт

ПС 220 кВ «Замость»
(Польща)
Zamosc
220 kV substation

Добротвірська
ТЕС
Dobrotvirska TPP

2010
Але в 2010 році поставки електроенергії до Польщі не здійснювалися.
In 2010, however, no supplies to Poland were made at all.

Обсяги експорту електроенергії з ОЕС України
в Республіку Польща за 2004-2010 р.
Volumes of electrical power exports from the IPS
of Ukraine to the Republic of Poland during the period of 2004-2010.
(млн.кВт•год / million kWh)
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11.3. Експорт електроенергії в Росію
11.3. Exports of electrical power to Russia
Сьогодні транспортна система ОЕС України дозволяє
здійснювати обмін електроенергією між ОЕС України та
Єдиною енергетичною системою (ЄЕС) Росії потужністю до
2200 МВт.

Today, the transport system IPS of Ukraine allows exchanging
electricity between IPS of Ukraine and Unified Power System
of Russia (UPS) with the capacity of up to 2,200 MW.

11.4. Експорт електроенергії в Молдову
11.4. Exports of electrical power to Moldova
Виходячи із пропускної спроможності внутрішніх перетинів ОЕС України, величина перетоку з ОЕС України до
Енергосистеми (ЕС) Молдови обмежена на рівні до 400
МВт, а в деякі часи максимальних навантажень та під час
проведення ремонтних робіт на прилеглих ЛЕП-330 кВ може обмежуватися до нуля.

Based on the transmission capacity of IPS of Ukraine’s internal
crossings, the volume of interchanges from IPS of Ukraine to
PS of Moldova is limited to 400 MW with this indicator likely
to fall to zero during certain periods of maximum loads and
during maintenance and repairs at the adjacent OHL 330 kV
power system.

Рехроrt ≤2200 МВт
ЄЕС Росії
IPS of Russia’s

ОЕС України
IPS of Ukraine
Pimport ≤2200 МВт

З серпня по жовтень 2010 року здійснювалися експортні поставки електроенергії в нічну зону до Російської
Федерації за зовнішньоекономічним контрактом ДПЗД
«Укрінтеренерго».

50

During the period of August through October 2010, SEEEA
“Ukrinterenergo” conducted export supplies of electric power
to the night time zone of the Russian Federation under the
foreign economic contract.

Молдавська ЕС
PS of Moldova

Р ехроrt ≤ 400 МВт

ОЕС України
IPS of Ukraine

Pimport ≈ 700 МВт

Дана пропускна спроможність міждержавного перетину
з початку 2009 р. і до кінця 2010 р. для комерційних
поставок електроенергії з ОЕС України до ЕС Молдови
не використовувалася. Продаж незначних перетоків
електроенергії з ОЕС України, що виникали під час паралельної роботи, оформлявся за рахунок чинних комерційних контрактів (до 30.06.2010р. – за контрактом між
ДПЗД «Укрінтеренерго» та АТ «ENERGOCOM», а з початку
01.07.2010 р. – за контрактом між ТОВ «Пауер Трейд» та
АТ «ENERGOCOM»).

Between the beginning of 2009 and the end of 2010 this
transmission capacity of the interstate crossing was not used
for commercial deliveries of electricity from IPS of Ukraine
to ES of Moldova. Sales of insignificant amounts of electricity flows from IPS of Ukraine which occurred during parallel operation, were accomplished within the framework of
existing commercial contracts (before 06.30.2010, under
the contract between SEEEA “Ukrinterenergo” and АТ “ENERGOCOM”, and as from July 1, 2010 - under the contract
between LLC “Power Trade” and АТ “ENERGOCOM”).
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11.5. Експорт електроенергії у Білорусь

11.5. Exports of electrical power to Belarus
Існуючі міждержавні зв’язки сьогодні можуть забезпечити
комерційний обмін електроенергією між енергосистемами України та Білорусі потужністю до 900 МВт.

Today, the existing interstate ties can ensure commercial exchanges of electricity between power systems of Ukraine and
Belarus in the volume of up to 900 MW.

Обсяги експорту/імпорту електроенергії ОЕС України
з/до країн СНД в 2004-2010 р.р.
Volumes exported and imported electrical power through IPS of Ukraine to and
from the CIS countries during the period of 2004 through 2010.
(млн.кВт*год / million kWh)

ОЕС України
IPS of Ukraine

Р ехроrt ≤ 900 МВт

ОЕС Білорусі
IPS of Belarus

P import ≤ 900 МВт

In 2010 power energy was exported to Belarus under the
foreign economic contract with State-owned production
enterprise Belenergo by two exporting companies, i.e. Stateowned foreign economic enterprise Ukrinterenergo and
Skhidenergo LLC.

У порівнянні з 2009 р. в 2010 р. поставки електроенергії в
Республіку Білорусь збільшилися вдвічі. Максимально використана потужність в 2010 році на передачу української
електроенергії до Республіки Білорусь була 640 МВт.

In 2010, as compared to 2009, the supplies of electrical
power to the Republic of Belarus increased twofold. Maximum capacity utilized in 2010 for the transfer of Ukrainian
electricity to the Republic of Belarus was 640 MW.
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2010

Росія
Russia

-225,368

-2 829,068

-498,108

-965,912

1 110,887

21,556

-49,303

Молдова
Moldova

-917,781

-798,483

-2 478,720

-2 931,360

-2 958,000

-6,852

-24,844

Білорусь
Belarus

-0,015

-3,570

-851,991

-689,286

-0,717

-1 213,620

-2 940,568

-1 143,164

-3 631,121

-3 828,819

-4 586,558

-1 847,831

-1 198,916

-3 014,715
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Всього
Total

імпорт ОЕС України / import IPS of Ukraine
млн. кВт*год / million kWh

В 2010 році експортні поставки української електроенергії
до Республіки Білорусь здійснювались за зовнішньо економічним контрактом з ДВО «Бєленерго» двома компаніями
експортерами: ДПЗД «Укрінтеренерго» та ТОВ «Східенерго».
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12. ДОВКІЛЛЯ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
12. Natural environemnt. Energy saving. Informational activity
Збереження природи, зниження негативного впливу на
довкілля, енергозбереження, як важливий чинник зменшення шкідливих викидів в атмосферу, стали пріоритетними напрямками діяльності компанії і її підрозділів.
Особливу увагу останнім часом компанія надає питанням
співпраці з місцевими громадами населених пунктів, біля
яких проходять магістральні електромережі.
В обов’язковому порядку проводяться зустрічі з населенням для обговорення вибору трас та ділянок для нового
будівництва енергооб’єктів.

