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1

Про компанію
Company introduction

1.1

ДП«НЕК «Укренерго»: Місія. Стратегія
SE NPC «Ukrenergo»: Mission. Policy

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» - вертикально інтегрована природна монополія в галузі передавання
електроенергії, національний системний оператор
ОЕС України.

Місія

Забезпечуючи надійність функціонування
Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України,
дотримуватись справедливих умов приєднання до
магістральних електромереж споживачів і виробників енергії, в т.ч. з поновлювальних джерел,
враховувати інтереси всіх учасників енергоринку,
створювати умови безпечної праці і професійного
розвитку для працівників Компанії згідно з принципами корпоративно-соціальної відповідальності.

Стратегія

– розвиток людського потенціалу як головної
передумови для виконання завдань
ДП «НЕК «Укренерго»;
– ефективність і прибутковість виробничо-господарської діяльності підприємства для належного функціонування і розвитку магістральних
електромереж, а також соціального поступу
колективу;
– досягнення нормативних параметрів стану
повітряних ліній і підстанцій для зупинення
процесів старіння енергооб`єктів;
– реалізація Програми розвитку магістральних
електромереж для забезпечення стабільної
роботи ОЕС України, видачі потужностей електростанцій, вирішення проблемних питань окремих
регіонів країни;
– мінімізація негативного впливу на довкілля
шляхом чіткого виконання нормативних вимог і
гласності з цих питань;
– інтеграція ОЕС України з європейським енергетичним об’єднанням для досягнення показників
стандартів якості та безпеки, повномасштабного
входження в європейський ринок електроенергії.
Шляхи реалізації стратегії:
– вдосконалення системи управління з метою організації злагодженої і ритмічної праці оперативного, технологічного і ремонтного персоналу;
– оперативне реагування на нештатні ситуації в
енергосистемі;

State enterprise “National Power Company “Ukrenergo” is a vertically integrated natural monopoly in
the area of electricity transmission and a national
system operator of the IPS of Ukraine.

Mission

Ensuring the reliable operation of the Integrated
Power System (IPS) of Ukraine, to provide power
consumers and producers, including renewable power producers, with reasonable conditions of connection to the trunk power grids; to respect the interests
of all energy market participants; to provide the
Company employees with conditions for safe work
and professional growth according to the corporate
social responsibility principles.

Policy

– human development as a prerequisite for the
achievement of objectives of the
SE NPC “Ukrenergo”;
– efficiency and profitability of the company’s production and process activity for proper operation
and development of the trunk power grids as well
as for social progress of the staff;
– ensuring specified parameters for overhead transmission lines and substations to mitigate aging of
the power facilities.
– implementation of the Trunk Power Grid Development Programme to ensure the sustainable operation of the IPS of Ukraine, power generation of the
plants, resolution of the specific issues of certain
regions;
– minimization of the negative impact on the
environment through the strict observance of the
statutory requirements and ensuring transparency
with regard to these issues;
– integration of the IPS of Ukraine with the European Energy Community to comply with the parameters prescribed by the quality and safety standards,
to ensure entire integration to the European electricity market.
Policy implementation methods:
– improving of the management system to arrange
the coordinated and smooth work of operating,
process and maintenance personnel;
– giving the prompt response to emergencies within
the power system;
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– концентрація матеріальних і людських ресурсів
на виконання планів ремонтів, модернізації,
реконструкції обладнання ПС та елементів ПЛ;
– вдосконалення систем протиаварійної автоматики, релейного захисту, зв’язку, обліку електроенергії тощо;
– зменшення навантаження на тариф з передачі
електроенергії і диспетчерського управління шляхом залучення довгострокових кредитних коштів
МФО для фінансування програми розвитку і
модернізації магістральних електромереж;
– зміцнення соціально-професійного статусу працівників через підвищення їх кваліфікації, рівня
оплати праці, використання інших форм соціального захисту;
– партнерське співробітництво з членами Оптового
ринку електроенергії України, будівельно-монтажними і проектними інститутами , громадськими організаціями та ін.

1.2

– allocating the financial and human resources for the
implementation of repair , modernization, reconstruction of equipment of substations (SS) and
elements of OHL;
– improving the emergency control, relay protection,
communication, electricity accounting systems etc.;
– reduction of the electricity transmission and
dispatch control rate through contracting and
disbursement of the long-term credits of the IMF to
fund trunk power grid development and modernization programme;
– strengthening of the social and occupational status
of the personnel through its advance training, salary level raising, other forms of the social protection
using;
– collaborating with the other participants of the
Ukrainian wholesale electricity market, construction
and engineering institutes, public organizations etc.

Структура Державного підприємства
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
(на 31.12.2013 р.)
Structure of the State Enterprise
«National Power Company «Ukrenergo»
(as of December 31, 2013)

Структура компанії побудована за регіональним принципом і об’єднує 8 електроенергетичних
систем (Дніпровську, Донбаську, Західну, Кримську,
Південну, Південно-Західну, Північну та Центральну), які здійснюють контроль та координацію діяльності 32 відокремлених підрозділів з експлуатації
магістральних і міждержавних електричних мереж.

The company structure is arranged by regional
principle and incorporates 8 power systems (Dniprovska, Donbaska, Zakhidna, Crymska, Pivdenna,
Pivdenno-Zakhidna, Pivnichna and Centralna Power
Systems) which control and coordinate 32 separate
subdivisions responsible for operation of the trunk
and interstate power grids.

У складі ДП «НЕК «Укренерго» діють відокремлені підрозділи «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (м.Київ), «Вінницяелектротехнологія» (м.Вінниця), «Південьенергопром» (м.
Сімферополь), «Науково-технічний центр електроенергетики» (м.Київ), пансіонат «Енергетик»
та оздоровчий комплекс «Семидвір’я» (АР Крим),
підрозділ громадського харчування «Енергетик»
(м. Київ).

SE NPC “Ukrenergo” incorporates the following
subdivisions: Main Data-Processing Center (Kyiv),
Vinnytsiaelektrotekhnologiya (Vinnytsia), Pivdenenergoprom (Sympheropol), Scientific and Research
Center for Electric Power Industry (Kyiv), recreation
center “Energetyk” and health complex “Semydviria”
(AR of Crimea), supdivision for public catering “Energetyk” (Kyiv).

У структурі компанії функціонують Державна
інспекція з експлуатації електростанцій та мереж і
Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.
Оперативне керування режимами роботи Об`єднаної енергетичної системи України здійснюється
з центрального і восьми регіональних диспетчерських пунктів ДП «НЕК «Укренерго».
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There is also the State Inspectorate for Power Plant
and Grid Operation and the State Inspectorate for
Supervision over Electricity and Heat Consumption.
On-line control over the operation modes of the
Integrated Power System of Ukraine is exercised by
the main and eight regional dispatch control centres
of SE NPC “Ukrenergo”.

Апарат управління компанії
Management Apparat
Відокремлені підрозділи
(з функціями диспетчерського управління)

Separate structural units
(with dispatching control facilities)

Дніпровська електроенергетична система
Dniprovska (Dnieper) Power System

Відокеремлені підрозділи
Separated units
Головний
інформаційно-обчислювальний центр
Golovnyi informatsiyno-obchyslyuvalnyi tsentr
(Main Data Processing Centre)
Вінницяелектротехнологія
Vinnytsiaelectrotekhnologiya
Південьенергопром
Pivdenenergoprom

Донбаська електроенергетична система
Donbaska (Donetsk Basin) Power System
Західна електроенергетична система
Zakhidna (Western) Power System
Кримська електроенергетична система
Krymska (Crimean) Power System
Південна електроенергетична система
Pivdenna (Southern) Power System
Південно-західна
електроенергетична система
Pivdenno-zakhidna (South-Western) Power
System
Північна електроенергетична система
Pivnichna (Northern) Power System
Центральна електроенергетична система
Tsentralna (Central) Power System

Підрозділ громадського харчування
«ЕНЕРГЕТИК»
ENERGETYK Public Catering unit
Пансіонат «ЕНЕРГЕТИК»
ENERGETYK Boarding House
Оздоровчий комплекс
«СЕМИДВІР’Я»
SEMYDVIRIA Recreational Centre

Державна інспекція
з енергетичного нагляду
за режимами споживання
електричної і теплової енергії
(Держенергонагляд)
State Inspectorate for Power Monitoring
of Utilization Modes of Electrical
and Heat Energy
Державна інспекція
з експлуатації електричних станцій
і мереж
State Inspectiorate for Operation
of Power Plants and Networks
Науково-технічний центр
електроенергетики
Electric Power Science and Technical Centre
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1.3

Керівний склад державного підприємства
“Національна енергетична компанія України”
на 31.12.2013 р.
Senior management of the state enterprise
“National Power Company of Ukraine” as of 31.12.2013
1. В.о. директора
ОМЕЛЬЯНОВСЬКИЙ Петро Йосипович
Acting Director
OMELYANOVSKYI Petro Yosypovych
2. Заступник директора – головний диспетчер
УЩАПОВСЬКИЙ Костянтин Валерійович
Deputy Director - Head Dispatcher
USHCHAPOVSKYI Kostyantyn Valeriiovych
3. Заступник директора з технічних питань – головний інженер
КІНДЄЄВ Олексій Вікторович
Deputy Director for Technical Issues - Chief Engineer
KINDIEIEV Oleksiy Viktorovych
4. Заступник директора з технічних питань – головний інженер
БЄЛКІН Микола Миколайович
Deputy Director for Technical Issues - Chief Engineer
BELKIN Mykola Mykolaiovych
5. Заступник директора з фінансово–економічних питань
ПОНОМАРЕНКО Оксана Олександрівна
Deputy Director for Financial and Economic Issues
PONOMARENKO Oksana Oleksandrivna
6. Заступник директора з охорони праці та екологічних питань
ШЕБЕРСТОВ Петро Олексійович
Deputy director for Occupational Safety and Environmental Issues
SHEBERSTOV Peter Oleksiyovych
7. Заступник директора із загальногосподарських питань
КОМАРЕНКО Олександр Іванович
Deputy Director for Commercial Issues
KOMARENKO Oleksandr Ivanovych
8. Заступник директора з перспективного розвитку та міжнародних зв`язків
БОРИСЕНКО Андрій Володимирович
Deputy Director for Prospective Development and International Relations
BORYSENKO Andrii Volodymyrovych
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1.4

Мета та основні напрями діяльності
Company objective and key activities

Компанія є державним унітарним підприємством електроенергетичної галузі і діє як державне комерційне підприємство, що засноване на
державній власності, підпорядковане та належить
до сфери управління Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України.
Мета:
забезпечення надійного та ефективного функціонування ОЕС України, паралельної роботи
ОЕС України з енергосистемами країн СНД та ЄС,
передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами та досягнення
економічних результатів, достатніх для забезпечення функціонування та розвитку компанії, екологічної безпеки, гідної оплати праці та безпечних умов
роботи.
Основні напрями діяльності:
– здійснення централізованого оперативно-технологічного управління ОЕС України із забезпеченням надійної паралельної роботи теплових,
атомних і гідравлічних електростанцій України,
об’єднаних магістральними електричними мережами;
– забезпечення балансу виробництва і споживання
електроенергії в країні;
– запобігання порушенням режимів і аваріям
системного значення та ліквідація можливих
аварій з найменшими втратами для країни;
– здійснення передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами;
– забезпечення ефективної роботи і розвитку
магістральних та міждержавних електромереж
як складової частини інфраструктури Оптового
ринку електроенергії (ОРЕ) України у забезпеченні передачі електроенергії;
– інформаційне та технічне забезпечення функціонування ОРЕ;
– участь у розробці концепції вдосконалення і
розвитку ОРЕ України та планів перспективного
розвитку ОЕС України;
– реалізація програм капітального будівництва,
модернізації, технічного переобладнання і
реконструкції магістральних та міждержавних
електромереж, участь у розробці та реалізації
відповідних технологій і нормативно-технічної
документації, інші напрями і форми інноваційної
діяльності;
– організація та проведення ремонтно-експлуатаційних та аварійно-відновлювальних робіт на
об’єктах магістральних електромереж, розробка
та виготовлення технічного оснащення, засобів

The Company is a state unitary enterprise in electric
power industry, acting as a public business enterprise, which is based on the state ownership, being
subject and subordinated to the Ministry of Energy
and Coal Industry of Ukraine.
Objective:
to ensure the reliable and efficient operation of
the IPS of Ukraine, parallel operation of the IPS of
Ukraine with the power systems of CIS and EU countries, electricity transmission via trunk and interstate
power grids, as well as to achieve the economic
results which are sufficient to provide sustainable
company operation and development, environmental
safety, decent salary level and safe labour conditions.
Key activities:
– exercising centralized operation and process control
over the IPS of Ukraine, ensuring reliable parallel
operation of thermal, nuclear and hydraulic plants
of Ukraine, integrated into the trunk power network;
– ensuring the balance between electricity generation
and consumption in the country;
– preventing the disturbances and system failures as
well as eliminating possible accidents with minimum losses for the country.
– electricity transmission via trunk and interstate
power grids;
– ensuring the efficient operation and development
of trunk and interstate power grids as a part of
infrastructure of the Ukrainian wholesale electricity
market (WEM) for the purpose of electricity transmission;
– informational and technical support of the WEM;
– participating in elaboration of the Ukrainian WEM
improvement and development policy as well as
the prospective development plans for the IPS of
Ukraine;
– implementing of the programmes for the capital
construction, modernization, technical re-equipment and reconstruction of trunk and interstate
power grids, participating in development and
execution of the related technologies and technical
standard documentation, other areas and types of
innovation activity;
– arranging and performing of the maintenance and
emergency rehabilitation works at the trunk power
grid facilities, developing and manufacturing of the
technological infrastructure, protective means and
labour-safety tools, required for such work;
– using of the communication means, telemetry,
revenue metering systems and data transmission
systems, creating and developing of the technical
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захисту та засобів малої механізації, необхідних
для проведення цих робіт;
– експлуатація засобів зв’язку, телемеханіки,
систем комерційного обліку та систем передачі
даних, створення і розвиток мереж технічних
засобів обліку електроенергії та управління,
обчислювальної техніки;
– координація оперативно-технічної експлуатації,
участь у розробці і впровадження нових та вдосконалення діючих пристроїв систем релейного
захисту, протиаварійної автоматики, оперативно-технологічного управління, обліку, зв’язку та
телемеханіки на енергопідприємствах, які підключені до ОЕС України;
– участь у розробці та реалізації річних і сезонних
схем регулювання стоку водосховищ каскадів
гідроелектростанцій;
– забезпечення єдності вимірювань, які здійснюються при диспетчерському управлінні перетоками потужності та при експлуатації магістральних
та міждержавних електромереж, у т.ч. для обліку
електроенергії;
– участь у розробці методичних та інструктивних
матеріалів, обов’язкових до виконання енергокомпаніями і електростанціями, які підключені до
ОЕС України;
– здійснення державного нагляду за режимами
споживання електричної та теплової енергії;
– здійснення державного нагляду за додержанням
вимог технічної експлуатації електричних станцій
і мереж, вимог технічної експлуатації енергетичного обладнання об’єктів електроенергетики,
підключених до ОЕС України;
– проведення виставок, аукціонів, торгів, конкурсів, конференцій, симпозіумів та інших заходів,
пов’язаних з характером діяльності підприємства;
– координування та методичний супровід організаційних робіт з виставкової та рекламно-інформаційної діяльності;
– проведення сертифікаційних випробувань засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом, пристроїв та обладнання;
– участь у розробці, випуск та розповсюдження
інформаційної та рекламної продукції, а також
методичної та програмно-технічної документації
з питань, пов’язаних з діяльністю підприємства;
– розроблення і впровадження автоматизованих
систем диспетчерсько-технологічного та організаційно-економічного управління, а також програмно-технічних систем контролю та управління
електроспоживанням.
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means for electricity metering and management, as
well as computing equipment;
– coordinating of the technical operation, participating in development and introduction of new and
updated devices for relay protection, emergency
automation, operation and process control, accounting, communication and telemetry systems
at the power enterprises, integrated to the IPS of
Ukraine;
– participating in development and implementation of
annual and seasonal flow regulation at the water-storage reservoirs in the chain of hydroelectric
power plants;
– ensuring the unity of the measurements made
in the course of power flows dispatch control as
well as in the course of operation of the trunk and
interstate power grids, including the purpose of the
electricity metering;
– participating in the development of methodological and guidance materials, binding for the power
companies and power plants, integrated to the IPS
of Ukraine;
– ensuring the state supervision over electricity and
heat power consumption;
– ensuring the state supervision over the observance
of the technical operation requirements for power
plants and grids as well as for electrical equipment
of power facilities, integrated to the IPS of Ukraine;
– holding the exhibitions, auctions, bids, tenders,
conferences, symposia and other events, related to
the company activity;
– coordinating and providing the methodological
support of the arrangements for exhibition and
advertising activity;
– performing the certification testing of the individual
protection means against electric shock, devices
and equipment;
– participating in the development, release and distribution of information and advertising materials
as well as the methodological and technical project
documentation related to the company’s activity;
– developing and implementing of the automated
systems for dispatch control and business management as well as software systems for electricity
consumption management and control.