Preservation of nature, reduction of the negative influence
on the environment, and energy saving as the main factor of
lower rate of hazardous emissions into the atmosphere have
become the priority lines of activity for the company and its
business units.
Lately, the company has paid special attention to cooperation
with the local communities in the residential areas neighboring
bulk power networks.
Meetings with the citizens to discuss the choice of routes and
sites for the construction of new facilities are the must for the
company.

12.1. Екологічні питання. Поновлювальні джерела енергії
12.1. Environmental issues. Renewable energy sources
Щорічно підрозділи компанії в плановому порядку реалізують заходи з покращення екологічної ситуації. Одним з
таких заходів є знешкодження обладнання із вмістом екологічно-шкідливих речовин (ЕШР).
В рамках Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі, підписану Україною 23.05.2001 р та ратифіковану Законом України від 18.04.2007 № 949-V, НЕК
«Укренерго» проводить знешкодження обладнання з вмістом екологічно шкідливих речовин, зокрема, поліхлорованих дифенілів (ПХД). Токсичні властивості ПХД виявляють
стійкість до розкладання, характеризуються біоакумуляцією і є об’єктом транскордонного перенесення повітрям,
водою, а також осідають на великій відстані від джерела
їхнього викиду, нагромаджуючись в екосистемах суші та
води.
Протягом 2010 р. НЕК «Укренерго» передано на знешкодження ліцензованим на операції у сфері поводження з
небезпечними відходами організаціям 1572 банки статичних конденсаторів серії КС із вмістом шкідливої речовини
ПХД 35276 кг.
В цілому упродовж 2003-2010 рр. на об’єктах НЕК «Укренерго» було знешкоджено 13292 банок серії КС із вмістом
ПХД 288057 кг.

Every year, company’s business units implement scheduled
measures aimed at improvement of the environmental situation. One of such events consists in decontamination of the
equipment containing environmentally hazardous substances
(EHS).
Within the framework of Stockholm Convention on Stable
Organic Pollutants signed by Ukraine on May 23, 2001, and
ratified by Law of Ukraine No.949-V of April 18, 2007, NPC
Ukrenergo decontaminates the equipment containing EHS, in
particular, polychlorinated biphenyls (PCB). Toxic properties
of PCB show resistance to disintegration, exhibit bioaccumulation capacity, and are transferred across borders by air and
water. They also precipitate at considerable distances from
their sources of discharge, accumulating in land and water
ecosystems.
During 2010, NPC “Ukrenergo” transferred for decontamination to the organizations licensed to handle dangerous wastes,
1,572 cans of КС series static capacitors containing 35,276 kg
of the harmful substance PCB.
All in all, during the period of 2003-2010, NPC Ukrenergo
decontaminated at its sites 13,292 КС series cans containing
288,057 kg of PCB.

Обсяги знешкодження технологічного обладнання
із вмістом ПХД по НЕК “Укренерго” за 2010 рік
Scope of decontaminated Technological equipment containing PCB
by NPC Ukrenergo in 2010
Найменування об’єктів
Name of the Facility

Знешкоджено у звітному періоді
Decontaminated during the reporting period
План 2010 р./ 2010 Plan

Факт 2010 р./ 2010 Actual

Знешкоджено
за 2003-2010 рр.
Neutralized during
2003 - 2010

шт. / piece

кг / kg

шт. / piece

кг / kg

шт. / piece

кг / kg

Дніпровська ЕС / Dnieper ES

814

18 722

584

13 432

2 176

50 048

Донбаська ЕС / Donbas ES

0

0

0

0

0

0

3 309

76 107

відсутнє обладнання із вмістом ПХД /
No PCB containing equipment

Західна ЕС / Western ES
Кримська ЕС / Crimea ES

30

Південна ЕС / Southern ES

0

Південно-Західна ЕС /
South-Western ES
Північна ЕС / Northern ES

360

80

960

3 578

73 303

0

0

0

2 436

56 028

відсутнє обладнання із вмістом ПХД /
No PCB containing equipment
908

20 884

908

20 884

1 413

28 011

1 752

39 966

1 572

35 276

13 292

288 057

Центральна ЕС / Central ES
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Всього по НЕК "Укренерго"
Total, NPC «Ukrenergo»

На 01.01.2011 р. на балансі НЕК «Укренерго» залишилось
12201 одиниць обладнання із вмістом ПХД 158435 кг.

As of 01.01.2011, 12,201 units of equipment containing
158,435 kg of PCB, remained on the balance of NPC “Ukrenergo”.
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У подальшому передбачається активізувати роботу із заміни конденсаторів із вмістом ПХД на екологічно чисті.

In future, it is planned to intensify work on replacing capacitors
containing PCB, with ecologically safe units.

НЕК «Укренерго» вирішує питання під’єднання до ОЕС
України вітрових і сонячних електростанцій, що будуються
на Півдні України, в Криму та інших регіонах.

NPC Ukrenergo is settling the issue of connection of wind
and solar power stations being constructed in the South of
Ukraine, the Crimea and other regions, to the IPS of Ukraine.

З метою зменшення споживання органічного палива і
електроенергії та покращення екологічного стану в пансіонаті компанії «Енергетик» (АР Крим) вирішено розробити
Техніко-економічні обґрунтування заміни спалювання газу
в котельній закладу поновлювальними джерелами енергії.

In order to reduce consumption of the organic fuel and electrical power, and improve environmental situation at Energetyk
resort (Crimea), the company decided to prepare the feasibility study for substantiation of replacement of gas in the resort’s
boiler house with the renewable energy sources.

12.2. Зменшення витрат електричної енергії
на її передачу в електромережі 220-800 кВ
12.2. Reaction of the electrical power consumption
on its transmission through 220-800 kV power line
НЕК «Укренерго» щорічно реалізує план організаційних та
технічних заходів зі зменшення технологічних витрат на
передачу електроенергії магістральними та міждержавними електромережами. Завдяки цьому відсоток витрат
електроенергії не підвищується при значному збільшенні
обсягів передачі електроенергії мережами компанії (з 149
363,19 у 2009 р. до 160 293,48 млн. кВт год у 2010 р.,
або на 6,8 %).
Сумарний річний ефект виконання у 2010 р. організаційно-технічних заходів щодо зниження технологічних витрат
електроенергії на її передачу мережами 220-800 кВ НЕК
«Укренерго» становив 66,879 млн. кВт год, що складає
1,61 % сумарних витрат в основній мережі.

Every year, NPC Ukrenergo implements the plan of organizational and technical measures to reduce technical power losses
for power transmission through main and cross-border power
network. Due to this share of power losses does not increase
with a significant growth of power transmitted through company’s grids (from 149 363,19 million kWh in 2009 to 160
293.48 in 2010, or by 6.8%).
In 2010, aggregate annual effect of organizational and technical measures to reduce technical power consumption on
its transmission through 220-800 kV Ukrenergo’s grids was
66,879 million kWh that was equal to 1,61% of total consumption in the main grid.