1.5

Події року
Events of the year

27 червня
Підписано Контракт між ДП «НЕК «Укренерго»
та об’єднанням AF MERCADOS ENERGY MARKETS
INTERNATIONA + НТК «Енпаселектро» щодо надання консультаційних послуг з підготовки технікоекономічного обґрунтування (ТЕО) другого етапу
Проекту з передачі електроенергії (ППЕ – 2).

June 27
The Consultancy Contract for preparation of feasibility study (FS) of the second phase of the Electricity Transmission Project (ETP-2) between SE NPC
“Ukrenergo” and the association of AF MERCADOS
ENERGY MARKETS INTERNATIONAL + research and
technology company “Enpaselektro” has been signed.

14 серпня
Підписано Контракт на будівництво ПЛ 750 кВ
Запорізька АЕС – Каховська між ДП «НЕК «Укр
енерго» та компанією Instalaciones Inabensa S.A.
(Іспанія).
Спорудження ПЛ передбачено в рамках спільного
з ЄБРР та ЄІБ інвестиційного проекту «Будівництво
повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська».
Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська забезпечить зняття обмежень видачі
потужності Запорізької АЕС, підвищення надійності
електропостачання споживачів Південної електроенергетичної системи та збільшення пропускної
спроможності зв’язків перетину ОЕС України –
Крим і, як наслідок – підвищення надійності електропостачання споживачів Кримської ЕС.

August 14
The Contract for the Construction of the 750 kV
Zaporizka NPP - Kakhovska OHL between SE NPC
“Ukrenergo” and Instalaciones Inabensa S.A. (Spain)
has been signed.
The OHL is to be constructed under the joint investment project of the EBRD and EIB “Construction of
750 kV Zaporizka NPP-Kakhovska Overhead Transmission Line”.
Construction of 750 kV Zaporizka NPP-Kakhovska
OHL will make possible to remove the restrictions on
power output at Zaporizka NPP, to enhance reliability
of the electricity supply to consumers of the Pivdenna
Power System and to increase transmission capacity
of the crossings of the IPS of Ukraine and Crimea,
resulting in enhancing reliability of power supply of
the Crymska PS consumers.

15 серпня
Введено в експлуатацію ПЛ 330 кВ Дністровська
ГАЕС - Бар з реконструкцією ПС 330 кВ «Бар»
(Вінницька область)
Завдяки спорудженню ПЛ та реконструкції ПС
забезпечуватимуться нормативні умови видачі
найбільшої маневрової потужності ОЕС України –
Дністровської ГАЕС, значно підвищаться надійність
електропостачання споживачів південно-західного
регіону.

August 15
330 kV Dnister CHPP-Bar OHL has been put into
operation after the reconstruction of 330 kV Bar substation (Vynnytsia region).
Construction of the OHL and substation reconstruction will provide for standard conditions for the highest controllable power delivery at the IPS of Ukraine Dnipro CHPP, resulting in significant enhancement of
reliability of south-western region consumers power
supply.

19 вересня
У Москві (Російська Федерація) в приміщенні
залу засідань Виконавчого комітету Електроенергетичної Ради СНД відбулось чергове засідання
робочої групи щодо метрологічного забезпечення
електроенергетичної галузі держав-учасниць СНД
де також були присутні представники ДП «НЕК
«Укренерго». Під час зустрічі сторони обговорили
проект Плану роботи Робочої групи з метрологічного забезпечення електроенергетичної галузі країн СНД на 2015-2016 роки і фінансування розробок
НТД в галузі метрології.

September 19
A regular meeting of the Working Group for
metrological support of the CIS countries electric
power industry with participation of the representatives of SE NPC “Ukrenergo” was held in Moscow
(the Russian Federation) at the conference room of
the Executive Committee of the CIS Electric Power
Council. At this meeting the parties have negotiated
the draft Work Plan 2015-2016 of the Working Group
for metrological support of the CIS countries electric
power industry and funding of the standard technical
documentation in the area of metrology preparation.

22 вересня
У Бресті (Білорусь) відбулись X Міжнародні
професійної майстерності персоналу електроенергетичної галузі держав-учасниць СНД – Міжнарод-

September 22
The 10-th International Professional Competition
among the personnel of CIS electric power industry
and International Competition among electric equip-
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них змагань бригад з ремонту та обслуговування
електрообладнання підстанцій. Україна була представлена командою Південно-Західної ЕС ДП “НЕК
“Укренерго”.

ment repair and maintenance teams of substations
took place in Brest (Belarus). Ukraine was represented by the team of Pivdenno-Zakhidna PS of SE NPC
“Ukrenergo”.

16 жовтня
Завершено реконструкцію ПС 330 кВ «Усатове»
(Одеська область).
Реалізація проекту дозволила:
– усунення перевантаження існуючих автотрансформаторів 330/110 кВ ПС 330 кВ «Усатове» в
нормальній схемі мережі 110-330 кВ;
– недопущення обмеження електроспоживання м.
Одеси та Одеської області в ремонтних схемах ПС
330/110 кВ «Усатове»;
– збільшення надійності енергопостачання Одеського енерговузла та міста Одеси;
– створення передумов для розвитку інфраструктури та промисловості Одеської області.

October 16
Reconstruction of 330 kV Usatove substation (Odesa region) was completed.
The completion of the project enabled:
– to avoid restart of the existing 330/110 kV autotransformers at 330 kV Usatove substation under
normal operation of 110-330 kV circuit.
– to prevent restriction of electricity consumption in
Odesa city and Odesa region under maintenance
diagrams for 330/110 kV Usatove substation;
– to enhance reliability of electricity supply to the
Odesa load center and Odesa city;
– to open the door to the development of infrastructure and industry in Odesa region.

25 грудня
Робочою комісією прийнятий в дослідну експлуатацію реконструйований оперативно-інформаційний комплекс (ОІК) автоматизованої системи
диспетчерського управління (АСДУ) та автоматизованої системи збору телеметричної інформації
(АСЗТІ) Південно-Західної ЕС ДП «НЕК «Укренерго».
Сучасний оперативно-інформаційний комплекс підвищить рівень оперативності і надійності
керування Південно-Західною енергосистемою,
магістральними мережами якої забезпечується передача електроенергії Вінницькій, Тернопільській,
Хмельницькій і Чернівецькій енергопостачальним
компаніям (обленерго) та на експорт в Молдову.

December 25
The Work Commission started the pilot operation
of the reconstructed operative-information complex
(OIC) of the automated dispatch control system
(ADCS) and automated telemetry information system
(ATIS) of Pivdenno-Zakhidna PS of SE NPC “Ukrenergo”.
Modern operative-information complex will enhance
the operability and reliability of the control over the
Pivdenno-Zakhidna PS, where electricity transmission
to Vinnytsia, Ternopil, Khmelnytsk and Chernivtsi
power supply companies (oblenergo) and export to
Moldova is fulfilled via its trunk power grids.

26 грудня
Введено в експлуатацію енергетичне обладнання
після розширення та реконструкції ПС 330 кВ «Північна» (Київська область)
Реконструкція ПС 330 кВ «Північна» дозволила
збільшити на 200 МВА пропускну спроможність
обладнання, зняти перевантаження працюючого
обладнання ПС та прилеглої електричної мережі,
забезпечити умови для своєчасного виконання
планових ремонтів діючого енергообладнання, і як
результат – підвищити надійність енергопостачання
м. Києва та Київської області.
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December 26
Power equipment was put into service after the
expansion and reconstruction of 330 kV Pivnichna
substation (Kyiv region).
Reconstruction of 330 kV Pivnichna substation
allowed the transmission capacity of equipment
increasing by 200 MVA, eliminating the excessive
load on operating equipment and adjacent power
grid, providing the conditions for timely performance of the scheduled operating electric equipment maintenance and consequently enhancing
the reliability of the electricity supply of the Kyiv
city and Kyiv region.
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Характеристика ОЕС України
Description of the Ukrainian IPS

2.1

Встановлена потужність електростанцій ОЕС України
у 2009-2013 р.р.
Installed Capacity of IPS of Ukraine Power Plants
in 2009-2013
на 31.12.2009

на 31.12.2010

на 31.12.2011

на 31.12.2012

млн.кВт
million
kW

%

млн.кВт
million
kW

%

млн.кВт
million
kW

%

млн.кВт
million
kW

%

27,26

51,47

27,35

51,44

27,27

51,15

27,41

50,97

27,62

50,68

ТЕЦ
та інші ТЕС
HPSs and
other TPPs

6,37

12,02

6,43

12,10

6,43

12,06

6,54

12,16

6,70

12,29

ТЕС генеруючих
компаній (ГК)
TPPs of GCs

на 31.12.2013
млн.кВт
million
kW

%

АЕС NPPs

13,84

26,12

13,83

26,02

13,84

25,96

13,84

25,73

13,84

25,39

ГЕС, ГАЕС
HPPs, HPSPPs

5,41

10,23

5,45

10,25

5,47

10,26

5,41

10,06

5,41

9,93

ВЕС WPPs

0,08

0,16

0,09

0,17

0,12

0,23

0,26

0,48

0,37

0,68

0,01

0,02

0,18

0,34

0,32

0,60

0,56

1,03

52,96

100,00

53,16

100,00

53,31

100,00

53,78

100,00

54,50

100,00

СЕС Solar PPs
Всього Total

60,00 —
• СЕС Solar PPs
• ВЕС WPPs
• ГЕС, ГАЕС HPPs, HPSPPs

50,00 —

• АЕС NPPs

40,00 —

• ТЕЦ та інші ТЕС
HPSs and other TPPs

30,00 —

• ТЕС генеруючих компаній (ГК)
TPPs of GCs

20,00 —

2009

2010

2011

2012

2013
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2.2

Виробництво електроенергії електростанціями ОЕС України
у 2009-2013 р.р.
Electric Power Output of IPS of Ukraine Power Plants
in 2009-2013
2009

2010

2011

2012

2013

млрд.
кВт·год
TWh

%

млрд.
кВт·год
TWh

%

млрд.
кВт·год
TWh

%

млрд.
кВт·год
TWh

%

63,20

36,51

67,83

36,06

73,71

37,97

78,91

39,83

78,30

39,83

ТЕЦ
та інші ТЕС
HPSs and
other TPPs

15,17

8,76

18,11

9,65

19,25

9,92

17,63

8,90

16,63

8,90

ТЕС генеруючих
компаній (ГК)
TPPs of GCs

млрд.
кВт·год
TWh

%

АЕС NPPs

82,92

47,90

89,15

47,38

90,25

46,50

90,14

45,50

83,21

45,50

ГЕС, ГАЕС
HPPs, HPSPPs

11,77

6,80

12,96

6,88

10,77

5,54

10,83

5,46

14,22

5,46

ВЕС WPPs

0,04

0,03

0,05

0,03

0,09

0,05

0,28

0,14

0,64

0,14

СЕС Solar PPs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,02

0,33

0,17

Всього Total

173,10

100,00

188,10

100,00

194,10

100,00

198,12

100,00

200,00 —

0,56

0,17

193,56

100,00

• СЕС Solar PPs
• ВЕС WPPs
• ГЕС, ГАЕС HPPs, HPSPPs

150,00 —
• АЕС NPPs

100,00 —
• ТЕЦ та інші ТЕС
HPSs and other TPPs
• ТЕС генеруючих компаній (ГК)
TPPs of GCs

50,00 —

10,00 —
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2009

2010

2011

2012

2013

Виробництво та споживання електроенергії в ОЕС України
у 2009-2013 р.р., млрд.кВт·год
Electric Power Production and Consumption Ratio within IPS
of Ukraine in 2009-2013, TWh
Виробництво
Production
Споживання
Consumption*
Експорт
Export*

2009

2010

2011

2012

2013

173,1

188,1

194,1

198,1

193,6

169,0

183,9

187,6

188,4

183,7

4,1

4,2

6,5

9,7

9,9

Зміни встановленої потужності електростанцій ОЕС України
у 2013 році
Change of installed capacity of power plants of the IPS of Ukraine
in 2013
На 31.12.2013 встановлена потужність електростанцій ОЕС України становить 54504,4 МВт, що на
726,8 МВт більше минулого року.
В 2013 році збільшено генеруючу потужність на
912,5 МВт.

As of December 31, 2012 the total installed capacity of the power plants of the IPS of Ukraine
was 54,504.4 MW that is by 726.8 MW more than
previous year.
In 2013 generating capacity has increased by
912.5 MW.

Збільшено встановлену потужність конденсаційного обладнання, що входить до сфери управління
ТЕС Міненерговугілля України, на 208,0 МВт:
– Старобешівська ТЕС блок №5 (+25 МВт) після
проведення капітального ремонту, враховуючи зміни технічних характеристик обладнання
енергоблоку після виконання спеціальних випробувань енергоустаткування, перемарковано з 175
на 200 МВт з 01.04.13;
– Старобешівська ТЕС блок №13 (+35 МВт) після
проведення реконструкції енергоблоку, враховуючи зміни технічних характеристик обладнання
енергоблоку після проведення спеціальних
випробувань енергоустаткування, перемарковано
з 175 на 210 МВт з 07.08.13;
– Курахівська ТЕС блок №6 (+15 МВт) в період
проведення реконструкції енергоблоку виконано
комплекс робіт з підвищення його встановленої
проектної потужності, і за результатами іспитів
та обстежень, а також згідно із результатами
спеціальних випробувань енергоустаткування,
енергоблок перемарковано з 210 на 225 МВт з
08.08.13;
– Зуївська ТЕС блок №4 (+25 МВт) в період проведення реконструкції енергоблока виконано
комплекс робіт з підвищення його встановленої
проектної потужності, і за результатами іспитів
та обстежень, а також згідно з результатами
спеціальних випробувань енергоустаткування,

The installed capacity of TPP condensing equipment within the jurisdiction of the Ministry of Energy
and Coal Industry of Ukraine was increased by 208.0
MW, in particular:
– the generating unit 5 of Starobeshivska TPP (+25
MW) was remarked from 175 to 200 MW as of April
1, 2013, following special testing of power facilities,
as a result of substantial repair, taking into account
the changes of generating equipment specifications;
– the generating unit 13 of Starobeshivska TPP (+35
MW) was remarked from 175 to 210 MW as of
August 7, 2013, following special testing of power
facilities, as a result of generating unit reconstruction, taking into account the changes of generating
equipment specifications;
– at the generating unit 6 of Kurakhivska TPP (+15
MW) a package of works was performed to increase
its installed capacity along with its reconstruction.
Based on results of tests and inspections as well
as special testing of power facilities, the generating unit was remarked from 210 to 225 MW as of
August 8, 2013;
– at the generating unit 4 of Zuyivska TPP (+25 MW)
a package of works was performed to increase
its installed design capacity along with its reconstruction. Based on results of tests and inspections
as well as special testing of power facilities, the
generating unit was remarked from 300 to 325 MW
as of June 1, 2013;
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енергоблок перемарковано з 300 на 325 МВт з
01.06.13;
– Запорізька ТЕС блок №1 (+25 МВт) в період
проведення реконструкції енергоблоку виконано
комплекс робіт з підвищення його встановленої
проектної потужності і за результатами спеціальних випробувань енергоблок перемарковано з
300 на 325 МВт з 21.06.13;
– Криворізька ТЕС блок №3 (+18 МВт) під час проведення довготривалої реконструкції виконано
комплекс робіт по підвищенню його встановленої
проектної потужності і за результатами спеціальних випробувань енергоблок перемарковано з
282 на 300 МВт з 02.07.13;
– Зміївська ТЕС (+65 МВт) у зв’язку із покращенням якості твердого палива (блоки № 3,4 з 175
до 180 МВт, бл. № 5,6 з 175 до 185 МВт,бл. №
7,10 з 275 до 290 МВт і бл. № 9 з 275 до 280 МВт
з 29.11.13);
Збільшено встановлену потужність ТЕЦ загального користування на 17,9 МВт.
Введено до складу малих ГЕС нові, відновлені та
реконструйовані ГЕС сумарною потужністю 1,6 МВт.
Введено нові електростанції та генератори до
складу блокстанцій ОЕС України сумарною потужністю 330,5 МВт.
Введено в експлуатацію нові ВЕС – 108,9 МВт.
Введено в експлуатацію нові сонячні електростанції - 245,6 МВт.
Зменшено генеруючу потужність на 185,7 МВт:
– Зменшено встановлену потужність ТЕЦ загального користування на 36 МВт.
– Виведено зі складу блокстанцій ОЕС України та
списано 149 МВт.
– Уточнено (зі зменшенням) встановлену потужність малих ГЕС Північної ЕС на 0,7 МВт.