Витрати електроенергії в основній мережі 220-800 кВ
ОЕС України за 2008 -2010 роки
Power Consumption in the 220-800 kV main grid of IPS
of Ukraine during 2008-2010
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Показники / Indicators

2008

2009

2010

Абсолютні витрати електроенергії на її передачу
в основній мережі 220-800 кВ
ОЕС України (млн. кВт год) /
Total power consumption in the 220-800 kV main grid of IPS
of Ukraine (million kWh)

4259,94

3852,19

4153,93

% витрат до надходження електроенергії в мережу
без внутрішнього обігу /
% share of consumption before the flow of electricity
into the network without internal circulation

2,60

2,58

2,59
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12.3. Захист населення в зоні діючих ЛЕП
12.3. Protection of population in the area
of functioning power transmission lines
Компанія надає першочергового значення питанню інформаційного забезпечення населення про правила поведінки в зоні діючих ЛЕП. Енергосистеми НЕК «Укренерго» систематично публікують відповідні повідомлення в
місцевих ЗМІ, встановлюються оголошення і звернення
до землекористувачів про дотримання Правил охорони
електромереж, організовуються зустрічі із школярами,
місцевими громадянами. В плановому порядку реалізуються заходи із покращення екологічної ситуації на
енергооб’єктах і біля них.

The company puts principal emphasis on the informational
support of the population about the rules of conduct within
the area of functioning power transmission lines. Power systems of NPC Ukrenergo regularly publish the respective notifications in the local media; make announcements and address
the land users in respect of compliance with the Rules of power line protection; organize meetings with the schoolchildren
and local dwellers. They also implement scheduled measures
to improve ecological situation at the energy facilities and
around them.

12.4. Виставкові та іміджеві заходи
12.4. Exhibitions and corporate advertising events
З метою представлення НЕК «Укренерго» як національного
системного оператора ОЕС України в електроенергетичній галузі, утвердження реноме стабільності, надійності та
перспективності у функціонуванні та партнерстві, з метою
залучення до співпраці вітчизняних та іноземних компаній-постачальників обладнання та інвесторів, компанія
бере участь у міжнародних та національних виставкових
акціях, видавничих проектах та рейтингах.
Зокрема, НЕК «Укренерго» є постійним учасником щорічного міжнародного форуму «Паливно-енергетичний
комплекс України: сьогодення та майбутнє» (м. Київ). У
вересневому форумі 2010 року демонструвалась створена на базі НЕК «Укренерго» автоматизована система
обліку електроенергії об’єктів ОЕС України як необхідна
передумова впровадження балансуючого ринку та інших
ринків електроенергії нової моделі. Також представлялись
першочергові проекти розвитку компанії, спрямовані на
забезпечення енергетичної безпеки держави. Продукція
електроенергетичного спрямування виробництва спеціалізованих підрозділів НЕК «Укренерго» «Вінницяелектротехнологія» та «Південьенергопром» експонувалась на
щорічному Міжнародному промисловому форумі (листопад 2010 р., м. Київ).
Компанія бере участь у щорічному Міжнародному економічному форумі у м. Криниця-Здруй (Польща), виступаючи як перспективна з точки зору інвестицій та надійна в
частині паралельної роботи з європейським об’єднанням
енергосистем.
Інвестиційні проекти НЕК «Укренерго» представляються
також на Міжнародному інвестиційному форумі у Києві та
інших міждержавних заходах країн СНД і ЄС.
Для залучення інвестицій в енергооб’єкти компанії та подальших кроків в напрямку євроінтеграції НЕК «Укренерго» у 2010 році брала участь у видавничих проектах, видання яких розповсюджуються у широких бізнесових та
урядових колах як України, так і зарубіжних держав.
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In order to present NPC Ukrenergo as the national system
operator of the IPS of Ukraine in the power energy sector,
maintaining the image of the stable, reliable and prospective
partner, and to enter into cooperation with the national and international companies/suppliers of equipment, and investors,
the company participates in the international and national exhibitions, publishing projects and ratings.
In particular, NPC Ukrenergo is a standing participant of the
annual international forum “Fuel and Energy Complex of
Ukraine: today and the future” (Kyiv). During the forum held
in September 2010, the company demonstrated an automated power energy consumption system at the IPS of Ukraine’s
facilities, ordered by NPC Ukrenergo, as the precondition for
introduction of the balancing market and other new markets
for electrical power. The company also presented its priority
development projects aimed at ensuring of energy security of
the state. Electrical power products manufactured by NPC Ukrenergo business units, such as “Vinnitsaelektrotechnologiya”
and “Pivdenenergoprom” were exhibited at the annual International industrial forum (November 2010, Kyiv).
The Company participates in the annual International economic forums in Krynica-Zdrój (Poland), acting as a promising
company for investments, and reliable in terms of parallel operation with the European energy system association.
NPC Ukrenergo investment projects are also presented at the
International investment forum in Kyiv and other intestate
events hosted by the CIS and EU countries.
In order to attract investments to the energy facilities of the
company and make further steps toward European integration, in 2010 NPC Ukrenergo took part in publishing projects
whose publications are distributed in wide business and government circles both in Ukraine and abroad.
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13. ПЕРСОНАЛ. УМОВИ ПРАЦІ
13. Personnel. Working conditions
Турбота про людей є запорукою успішної роботи компанії. Комплексний підхід до підбору кадрів, його навчання і
підвищення кваліфікації з одночасним забезпеченням належних умов праці, техніки безпеки, санітарно-побутових
умов та умов для відпочинку стали надійною базою створення стабільного, високопрофесійного колективу.

Concern for people is the company’s recipe for successful operation. Comprehensive approach to recruitment, personnel
training and advanced training backed by concurrent ensuring
of decent working conditions, accident prevention, sanitary
and living conditions, as well as conditions for recreation, have
become a solid base for the creation of the stable and highly
professional team.

13.1. Чисельність працівників.