2.3

The installed capacity of public CHPP was increased
by 17.9 MW.
The list of small HPPs was extended with new, rehabilitated and reconstructed HPPs with total capacity
of 1.6 MW.
New power plants and generators were introduced in
the IPS of Ukraine with the total capacity 330.5 MW.
New WPPs with total capacity of 108.9 MW were
put into operation.
New solar power plants (SPP) with total capacity of
245.6 MW were put into operation.
The generating capacity was decreased by 185.7 MW.
– The installed capacity of public CHPP was increased
by 36 MW.
– 149 MW was removed from the IPS of Ukraine and
discarded.
– The installed capacity of small HPP of the Pivnichna
PS was clarified with a decrease in 0.7 MW.

Обсяги споживання електричної енергії в Україні
Electricity consumption in Ukraine

У 2013 році споживачами електричної енергії
України використано 147264,4 млн.кВт/г електричної енергії, що на 3456,6 млн.кВт/г або на 2,3%
менше ніж у 2012 році.
Споживання електричної енергії збільшилось
лише у січні, вересні та жовтні 2013 року відповідно на 0,3%, 0,6% та 4,2%. В інших місяцях
2013 року відбулось зниження електроспоживання
від 1,0% - у грудні, до 12,2% - у лютому. У квітні
2013 року електроспоживання залишилось на рівні
квітня 2012 року.
Суттєве зниження електроспоживання у лютому
2013 року, зумовлене зниженням електроспоживання всіма групами споживачів і спричинене
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– at the generating unit 1 of Zaporizka TPP (+25 MW)
a package of works was performed to increase its
installed design capacity along with its reconstruction. Based on results of special testing, the generating unit was remarked from 300 to 325 MW as of
June 21, 2013;
– at the generating unit 3 of Kryvorizka TPP (+18
MW) a package of works was performed to increase its installed design capacity along with its
reconstruction. Based on results of special testing,
the generating unit was remarked from 282 to 300
MW as of July 2, 2013;
– Zmiivska TPP (+65 MW) due to improvement of
solid fuel quality (at generating units 3, 4 - from
175 to 180 MW, units 5,6 - from 175 to 185 MW,
units 7,10 - from 275 to 290 MW, and units 9 from 275 to 280 MW as of November 29, 2013).

In 2013 Ukrainian electricity consumers utilized 147264.4 GWh that is 3456.6 GWh or 2.3
% less than in 2012.
Electricity consumption increased only in
January, September and October 2013 by 0.3%,
0.6% and 4.2 % respectively. In other months
electricity consumption decrease was 1.0 % in
December and 12.2 % in February. In April electricity consumption remained at the same level
as in 2012.
Considerable decrease of electricity consumption in February 2013 is conditioned by the
consumption reduction in all consumer groups
and caused by higher average monthly temper-

вищою високою середньомісячною температурою
зовнішнього повітря по відношенню до аналогічного періоду 2012 року (збільшення температури
повітря у лютому 2013 року в порівнянні з лютим
2012 року склало 9,50С). Однак, враховуючи що
2012 рік був високосним, з приведенням електроспоживання у лютому 2012 року до лютого 2013
року, зниження електроспоживання у 2013 році
складає 2,0%.
Найбільше зниження обсягів електроспоживання
зафіксоване по групі «Промисловість» – на 4422,0
млн.кВтг або на 6,2%, у тому числі серед галузей
промисловості: в металургійній – на 1843,3 млн.
кВтг або на 5,0%, хімічній та нафтохімічній – на
1100,5 млн.кВтг або на 18,4%, машинобудівній –
на 542,1 млн.кВтг або на 9,3%, паливній – на 410,2
млн.кВтг або на 4,6%, лісовій, деревообробній та
целюлозно-паперовій – на 134,1 млн.кВтг або на
7,1%.
Також зменшилось електроспоживання групами
«Транспорт» – на 589,1 млн.кВтг або на 6,3% та
«Будівництво» – на 10,4 млн.кВтг або на 1,0%.
Зниження електроспоживання групою «Транспорт» відбулось, в основному, за рахунок зниження обсягів електроспоживання електротягою
залізничного транспорту – на 312,9 млн.кВтг або
на 6,0% та магістральним трубопровідним транспортом – на 207,0 млн.кВтг або на 16,5%.
У той же час, у 2013 році збільшилось електроспоживання групами «Населення» – на 1111,2
млн.кВтг або на 2,8%, «Інші непромислові споживачі» на 311,8 млн.кВтг або на 4,4%, «Сільгоспспоживачі» – на 104,7 млн.кВтг або на 2,7% та «Комунально-побутові споживачі» – на 37,2 млн.кВтг або
на 0,2%.
При загальному зниженні споживання електричної енергії в 2013 році в порівнянні з 2012
роком в цілому по Україні на 2,3%, серед регіонів
України суттєво зменшилось електроспоживання в
Івано-Франківській області – на 12,3%, Луганській
області – на 7,6%, Донецькій області – на 5,5%,
Дніпропетровській області – на 4,3%. Причиною
цього є значне зменшення обсягів електроспоживання у промисловості та на транспорті, питома
вага яких є вагомою складовою в електроспоживанні цих областей.
Структура споживання електричної енергії (питома вага від Нетто) у 2013 році в порівнянні з 2012
роком не зазнала суттєвих змін.
Найбільша питома вага, в загальному обсязі
електроспоживання України, у споживачів групи
«Промисловість» – 45,0% та групи «Населення» –
28,1%.
У загальному обсязі електроспоживання України збільшилась питома вага електроспоживання
групами «Населення» – з 26,7% до 28,1%, «Комунально-побутові споживачі» – з 12,3% до 12,6%

ature if compared to the same period of 2012
(in February 2013 temperature rose by 9.5 °C in
comparison to 2012). But given that 2012 was
leap and reducing electricity consumption in
2012 to that in 2013, the consumption decrease
in 2013 is 2.0%.
Maximum decrease in electricity consumption
was recorded in Production consumer group,
equal to 4422.0 GWh or 6.2 %, in particular
in the following industries: metallurgic – by
1843.3 GWh or 5.0%, chemical and petrochemical – by 1100.5 GWh or by 18.4%, mechanical
engineering – by 542.1 GWh or 9.3%, fuel – by
410.2 GWh or 4.6%, forestry, wood-processing,
pulp&paper industry – by 134.1 GWh or 7.1%.
Besides, electricity consumption reduced in
Transport consumer group by 589.1 GWh or
6.3% and Construction consumer group by 10.4
GWh or 1.0%.
Decrease of electricity consumption by the
Tnasport consumer group is mainly associated
with reduction of electricity consumption by
electric traction of rail transport by 312.9 GWh
or 6.0% and trunk pipeline traffic by 207.0 GQh
or 16.5%.
By contrast, in 2013 the electricity consumption increased in the following groups: Population - by 111.2 GWh or 2.8%, other Non-industrial consumers - by 311.8 GWh or 4.4%,
Agriculture consumers - by 104.7 GWh or 2.7%
and Public utility consumers - by 37.2 GWh or
0.2%.
Though in general electricity consumption decreased by 2.3% in Ukraine in 2013 if compared
to 2011, region-wise consumption has showed
fundamental decrease in Ivano-Frankivsk region
- by 12.3%, Luhansk region - by 7.6%, Donetsk
region - by 5.5%, and Dnipropetrovsk region by 4.3%. This is a result of significant reduction
of electricity consumption in Production and
Transport sector, which consumption ratio is an
important component of electricity consumption
in these regions.
The structure of electric power consumption
(net consumption ratio) in 2013 remained almost unchanged as compared to 2012.
The highest electricity consumption ratio in
total in Ukraine appertains to Production sector
consumers - 45.0%, and Population consumption group - 28.1%.
The electricity consumption ratio in total in
Ukraine increased in the following consumer
groups: Population - from 26.7% to 28.1%,
Public utility consumers - from 12.3% to 12.6%,
other Non-industrial consumers - from 4.7% to
5.0% and Agriculture consumers - from 2.5% to
2.7%.
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«Інші непромислові споживачі» – з 4,7%0 до 5,0%
та «Сільгоспспоживачі» – з 2,5% до 2,7%.
Зменшилась питома вага електроспоживання
групою «Промисловість» – з 46,9% до 45,0%,
головним чином за рахунок зменшення частки
електроспоживання металургійної галузі – з 24,5%
до 23,8%, хімічної та нафтохімічної галузі – з 4,0%
до 3,3%, машинобудівної галузі – з 3,9% до 3,6%
та групою «Транспорт» – з 6,2% до 5,9%.

Electricity consumption ratio decreased in
Production consumer group – from 46.9% to
45.0%, mainly due to the decrease of consumption ratio of Metallurgical industry from 24.5%
to 23.8%, Chemical and Petrochemical - from
4.0% to 3.3%, Machine engineering industry from 3.9% to 3.6%, and Transport group – form
6.2% to 5.9%.

Структура і обсяги споживання електричної енергії по Україні
за 2012 та 2013 рр.
Structure and volume of electricity consumption in Ukraine in 2012-2013
Основні галузі та групи споживачів
Key industries and consumer groups

Споживання електричної енергії:
ВСЬОГО (Нетто), у тому числі:
Total Electricity Consumption (net),
including:
1. Промисловість
Industry
1.1. паливна
fuel
1.2. металургійна
metallurgical
1.3. хімічна та нафтохімічна
chemical and petrochemical
1.4. машинобудівна
mechanical engineering
1.5. будівельних матеріалів
construction materials
1.6. харчова та переробна
food and processing
1.7. інша
other
2. Сільгоспспоживачі
Agriculture consumers
3. Транспорт
Transport
4. Будівництво
Construction
5. Комунально-побутові споживачі
Public utility consumers
6. Інші непромислові споживачі
Other non-industrial consumers
7. Населення
Population
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Споживання
електроенергії
(млн.кВт год)
Electricity consumption,
(GWh)

Приріст (+), зниження (-)
електроспоживання
у 2013 р. до 2012 р.
Electricity consumption increase (+),
decrease (-) in 2012 against 2011

2012 р.

2013 р.

млн.кВт год

%

2012 р.

2013 р.

150721,0

147264,4

-3456,6

-2,3

100,0

100,0

70761,4

66339,4

-4422,0

-6,2

46,9

45,0

8935,5

8525,3

-410,2

-4,6

5,9

5,8

36936,0

35092,7

-1843,3

-5,0

24,5

23,8

5993,0

4892,5

-1100,5

-18,4

4,0

3,3

5833,6

5291,5

-542,1

-9,3

3,9

3,6

2530,4

2507,1

-23,3

-0,9

1,7

1,7

4713,8

4682,2

-31,6

-0,7

3,1

3,2

5819,1

5348,1

-471,0

-8,1

3,8

3,6

3830,9

3935,6

104,7

2,7

2,5

2,7

9279,1

8690,0

-589,1

-6,3

6,2

5,9

1013,4

1003,0

-10,4

-1,0

0,7

0,7

18508,1

18545,3

37,2

0,2

12,3

12,6

7061,4

7373,2

311,8

4,4

4,7

5,0

40266,7

41377,9

1111,2

2,8

26,7

28,1

Питома вага, %
Ratio, %

грудень
December

листопад
November

жовтень
October

вересень
September

серпень
August

липень
July

червень
June

травень
May

квітень
April

березень
March

лютий
February

Місяць
Month

січень
January

Динаміка споживання електричної енергії (нетто) по Україні за 2012-2013
роки (млн.кВтг)
Electricity consumption history (net) in Ukraine in 2012-2013 (GWh)

Нетто (2012)
Net

13772,4 14478,4 13694,1 12166,0 11543,9 11425,8 11948,3 11967,0 11224,1 11911,3 12810,8 13778,9 150721,0

Нетто (2013)
Net

13807,7 12713,4 13329,4 12168,7 11170,2 11093,2 11538,5 11591,9 11289,6 12414,7 12510,4 13636,5 147264,376

%(-зниж.
+приріст.) від
2012 р.
% (- decrease
+ increase)
from 2012

0,3

-12,2

-2,7

0,0

-3,2

-2,9

-3,4

-3,1

0,6

4,2

-2,3

-1,0

16 000 —
2012
2013

14 000 —
12 000 —
10 000 —
8 000 —

січень
Jan

лютий березень квітень
Feb
Mar
Apr

травень червень
May
Jun

липень
Jul

серпень вересень жовтень листопад грудень
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
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Структура споживання електроенергії регіонами України у 2012-2013 рр.
The structure of electricity consumption regions of Ukraine in the 2012-2013

Найменування регіонів
Region

Україна - всього Ukraine - total
АР Крим Autonomous Republic of Crimea
Вінницька область Vinnytsia region
Волинська область Volyn region
Дніпропетровська область Dnipropetrovsk region
Донецька область Donetsk region
Житомирська область Zhytomyr region
Закарпатська область Zakarpattia region
Запорізька область Zaporizhzhia region
Iвано-Франківська область Ivano-Frankivsk region
м. Київ Kyiv
Київська область Kyiv region
Кіровоградська область Kirovohrad region
Луганська область Luhansk region
Львівська область Lviv region
Миколаївська область Mykolaiv region
Одеська область Odesa region
Полтавська область Poltava region
Рівненська область Rivne region
м. Севастополь Sevastopol
Сумська область Sumy region
Тернопільська область Ternopil region
Харківська область Kharkiv region
Херсонська область Kherson region
Хмельницька область Khmelnytsk region
Черкаська область Cherkasy region
Чернівецька область Chernivtsi region
Чернігівська область Chernihiv region
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Споживання електричної енергії - Нетто (млн.кВт год)
Electricity consumption - met
(GWh)

Приріст,
зниження (-)
електроспоживання у 2013
р. до 2012 р.
Consumption
increase (+)/
decrease (-) in
2013 against
2012

Питома вага
від
Нетто 2013 р.
Net
consumption
ratio, 2012

2012 р.

2013 р.

%

%

150721,0
4729,3
3041,2
1550,9
28855,6
23491,9
2552,1
1844,6
8861,2
2635,9
8836,5
5989,4
3262,9
10672,5
4436,7
3087,3
6168,8
5446,4
2451,7
1036,2
2350,1
1272,8
7121,9
2408,1
2269,9
3199,2
1265,3
1882,6

147264,4
4692,6
3014,0
1593,8
27607,1
22193,7
2622,1
1889,6
8812,9
2310,9
9050,4
5908,8
3306,9
9865,3
4423,0
3076,7
6179,6
5366,4
2432,1
1064,4
2333,8
1288,4
7081,8
2402,0
2316,5
3233,9
1289,4
1908,3

-2,3
-0,8
-0,9
2,8
-4,3
-5,5
2,7
2,4
-0,5
-12,3
2,4
-1,3
1,3
-7,6
-0,3
-0,3
0,2
-1,5
-0,8
2,7
-0,7
1,2
-0,6
-0,3
2,1
1,1
1,9
1,4

100,0
3,2
2,0
1,1
18,7
15,1
1,8
1,3
6,0
1,6
6,1
4,0
2,2
6,7
3,0
2,1
4,2
3,6
1,7
0,7
1,6
0,9
4,8
1,6
1,6
2,2
0,9
1,3

2.4

Магістральні та міждержавні електричні мережі
ДП «НЕК «Укренерго»
Main and interstate power grids of SE NPC «Ukrenergo»

Клас напруги
Voltage type

Електропідстанції (ПС)
Power plants
Кількість ПС, од.
Загальна потужність, МВА
Number of plants, pcs.
Total capacity, MVA

Повітряні лінії (ПЛ)
Overhead transmission line (OHL)
Довжина по трасі, км Довжина по ланцюгах, км
along the route, km
along the circuit, km

800 кВ kV

–

–

98,540

98,540

750 кВ kV

8

16613

4120,541

4120,541

500 кВ kV

2

1753

374,760

374,760

400 кВ kV

2

1609

338,950

338,950

330 кВ kV

88

48929,9

12862,489

13423,762

220 кВ kV

33

9394,2

3019,385

3975,965

110 кВ kV

4

286

453,778

559,880

35 кВ kV

–

–

110,793

112,403

Разом: Total:

137

78585.1

21379,236

23004,801
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ОБ’ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
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INTEGRATED POWER SYSTEM OF UKRAINE
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3