Склад персоналу за рівнем освіти
13.1. Headcount.
Personnel composition by educational level
Облікова чисельність та переміщення штатних працівників на кінець року
Registered headcount and shifting of staff personnel at the end of the year
Рік / Year
2008
2009
2010

Чисельність (осіб) / Headcount (persons)
15685
15796
15882

Плинність кадрів, % / Turnover, %
8,3
6,5
6,4

Якісний склад працівників НЕК «Укренерго», осіб
Qualitative staff composition of NPC Ukrenergo, persons
Мають вищу освіту / Higher education
Рік / Year

Кандидати / доктори наук
Ph.D. /Doctors of sciences

Повна вища освіта
(III-IV рівня акредитації)
Completed
(III-IV accreditation levels)

Неповна базова вища
(I-II рівня акредитації)
Incomplete basic higher
education
(III accreditation level)

2008

33/4

7413

3916

2009

36/2

7756

3567

2010

39/2

7928

3565

Станом на 01.01.2011 року серед працівників НЕК «Укренерго»:
нагороджених орденами і медалями СРСР, України – 52
особи;
відзначених почесним званням «Заслужений енергетик
України» – 31 особа;

s of January 1, 2011, NPC Ukrenergo staff included:
52 persons awarded with medals of the USSR and Ukraine;
31 persons having honorary degree of “Distinguished power
engineer of Ukraine”;
5 winners of the State prize in the sphere of science and technics of Ukraine.

лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки України
– 5 осіб.
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Нагрудний знак до почесного звання
«Заслужений енергетик України»
Badge complementing honorary degree
of Distinguished power engineer of Ukraine

Нагрудний знак
лауреата Державної премії в галузі науки і техніки України
Badge of the winner of the State prize in the sphere
of science and technics of Ukraine

13.2. Підготовка кадрів
13.2. Personnel training
Основними напрямками підготовки працівників компанії
є підвищення кваліфікації оперативно-диспетчерського
персоналу, навчання з охорони праці, а також навчання
працівників робітничих спеціальностей, працівників, що
виконують роботи під напругою та під наведеною напругою, навчання за спеціалізованими та цільовими програмами спеціалістів та керівників фінансово-економічних,
бухгалтерських та юридичних служб, інспекцій «Держенергонагляду».
Навчальна система підготовки та навчання персоналу НЕК
«Укренерго» складається з служб підготовки та навчання
персоналу центрального апарату компанії та електроенергетичних систем і трьох навчально-тренувальних центрів:
навчально-тренувального центру Дніпровської електроенергетичної системи; навчально-тренувального центру
Кримської електроенергетичної системи, та навчально-випробувального центру ВСО «Вінницяелектротехнологія».

Company’s main lines of personnel training include advanced
training of operational and dispatching personnel, training
in labor safety as well as training of working personnel, and
workers who perform works under high voltage; training under specialized target programs for specialists and directors of
the financial and economic, accounting and legal services, and
inspections of State Energy Supervision.
Training system for education of the NPC Ukrenergo personnel
consists of the services for training and education of personnel
working in the central office of the company and electrical and
energy systems, as well as three training and educational centers: training and educational center of Dnieper electric power
system; training and educational center of Crimean electrical
power system, and training and testing center of Separate
Structural Unit Vinnytsyaelektrotechnologiya.
NPC Ukrenergo cooperates actively with educational divisions
in the industry and other educational institutions.

НЕК «Укренерго» активно співпрацює з навчальними підрозділами галузі та іншими освітніми установами.

За 2010 рік пройшли навчання 5564 працівники
5564 employees have gone through education and training process in 2010
Оперативний персонал всіх рівнів
Operational personnel of all levels
Персонал з обслуговування ліній
Line servicing personnel
Персонал з обслуговування засобів
релейного захисту та автоматики
Personnel servicing relay and automatic
protection devices

2536

Навчання персоналу з питань охорони
праці та пожежної безпеки
Personnel training in labor and fire safety
Персонал з обслуговування підстанцій
Substation servicing personnel
Працівники робітничих спеціальностей
Workers

1484

1080

62
341

424
183

13.3. Охорона праці
13.3. Labor safety

13.4. Оплата праці
13.4. Remuneration

Метою діяльності служби охорони праці та пожежної безпеки є реалізація конституційних прав працівників і вимог
нормативно-правових актів щодо збереження здоров’я і
працездатності людини в процесі праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, покращення виробничого
побуту, запобігання травматизму, профзахворюванням,
аваріям і пожежам.
Згідно з вимогами статті 19 Закону України «Про охорону
праці» в компанії щорічно передбачається фінансування
охорони праці в обсязі не менше 0,5 % від реалізованої
продукції.

The purpose of the labor and fire safety service is implementation of the constitutional rights of employees and requirements of legal documents dealing with health maintenance
and person’s work capacity, creation of safe working conditions, improvement of living conditions, prevention of injuries,
industrial diseases, accidents and fire.
According to the provision of Article 19 of the Law of Ukraine
“On Labor Safety”, the company provides for annual financing
of labor safety measures at the rate of at least 0,5 % of the
products sold.

Витрати на охорону праці НЕК “Укренерго” з 2008 по 2010 р.
NPC Ukrenergo’s expenditures on labor safety during 2008 - 2010
2008
Витрати / Expenditures

2009

Соціальна політика адміністрації НЕК «Укренерго» спрямована на збільшення доходів працівників по мірі зростання
ефективності виробництва.
Виплата заробітної плати у визначені строки та у повному
обсязі - пріоритетне зобов’язання адміністрації перед трудовим колективом.
Керуючись положеннями Галузевої угоди, рівень заробітної плати протягом 2009-2010 рр. підвищувався у зв’язку
зі збільшенням законодавчо встановленого прожиткового
мінімуму працездатних осіб. Середньомісячний дохід працівників НЕК «Укренерго» за 2009 р. збільшився порівняно
з 2008 р. на 7,2%. За 2010 р. порівняно з 2009 р. на 17%.
Середньооблікова чисельність за 2010 р. збільшилась порівняно з 2008 роком на 14,5%, а з 2009 р. – на 10,3%.

2010

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
UAH thousand UAH thousand UAH thousand

Всього витрачено на охорону праці
Total expenditures on labor safety

15704,0

18166,0

20787,0

% від реалізованої продукції
% of the products sold

0,69 %

0,9 %

0,82 %

NPC Ukrenergo’s social policy is aimed at the growth of employees’ income in line with the production efficiency growth.
Payment of salaries by the established deadlines and in full
scope represents a priority commitment of the administration
before the employees.
Guided by the provisions of the industry agreement, the
growth of the salary level during 2009-2010 was driven by
the increase in the legally established subsistence minimum for
employable persons. Average monthly income of the NPC Ukrenergo employees increased in 2009 by 7.2% as compared to
2008. In 2010, as compared to 2009, it has grown by 17%.
In 2010, the average registered number increased by 14.5%
as compared to 2008, and by 10.3% as compared to 2009.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Середньомісячний дохід
одного працівника (грн.)
Average annual income
per employee, UAH

3061

3282

3839

% росту / % growth

-

7,2

17

У тому числі : / Including:
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Придбання спецодягу та спецвзуття
Purchase of special clothing and footwear

2020,4

1951,0

2725,0

Придбання засобів індивідуального та колективного захисту
Purchase of individual and collective protection means

2695,0

2705,0

3112,0

Проведення атестації робочих місць за умовами праці
Inspection of workplaces in terms of working conditions

165,5

496,1

333,5

Проведення медичних оглядів працівників
Medical inspection of employees

615,7

496,1

959,3

Покращення умов праці та санітарно-побутових умов
Improvement of labor and living conditions

947,8

1089,6

1461,75

Спецхарчування
Special catering

496,1

502,3

568,7

Медаптечки та медикаменти
Medical kits and medicines

293,3

306,4

324,1

грн./міс.
UAH / month.

2008 р.

2010 р.

3061
3839

3282
2009 р.
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13.5. Виконання Колективного договору
13.5. Execution of the Collective Agreement
Положеннями і нормами колективних договорів відособлених структурних одиниць НЕК «Укренерго» врегульовуються виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією підприємства та трудовими
колективами, посилюється соціальний захист працівників
підприємства та непрацюючих пенсіонерів, які перед виходом на пенсію працювали на підприємстві.
Колективні договори визначають рівні оплати праці працівників, соціальних гарантій та пільг у сфері трудових відносин, охорони праці, здоров’я, режиму праці, відпочинку
і соціального забезпечення.
Сума трудових і соціальних пільг, наданих підприємством
та профспілковими органами, за 2009 р. склала 65 858,8
тис. грн., за 2010 р. – 75 547,5 тис. грн. (на 14,7% більше
ніж за 2009 р.).

Collective agreements of the separated business units of NPC
Ukrenergo regulate production, labor and social-and-economic relations between the administration of the company
and work collectives; enhance social security of the companies’ employees and unemployed pensioners who worked for
the enterprise before retirement.

13.6. Оздоровлення персоналу
13.6. Personnel’s health improvement
До складу НЕК «Укренерго» входять два оздоровчі комплекси, розташовані у мальовничих куточках Автономної
Республіки Крим на узбережжі Чорного моря: пансіонат
«Енергетик» (Сімферопольський район, с.м.т. Миколаївка) та оздоровчий комплекс «Семидвір’я» (Алуштинський район, с. Семидвір’я).

NPC Ukrenergo comprises two health resorts located in the
picturesque areas of the Autonomous Republic of Crimea on
the Black Sea shore. They are: “Energetyk” resort (village of
Mykolaivka, Simpheropol district) and “Semydvirya” health
center (village of Semydvirya, Alushta district).

Collective agreements determine the employees’ remuneration levels, social guarantees and privileges in the sphere of
labor relations, labor regime, recreation and social security.
The amount of labor and social privileges, granted by the enterprise and trade unions made up UAH 65 858,8 thousand
in 2009, and UAH 75 547,5 thousand in 2010 (14,7% more
than 2009).

Пансіонат «Енергетик»					
“Energetyk” resort						
Окрім цього, працівники НЕК «Укренерго» мають змогу
відпочити в інших оздоровчих комплексах та санаторіях
лікувально-профілактичного напрямку, розташованих у
різних місцях України.

Оздоровчий комплекс «Семидвір’я»
and “Semydvirya” health center
Besides, NEC Ukrenergo’s employees have an opportunity to
take some rest in other health complexes and treatment and
preventive treatment resorts in various locations in Ukraine.

Оздоровлення працівників НЕК “Укренерго”, 2008-2010 рр. (осіб)
Improvement of NPC Ukrenergo personnel’s health, 2008-2010 (persons)
Характеристика оздоровчого закладу
Health improvement facility

Рік / Year
2008

2009

2010

Оздоровчі комплекси НЕК «Укренерго»
NPC Ukrenergo health resorts

3110

4136

3775

Інші оздоровчі комплекси України
Other health complexes

411

379

326

Всього / Total

3521

4515

4101

Оздоровлення дітей працівників НЕК “Укренерго”, 2008-2010 рр. (осіб)
Health improvement of the NPC Ukrenergo personnel’s children 2008-2010 (persons)
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Кількість дітей, осіб
Number of children

2008 р.

2009 р.

2010 р.

764

654

725
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14. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
14. Financial performance

In 2010, the taxes and fees (mandatory payments) to the
budget amounted to UAH 796,321 million as against UAH
432.755 million in 2009, including:

• ПДВ за 2010 рік – 331,418 млн.грн., за 2009 рік –
175,546 млн.грн.;

• VAT of UAH 331.418 million in 2010 as against UAH
175,546 million in 2009;

• податок на прибуток за 2010 рік – 216,763 млн.грн., за
2009 рік -101,117млн.грн.;

• UAH 216.763 of income tax in 2010 as against UAH
101,117 million in 2009;

Фінансовий стан НЕК „Укренерго” на даний час дозволяє
виконувати завдання із здійснення капітальних інвестицій,
сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Current financial situation of NPC Ukrenergo makes it possible for the company to make capital investments, pay taxes,
fees and make other mandatory payments.

За результатами 2009 року магістральними електричними
мережами було передано 118 396 млн.кВт.год. електроенергії, за 2010 рік – 128 268 млн.кВт.год., зростання
обсягів передачі електроенергії – 9 872 млн.кВт.год.

At the end of 2009 trunk power systems have transmitted
118 396 million kWh of electrical power; in 2010 - 128 268
million kWh, with the volume of power transmission increased by 9 872 million kWh.

• інші податки та збори за 2010 рік – 111,251 млн. грн.,
за 2009 рік -94,971 млн.грн.

• UAH 111,251 million in other taxes and fees for 2010 as
against UAH 94.971 million in 2009.

Вартість наданих послуг з передачі електричної енергії
магістральними електричними мережами (товарна продукція) Компанії збільшилась на 288,7 млн.грн. з 2 257,1
млн.грн. у 2009 році до 2 545,8 млн.грн. у 2010 році за
рахунок збільшення середньорічного тарифу на передачу
електроенергії та зростання обсягів передачі електричної
енергії на 9872 млн.кВт.год.

The cost of services rendered on transmission of electrical
power through trunk power systems (commodities) of the
Company increased by UAH 288,7 million from UAH 2 257,1
million in 2009 to UAH 2 545,8 million in 2010 due to raising of the average annual tariff of electrical power transmission and increased volumes of transmission by 9872 million
kWh.

Збори (внески) до державних цільових фондів у 2010
році перераховані у розмірі 293,559 млн.грн., що на
42,845 млн.грн. більше, ніж за 2009 рік.

UAH 293,559 million paid as charges (contributions) to the
state special funds in 2010 which is UAH 42.845 million
more than in 2009.

Обсяг капітальних інвестицій за 2010 рік склав 863,5
млн.грн., за 2009 рік – 1 205 млн.грн.

Capital investments in 2010 amounted to UAH 863.5 million
in 2010 as against UAH 1205 million in 2009.