Виробничо-технічна діяльність
Production and technology activity

3.1

Диспетчерське управління. Параметри частоти і потужності
Dispatch control Frequency and capacity parameters

Діяльність ДП «НЕК «Укренерго» в частині
диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління в 2013 р. забезпечила стабільність
функціонування ОЕС України та її паралельної
роботи з енергосистемами суміжних держав.
Дотримувався баланс споживання та виробництва електричної енергії в ОЕС України без
застосування централізованих заходів примусового зниження споживання для його підтримки.
Оперативне управління обладнанням підстанцій
основної мережі ОЕС України, що належать ДП
«НЕК «Укренерго», здійснювалось через диспетчерські служби МЕМ електроенергетичних
систем, крім Південно-Західної ЕС, де оперативно-технологічне управління здійснюється безпосередньо з диспетчерського пункту ЕС.
У 2013 р. проводилась дослідно-промислова експлуатація модернізованого оперативно-інформаційного комплексу SCADA/EMS/AGC та програмного комплексу «Автоматизована система управління
ремонтами енергетичного обладнання», узгоджувалась загальногалузева нормативно-технічна
документація щодо оперативно-технологічного
управління ОЕС України.
У 2013 році ОЕС України працювала паралельно
з енергооб’єднанням енергосистем країн СНД та
Балтії. Відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів регулювання частоти
на рівні 50,00 Гц здійснювалося СО ЄЕС Росії, а
ДП «НЕК «Укренерго» виконувало регулювання
взаємопогоджених сальдо перетоків потужності по
лініях електропередачі на зв’язках між ОЕС України
та ОЕС Білорусі і ЄЕС Росії. Протягом 2013 року
регулювання сальдо перетоків активної потужності
по міждержавних лініях електропередачі на зв’язках між ОЕС України та ОЕС Білорусі і ЄЕС Росії
забезпечувала система автоматичного регулювання частоти і потужності (САРЧП), яка функціонує в
ОЕС України. Діапазон автоматичного вторинного
регулювання величиною 432 МВт цілодобово
підтримувався на 6-ти гідроагрегатах Дніпровської
ГЕС-1 (по 72 МВт на кожному). Алгоритм роботи
ЦР САРЧП ОЕС України забезпечує виконання
жорстких вимог Технічної угоди про забезпечення
паралельної роботи ОЕС Білорусі, ЄЕС Росії та ОЕС
України, затвердженої 17 червня 2010 року. Вимоги угоди передбачають, що погодинна величина відхилень фактичних сальдо перетоків електроенергії

In 2013 the activity of SE NPC “Ukrenergo” in
terms of dispatch (operational and technical) control
contributed to stable functioning of the IPS of Ukraine
and its parallel operation in line with power systems
of other countries. It also contributed to keeping
balance between electricity consumption and production within the IPS of Ukraine without implementation
of centralized actions for forced consumption for this
purpose. Operational control over equipment of substations of the trunk power grid of the IPS of Ukraine,
belonging to SE NPC “Ukrenergo”, was performed via
a dispatch service of trunk power grid (TRGs) of power systems except for the South-Western PS, where
operational and technical control is exercised directly
by the PS dispatch center.
In 2013 pilot operation of the modernized operative-information complex SCADA/EMS/AGC and
software complex “Automated maintenance management system for energy equipment”, general sectorial
regulatory documents on operation and process
control over the IPS of Ukraine have been negotiated.
In 2013 the IPS of Ukraine ran in parallel with the
interconnected pool systems of the CIS and Baltic
countries. According to requirements of statutory
documents, frequency at 50.00 Hz was maintained
by system operator (SO) of the IPS of Russia, while
SE NPC “Ukrenergo” ensured control over a mutually
agreed net power flow via electricity transmission
lines at intersections of the IPSs of Ukraine, Belarus
and Russia. In 2013 the net active power flow via interstate electricity transmission lines at intersections
of the IPSs of Ukraine, Belarus and Russia has been
controlled by the automatic load-frequency control
system (ALFC). The range of automatic secondary
power control of 432 MW was maintained twentyfour-hour at 6 generating units of the Dnipro HEPP-1
(72 MW at each one). The functionality of the central
controller of the ALFC of the IPS of Ukraine enables
to comply with strict requirements of the Technical
Agreement for Parallel Operation of the IPSs of Belarus, Russia and Ukraine, approved on June 17, 2010.
Under this Agreement the hourly value of deviations
in actual net electric power flow through interstate
intersection Ukraine-Russia, Belarus shall not exceed 100 MW/h from the value specified in the daily
dispatch schedule, thus all the deviations in actual net
electric power flow in 1 hour cannot be compensated
in future and shall be regulated within this 1 hour.
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через міждержавний перетин Україна – Росія,
Білорусь від узгоджених добовим диспетчерським
графіком не повинна перевищувати 100 МВт·год за
одну годину, тобто всі відхилення фактичних сальдо перетоків електроенергії в і-й годині не можуть
бути компенсовані в майбутньому і повинні бути
врегульовані в межах цієї ж і-ї години. Такі вимоги є більш жорсткими від вимог до регулювання
частоти та потужності в енергооб’єднанні європейських країн, де всі відхилення фактичних сальдо
перетоків електроенергії враховуються в наступних
планах обмінів, як правило, в аналогічних тарифних зонах.

These requirements are stricter than those related to
the control over frequency and load in European power network, where all deviations in net actual electric
power flow shall be included in next exchange plans
and, as a rule, within the same rate area.
The South-Western part of the IPS of Ukraine
(power island of Burshtynska TPP) worked in parallel
operation mode with the European power network
ENTSO-E.

Південно-західна частина ОЕС України («Острів
Бурштинської ТЕС») працювала в режимі постійної
паралельної роботи з енергосистемами енергооб’єднання ENTSO-E.

3.2

Експлуатація магістральних та міждержавних
електричних мереж
Trunk and interstate power grids peration

Електролінії

Electricity transmission lines

Станом на 31.12.2013 на балансі ДП «НЕК «Укренерго» перебуває 23004,801 км (по ланцюгах)
магістральних і міждержавних повітряних ліній
електропередач (ПЛ), з них 11027,595 км ПЛ 220330 кВ, або 47,9% від загальної довжини експлуатуються понад 40 років.

As of December 31, 2013 SE “NPC “Ukrenergo”
disposes 23004,801 km (by circuits) of main and
interstate overhead transmission lines (OHL) where
11027.595 km of 220-330 kV OHL, or 47.9% has
been utilized for more than 40 years.

Довжина ПЛ по класах напруги станом на 31.12.13
Length of OYL by voltage type as of December 31, 2013
Клас напруги
Voltage type

Довжина, км
Length, km
по трасі
by routes

Довжина, км
Length, km
по ланцюгах
by circuits

800 кВ kV

98,540

98,540

У т. ч. знаходяться в експлуатації, років (по ланцюгах)
including OHLn service, years (by circuits)
до 25
з 25 до 30
з 30 до 40
40 і більше
25 and less
from 25 to 30 from 30 to 40 40 and more
98,540

750 кВ kV

4120,541

4120,541

263,170

1274,530

1835,170

747,671

500 кВ kV

374,760

374,760

38,100

21,600

138,000

177,060

400 кВ kV

338,950

338,950

330 кВ kV

12862,489

13423,762

338,950
1561,436

1148,982

3105,209

7608,135

220 кВ kV

3019,385

3975,965

161,868

56,425

338,212

3419,460

110 кВ kV

453,778

559,880

73,130

28,667

18,625

439,458

35 кВ kV

110,793

112,403

16,860

12,530

22,3000

60,7130

Разом: Total:

21379,236

23004,801**

2114,564

2542,734

5457,516

12889,987
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Довжина ПЛ в електроенергетичних системах станом на 31.12.13
Length of OHL in electric power systems as of December 31, 2013
ЕС
EPS

Довжина, км
Length, km
по трасі
by routes

Довжина, км
Length, km
по ланцюгах
by circuits

У т. ч. знаходяться в експлуатації, років (по ланцюгах)
including OHL in service, years (by circuits)
до 25
з 25 до 30
з 30 до 40
40 і більше
25 and less
from 25 to 30 from 30 to 40 40 and more

Дніпровська Dnipro

4036,590

4307,470

367,930

848,500

488,390

2602,650

Донбаська Donbas

3393,959

4041,489

545,769

140,305

563,232

2792,183

Західна Western

3301,410

3678,910

177,860

409,100

955,880

2136,070

Кримська Crimean

1333,106

1369,398

163,626

60,100

296,880

848,792

Південна Southern

2480,685

2549,839

588,259

331,680

750,826

879,074

Півд.-Західна South-Western

2259,870

2263,400

229,540

77,180

1017,360

939,320

Північна Northern

2158,296

2368,775

5,420

569,229

375,908

1418,218

Центральна Central

2415,320

2425,520

36,160

106,640

1009,040

1273,680

Разом: Total:

21379,236

23004,801**

2114,564

2542,734

5457,516

12889,987

** - враховані 22 км ПЛ 110 кВ та 14 км ПЛ 35 кВ, які не є міждержавними.
** - including 22 km of 110 kV OHL and 14 km of 35 kV that are not interstate.