Станом на 01.01.2011 у підприємства відсутня заборгованість із заробітної плати, сплати податків і зборів.

As of January 1, 2011 the company has no wage arrears, or
tax and fees indebtedness.

Відсоток оплати товарної продукції НЕК „Укренерго” з
ДП „Енергоринок” з урахуванням доплати до 15 числа
місяця, наступного за звітним, збільшився з 98,7% у 2009
році до 99,6% у 2010 році.

The percentage of payment by state-owned enterprise
Energorynok for NPC Ukrenergo’s commodities with due
account for extra pay by the 15th day of the month following
the reporting one increased from 98,7% in 2009 to 99,6%
in 2010.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Компанії склала:
2009 рік – 15528 чол.
2010 рік – 15688 чоловік.

Average registered number of staff employees of the company:
15528 people in 2009
15688 people in 2010.

Operating expenses on the activity of power transmission
through trunk electric systems increased by UAH 270,4
million from UAH 1360,5 million in 2009 to UAH 1630,9
million in 2010.

Виплати за колдоговором, у т.ч. відрахування профспілкам та виплати по соцпільгах, у 2009 році склали 21,5
млн.грн. і зросли у 2010 році на 3,6 млн.грн. до 25, 1
млн.грн.

Payments under the collective agreement, including payments to trade unions and social security charges made up
UAH 21.5 million in 2009, went up by UAH 3.6 million to
UAH 25.1 million in 2010.

Операційні витрати на здійснення діяльності з передачі
електричної енергії магістральними електричними мережами збільшились на 270,4 млн.грн. з 1360,5 млн.грн. у
2009 році до 1630,9 млн.грн. у 2010 році.
Витрати на ремонт у 2010 році порівняно з 2009 роком
збільшились на 43,4 млн.грн. і становили 204,1 млн.грн.

Expenses on repairs in 2010 as compared to 2009 rose by
UAH 43,4 million and amounted to UAH 204,1 million.

Витрати на оплату праці у 2010 році порівняно з 2009
роком збільшились на 107,0 млн.грн. і становили
696,9 млн.грн.

Expenses on salaries in 2010 as compared to 2009 rose by
UAH 107,0 million and amounted to UAH 696,9 million.

Вартість основних засобів за бухгалтерським обліком
зросла за рік на 587,3 млн.грн. і склала на 01.01.2011 р.
3714,8 млн.грн.

The cost of recorded fixed assets increased over the year by
UAH 587,3 million and made up UAH 371.8 million as of
January 1, 2011.

Вартість основних засобів за податковим обліком
зросла на 357,8 млн.грн. - з 2914,5 млн.грн. (станом на 01.01.2010). до 3272,3 млн.грн. (станом на
01.01.2011).

The cost of fixed assets in terms of tax accounting rose by
UAH 357,8 million from UAH 2914,5 million (as of January
1, 2010) to UAH 3272,3 million (as of January 1, 2011).

Амортизаційні відрахування Компанії зазнали таких змін:
зростання амортизації за бухгалтерським обліком на 43,7
млн.грн. у 2010 році проти 2009 року; збільшення амортизації за податковим обліком на 54 млн.грн. з 386,5
млн.грн. у 2009 році до 440,5 млн.грн. за 2010 рік.
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За 2010 рік обсяг сплати податків та зборів (обов’язкових
платежів) до бюджету склав 796,321млн.грн., за 2009
рік – 432,755 млн.грн., у тому числі:

Чистий прибуток Компанії у 2010 році порівняно з 2009
роком зменшився на 129,3 млн.грн. або на 19,2% і склав
545,2 млн.гривень.
Відрахування частини чистого прибутку у 2010 році до
Державного бюджету України склали 128,634 млн.грн.,
за 2009 рік – 54,086 млн.грн.

Company’s depreciation cost has changed as follows: depreciation in terms of book-keeping increased by UAH 43,7 million in 2010 as against 2009. In terms of taxation accounting
the depreciation increased by UAH 54 million from UAH
386,5 million in 2009 to UAH 440,5 million in 2010.
Company’s net income in 2010 as compared to 2009
dropped by UAH 129,3 million or 19,2% and made up UAH
545,2 million.
Contribution of the share of the income in 2010 to the state
budget of Ukraine made up UAH 128,634 million as against
UAH 54.086 million in 2009.
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14.1 Вартість основних засобів
14.1 Cost of fixed assets

14.2 Амортизаційні відрахування
14.2 Depreciation costs
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14.3 Передача електроенергії, млн. кВт-год
14.3 Electrical power transmission, million kWh

14.4 Тариф на передачу електроенергії магістральними
та міждержавними електричними мережами, коп./кВт-год.
14.4 Tariff for electrical power transmission through trunk
and cross-border power system, kopeck/kWh.
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Середньорічний тариф
у 2010році зріс
по відношенню до 2009 року
на 0,079 коп./кВт-год.,
або на 4,1 %
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In 2010, average annual tariff
increased by 0.097 kopeck/kWh
or 4.1% as against 2009
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14.5 Обсяги товарної продукції і передачі електроенергії
за 2009-2010 роки
14.5 Volumes of commodities and electrical power transmission
during 2009-2010

• Збільшення середньорічного тарифу
з 1,906 коп./кВт-год . до 1,985 коп./кВт-год.
забезпечило зростання доходів на 92,8 млн.грн.
• Зростання відпуску е/е на 8,3%
збільшило доходи на 195,9 млн.грн.
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Загальне зростання доходів
+288,7 млн.грн.

• Raising of the average annual tariff from 1,906 kopeck/
kWh to 1,985 kopeck/kWh ensured revenue increase by
UAH 92,8 million.
• Growth of electrical power sales by 8,3% helped raise
revenues by UAH 195,9 million.

Total income growth
+288,7 million hryvna

14.6 Оплата послуг з передачі електроенергії
ДП “Енергоринок” у 2009 році , тис. грн. з ПДВ
14.6 Payment for electrical power transmission services
State-owned enterprise Energorynok in 2009, UAH, thousand, incl. VAT
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14.7 Оплата послуг з передачі електроенергії
ДП “Енергоринок” у 2010 році , тис. грн. з ПДВ
14.7 Payment for electrical power transmission services
State-owned enterprise Energorynok in 2010, UAH, thousand, incl. VAT
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14.8 Відсоток оплати за послуги з передачі електроенергії
з урахуванням доплати до 15 числа місяця, наступного за звітним, %
14.8 Percentage of payment for the electrical power transmission services with due account for extra payment by the 15th day of the month
following the reporting one, %
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14.9 Надходження грошових коштів, млн. грн. з ПДВ
14.9 Cash inflow, UAH million, incl. VAT
Структура надходжень грошових коштів у 2009-2010 рр.
Structure of cash inflows in 2009-2010
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14.10 Використання грошових коштів, млн. грн. з ПДВ
14.10 Use of funds, UAH million, incl. VAT

14.11 Платежі до бюджету, тис. грн.
14.11 Budgetary payments, UAH thousand
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14.12 Ремонтні роботи
14.12 Repair
Витрати на ремонти, млн. грн., без ПДВ
Expenditures on repairs, UAH million, excl. VAT
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Ремонти:
2009 р. – 160,7 млн.грн. ;
2010 р. – 204,1 млн.грн.
> на 43,4 млн. грн.

Repairs:
2009 – 160,7 UAH million,
2010 – 204,1 UAH million,
increased by UAH 43,4 million.

Структура витрат на ремонти, млн. грн.
Structure of expenditures on repair, UAH million
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14.13 Умовно-постійні витрати (УПВ) по місяцях
14.13 Local semi-fixed costs

14.14 Аналіз витрат на оплату праці
14.14 Analysis of salaries expenditures
Фонд оплати праці, тис. грн.
Wage-bill, UAH thousand
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Зростання середньої заробітної плати у 2010 році
в порівнянні із 2009 роком становить 17,4% .
Pay rise in 2010 as compared to 2009 makes up 17,4%

14.15 Утримання об’єктів соціально-культурного призначення
та виплати за колективним договором
14.15 Maintenance of social and cultural facilities and payments under
the collective agreement
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14.16 Структура освоєння капітальних інвестицій, млн. грн. без ПДВ
14.16 Structure of capital investment application, UAH million, excl. VAT
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14.17 Чистий прибуток, млн. грн.
14.17 Net income, UAH million

Чистий прибуток у 2010р. порівняно з 2009р.
зменшився на 129,3 млн. грн.
або на 19,2% і становить 545,2млн.грн.
In 2010, as compared to 2009,
net income reduced by UAH 129,3 million
or 19,2% and makes up UAH 545,2 million.
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15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2010 РІК
15. 2010 Financial statement
Скорочена фінансова звітність НЕК «Укренерго» за 2010
рік, складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ), подається нижче у таблицях:

Brief financial statement of NPC Ukrenergo for 2010,
prepared in accordance with the International accounting
standards (see tables below):

• Фінансовий стан на 31.12.2010
• Сукупні доходи та витрати за 2010 р.
• Зміни у власному капіталі за 2010 рік
• Рух грошових коштів за 2010 р.

• Financial situation as of December 31, 2010
• Aggregate receipts and expenditures for 2010
• Changes in equity capital in 2010
• Cash flow in 2010

Фінансовий стан на 31.12.2010
Financial situation as of December 31, 2010

Сукупні доходи та витрати за 2010 р.
Aggregate receipt and expenditures in 2010

тис. грн. / UAH thousand
31.12.2010

АКТИВИ / ASSETS
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ: / NONCURRENT ASSETS:
Основні засоби / Fixed assets
Нематеріальні активи / Intangible assets
Передоплати за основні засоби / Prepayment for fixed assets
Дебіторська заборгованість за договорами фінансової / Accounts receivable under financial agreements
Інвестиції / Investments
Відстрочені податкові активи / Deferred tax assets
Всього необоротних активів / Total noncurrent assets
ОБОРОТНІ АКТИВИ: / CURRENT ASSETS:
Запаси / Supplies
Торгова та інша дебіторська заборгованість / Commercial debt and other accounts receivable
Передоплати та інші оборотні активи / Prepayment and other current assets
Передоплата частки прибутку до сплати до державного бюджету
Prepayment of the share of income to be paid to the state budget
Податки до відшкодування та передоплати за податками / Taxes refunds and tax prepaid
Дебіторська заборгованість за договорами фінансової
Accounts receivable under financial agreements
Грошові кошти та їхні еквіваленти / Monies and their equivalent
Всього оборотних коштів / Total current assets
ВСЬОГО АКТИВІВ / TOTAL ASSETS
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ / LIABILITIES AND EQUITY CAPITAL

4.826.686
76.359
81.743
1.395
300
38.007
5.024.490

4.311.641
55.128
30.066
4.591
300
38.171
4.439.897

45.916
103.942
11.837

45.557
150.237
7.035

23,897

-

23.253

10,167

3.929

3.721

102.187
314.961
5.339.451

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: / EQUITY CAPITAL:
Статутний капітал / Registered capital
1.225.115
Додатковий сплачений капітал / Additional paid capital
514.333
Нерозподілений прибуток / Undistributed profit
2.946.354
Всього власного капіталу / Total equity capital
4.685.802
УМОВИ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ / TERMS AND CONTRACTUAL COMMITMENTS
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ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: / LONG-TERM COMMITMENTS:
Довгострокові кредити та позики / Long-term loans and credits
Зобов’язання за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами
Commitments under retirement and other long-term payments
Доходи майбутніх періодів / Deferred revenue
Всього довгострокових зобов’язань / Total long-term commitments
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: / SHORT-TERM COMMITMENTS:
Поточна частина довгострокових кредитів та позик / Current share of long-term loans and credits
Торгова та інша кредиторська заборгованість / Commercial debts and other accounts payable

Частка прибутку до сплати до державного бюджету / Share of income payable to the state budget
Аванси, отримані від клієнтів / Advance payment received from clients
Податок на прибуток підприємств до сплати / Corporate income tax payable
Інші податки до сплати / Other taxes payable
Всього короткострокових зобов’язань / Total short-term commitments
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ / TOTAL COMMITMENTS
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ / TOTAL COMMITMENTS AND EQUITY CAPITAL

109.659
326.376
4.766.273

1.225.115
324.160
2.309.547
3.858.822

219.466

270.923

116.159

86.253

773
336.398

357.176

85.187
174.316

64.411
348.779

207
23.843
33.698
317.251
653.649
5.339.451

тис. грн. / UAH thousand

ДОХІД ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ТА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ
INCOME DERIVED FROM RENDERING OF SERVICES
FOR ELECTRICAL POWER TRANSMISSTION AND DISPATCHING
Витрати на персонал / Staff costs
Інші операційні витрати, чистий результат / Other operational costs, net result
Знос та амортизація / Depreciation and amortization
Інші доходи / Other income
Амортизація витрат на позики майбутніх періодів / Depreciation of costs of deferred loans
Фінансові доходи / Financial revenues
Фінансові витрати / Financial costs
Актуарний збиток за пенсійними планами зі встановленими виплатами
Actuarial losses on retirement plans with fixed payout
Прибуток (збиток) від курсових різниць, чистий результат
Exchange gains (losses), net result
Прибуток до оподаткування / Pretax profit
Витрати з податку на прибуток / Income tax costs
Прибуток за рік / Annual income
Інші сукупні доходи / Other aggregate revenues
Всього сукупних доходів за рік / Total annual aggregate revenues

2010

2009

2.6216.07

2.295.505

(1.023.791)
(434.698)
(287.323)
64.525
(1.180)
5.059
(26.042)

(874.806)
(322.591)
(237.890)
53.888
(1.180)
10.414
(29.842)

(10.610)

(343)

22.703

(18.916)

930.250
(192.858)
737.392
737.392

874.239
(218.878)
655.361
655.361

Зміни у власному капіталі за 2010 рік
Changes in the equity capital in 2010

Залишок станом на 31.12.2008 р.
(внесені коригування)
Balance as of December 31, 2008 (adjusted)
Внесок до капіталу у вигляді основних засобів
Contribution to capital in the form of fixed assets
Обов’язкове відрахування частки прибутку
до державного бюджету
Share of income payable to the state budget
Чистий прибуток за рік / Net annual income
Залишок станом на 31.12.2009 р.
Balance as of December 31, 2009
Внесок до капіталу у вигляді основних засобів
Contribution to capital in the form of fixed assets
Обов’язкове відрахування частки прибутку
до державного бюджету
Share of income payable to the state budget
Чистий прибуток за рік / Net annual income
Залишок станом на 31.12.2010 р.
Balance as of December 31, 2010

3.564
23.321
47.921
62.279
550.275
907.451
4.766.273

тис. грн. / UAH thousand

Статутний капітал
Registered capital

Додатковий сплачений капітал
Additional paid
capital

Нерозподілений
прибуток
Undistributed
income

Всього
Total

1.225.115

310.814

1.720.701

3.256.630

-

13.346

-

13.346

-

-

(66.515)

(66.515)

-

-

655.361

655.361

1.225.115

324.160

2.309.547

3.858.822

-

190.173

-

190.173

-

-

(100.585)

(100.585)

-

-

737.392

737.392

1.225.115

514.333

2.946.354

4.685.802
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Рух грошових коштів за 2010 р.
Cash flow in 2010

тис. грн. / UAH thousand
2010

2009

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: / OPERATING ACTIVITY:
Прибуток до оподаткування / Income before taxes

930.250

874.239

Коригування на узгодження прибутку і чистих грошових коштів, отриманих від операційної діяльності:
Adjustment for the income and net cash received from operating activity:

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: / FINANCIAL ACTIVITY:
Обов’язкове відрахування частки прибутку
Mandatory payment of the income share

(128.046)

(54.674)

Надходження від кредитів та позик / Revenues from loans and credits

52.556

176.382

Погашення кредитів та позик / Repayment of loans and credits

(59.865)

(46.257)

Чисті грошові кошти, (використані у)/отримані від фінансової діяльності
Net cash used for/received from the financial activity

(135.355)

75.451

Знос та амортизація / Depreciation and amortization

287.323

237.890

ЧИСТЕ ЗМЕНЕШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ / NET CASH REDUCTION

(7.472)

(19.120)

(Прибуток)/ збиток від курсових різниць за неопераційною діяльністю
Exchange gains/losses on the non-operating activities

(22.742)

16.639

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на початок року
MONIES AND THEIR EQUIVALENTS as of the beginning of the year

109.659

128.779

Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів
Losses on elimination of fixed assets and goodwill

456

999

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на кінець року
MONIES AND THEIR EQUIVALENTS, end of the year

102.187

109.659

Знецінення інвестицій / Depreciation of investments

-

398

Формування резерву/(сторнування) витрат на покриття збитків
від безнадійної заборгованості
Creation of provisions (reversing) of costs to cover losses on uncollectible debt

24.860

(439)

Внесок до капіталу у вигляді об’єктів основних засобів
Contribution to the capital in the form of fixed assets

190.173

13.346

Амортизація витрат на позики майбутніх періодів
Depreciation of costs on deferred loans

1.180

1.180

Переведення об’єктів основних засобів до складу запасів після вибуття
Transition of fixed asset facilities to the stock upon elimination

7.195

1.142

Фінансові витрати / Financial costs

26.042

29.842

Фінансові доходи / Financial revenues

(5.059)

(10.414)

436

-

Операційний прибуток до змін в оборотному капіталі
Operational income before changes in the floating capital

1.242.310

1.150.334

Збільшення кредитів та позик за рахунок витрат на конвертацію
(включено до складу фінансових витрат)
Increase in credits and loans at the expense of conversion
(included in the financial costs)

Зменшення/(збільшення) запасів / Stock gain/reduction

6.836

(2.858)

Зменшення/(збільшення) торгової та іншої дебіторської заборгованості
Increase/reduction of commercial debt and accounts receivable

23.708

(92.611)

(Збільшення)/зменшення передоплат та інших оборотних активів
Increase/reduction of prepayment and other floating assets

(4.717)

2.014

(Збільшення)/зменшення податків до відшкодування та передоплат за податками
Increase/reduction of tax refund and tax prepayment

(13.086)

37.237

Збільшення пенсійних зобов’язань / Increase in the retirement commitments

18.855

7.493

(Зменшення)/збільшення авансів, отриманих від клієнтів
Increase/reduction in advance payment received from clients

(23.114)

23.321

Зменшення торгової та іншої кредиторської заборгованості
Reduction in the commercial debt and other accounts payable

(646)

(100.124)

Зменшення податкових зобов’язань, крім податку на прибуток
Reduction in tax commitments except for income tax

(28.581)

(18.385)

Грошові кошти, отримані від операційної діяльності
Monies received from operational activity

1.221.565

1.006.421

Відсотки отримані / Interest received

4.635

10.414

Відсотки та інші фінансові витрати сплачені / Interest and other financial costs paid

(16.802)

(19.381)

Податок на прибуток сплачений / Income tax paid

(216.772)

(102.146)

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності
Net cash received from operational activity

992.626

895.308

Придбання основних засобів та нематеріальних активів
Purchase of fixed and intangible assets

(868.155)

(992.672)

Надходження від фінансової оренди / Receipts from financial loan

3.412

2.793

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності
Net cash used for investments

(864.743)

(989.879)

Додаткова інформація щодо операцій негрошового характеру:
Additional information of non-financial transactions:

Ця фінансова звітність, складена відповідно до МСФЗ,
була затверджена до випуску А.М.Ходаківським, директором НЕК «Укренерго», та Т.В.Гасіною, головним бухгалтером компанії, 29.06.2011 року.

This financial statement prepared in accordance with
the International accounting standards was approved by
A.M.Khodakivsky, Director, NPC Ukrenergo; and T.V.Gasina,
company’s chief accountant, on June 29, 2011

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: / INVESTMENT ACTIVITY:
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