Довжина трас ПЛ у порівнянні з 2012 роком змінилися внаслідок:
– прийняття в експлуатацію ділянки ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар довжиною 72,9 км по трасі та
по ланцюгах (Південно-Західна ЕС);
– збільшення на 2,152 км по трасі та на 4,304 км по
ланцюгах внаслідок зміни конфігурації при пере
влаштуванні дволанцюгової ділянки ПЛ 330 кВ Усатове – Аджалик №2 та Молдавська ДРЕС – Усатове
(Південна ЕС);
– прийняття в експлуатацію 4,528 км по трасі та по
ланцюгах ПЛ 110 кВ Сонячна – Рені (Південна ЕС).
Щорічне виконання першочергових робіт з ремонтно-технічного обслуговування, заміни та модернізації
спрацьованого і застарілого обладнання дозволяють
підтримувати достатній рівень основного обладнання
магістральних і міждержавних електромереж.
Як зазначалось у звіті за 2012 р., значна кількість
побудованих у 70-ті роки XX ст. повітряних ліній
електропередачі є вразливою до дії підвищених
навантажень внаслідок зміни в останні десятиріччя
кліматичних умов. Здебільшого це виявляється в осінньо-зимовий період у південних районах України (Південна, Дніпровська та Кримська ЕС). Внаслідок посилення навантажень під час штормового вітру, ожеледі,
вібрації та галопування проводів на ПЛ цих енергосистем збільшилась кількість пошкоджень грозозахисного
тросу, гірлянд ізоляторів, арматури, металоконструкцій опор. Залізобетонні стояки та фундаменти цих ПЛ
також зазнають прискореного руйнування. Внаслідок
цього в останні роки маємо значну кількість аварійних вимкнень ПЛ, а також випадки руйнування цілих
ділянок, наприклад, ПЛ 330 кВ Каховська - Островська
та Каховська - Джанкой. В цій ситуації виникла потреба
негайної модернізації та реконструкції ПЛ, проектний

If compared to 2012 the length of OHLroutes has
changed due to:
– acceptance into service of a section of 330 kV Dnister PSPP - Bar OHL, being 79 km in length along the
route and along the circuit (South-Western PS);
– increase by 2.152 km along the route and by 4.304
km along the circuit due to reconfiguration as a result
of re-arrangement of double circuit section of 330 kV
Usatove-Adzhlyk 2 and Moldova regional power plant Usatove OHL (South PS);
– acceptance into service of 4.528 km along the route
and along the circuit of 110 kV Soniachna-Reni OHL
(South PS).
Performance of high-priority repair and maintenance
works, replacement and modernization of worked-out
and out-of-date equipment permits to ensure stable
operation of the stationary equipment of main and interstate power grids.
According to the report 2012, a large number of
electricity transmission lines, built in 70’s, is exposed
to increased loads as a result of climate change in last
decades. It is felt mainly in autumn and in winter in
southern regions of Ukraine (Southern, Dnipro and
Crimean EPSs). As a result of load augmentation during
stormy wind, glaze, vibration and cable galloping at
OHLsof these power systems the number of damages of
ground wires, insulator strings, fittings, metals structure supports has increased. Reinforced concrete poles
and footings of these OHLsalso suffer early destruction. Consequently, in recent years a large number of
OHL emergency outage as well as incidents of failures
of entire sections of electricity transmission lines are
observed, e.g.: 330 kV Kakhovska-Ostrovska and Kahovska-Dzhankoi PL. In this case there is a necessity for
modernization and reconstruction of OHLs, the designed
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розрахунковий термін експлуатації яких (40 років) вже
закінчився. Тому були розроблені проекти реконструкції ПЛ 330 кВ, які передбачають заміну дефектних
опор, в т.ч. на проміжні металеві багатогранні опори
нової конструкції, зменшення довжини анкерних
прогонів, використання більш стійкого до корозії плакованого алюмінієм грозозахисного тросу та гасників
галопування проводів нової конструкції.
Нагальною є потреба модернізації ПЛ 220 кВ ОЕС
України, термін експлуатації більшості з яких перевищує 50 років. Внаслідок цього особливо швидкими
темпами погіршується стан залізобетонних опор ПЛ,
що вимагає їх заміни.
Внаслідок враження корозією металоконструкцій
опор ПЛ також значно зростають обсяги робіт з їх
посилення та фарбування.
Однією із основних проблем експлуатації магістральних електромереж є відставання обсягів відновлення від фактичного зносу ПЛ і ПС.
Залишається актуальним питання укомплектованості виробничих дільниць MEM лінійним персоналом,
чисельність якого є недостатньою для проведення
необхідних обсягів робіт в магістральних електромережах.
У 2013 р. згідно з наказом ДП «НЕК «Укренерго» від
02.01.2013 №1 виконано комплекс ремонтних робіт,
що дало можливість підтримувати ПЛ в працездатному
стані, а саме:
– заміну 29251 ізоляторів, з них 12787 фарфорових;
– заміну 273,24 тонн дефектного грозозахисного
тросу;
– заміну 133 пошкоджених проміжних залізобетонних
опор на ПЛ 110-330кВ;
– встановлення 104 комплектів вітрових зв’язків на
опорах типу П330-2 (4);
– ремонт 1659 фундаментів металевих опор;
– ремонт 1447 пристроїв заземлення;
– заміну 2332 дефектних дистанційних розпірок;
– ремонт 1791 стояків залізобетонних опор;
– розчищення 2505,1 га трас ПЛ від дерев та порослі
та 585.9 га від очерету;
– фарбування 835.6 тонни металоконструкцій опор;
– встановлення та заміна 1427 гасників вібрації.
Для забезпечення задовільного технічного стану ПЛ,
які знаходяться в експлуатації більше 40 років, передбачається:
– підвищити якість обстеження ділянок ПЛ, які знаходяться в екстремальних умовах експлуатації (в приморських районах, в районах розміщення хімічних і
металургійних підприємств, гірських та лісистих місцевостях, в проймах річок та місцях підтоплення);
– продовжити періодичні обстеження важливих перетинів ПЛ;
– контролювати стан корозії металоконструкцій, в
тому числі зварних з’єднань;
– продовжувати заміну фарфорової ізоляції;
– продовжити застосування новітньої арматури для
захисту проводів ПЛ від вібрації та галопування;
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lifetime of which (40 years) is already exceeded. For this
reason, projects for 330 kV OHLreconstruction, providing the replacement of defective supports for newly
designed intermediate multifaceted supports, reduction
of anchorage distance, the use of newly designed more
corrosion-proof clad-aluminium ground wires and cable
galloping dampers.
There is an urgent need to modernize 220 kV OHLs
of the IPS of Ukraine, if their term of operation exceeds
50 years. Consequently, the condition of reinforced
concrete supports of OHLs is getting worse rapidly that
requires their replacement.
As a result of corrosion of OHL support metal structures the scope of reinforcement and painting works
significantly extends.
One of a key issues of the use of main power grids is
that the scope of rehabilitation does not cover the actual
deterioration of substations and OHLs.
The issue of availability of operating personnel at sections of main and interstate power grids, the number of
which is insufficient to ensure repair and maintenance of
electricity transmission lines, continues to be relevant.
According to the Order of SE NPC “Ukrenergo” no.
1 dated January 2, 2013 a range of repair works was
performed that enabled to maintain the operability of
electricity transmission lines, in particular:
– replacement of 29251 insulators, including 12787
porcelain insulators;
– replacement of 273.24 t of defective ground wire;
– replacement of 133 damaged intermediate reinforced
concrete supports of 110-330 kV OHLs;
– installation of 104 sets of wind braces at supports of
P330-2(4) type;
– repair of 1659 metal support footings;
– repair of 1447 of ground devices;
– replacement of 2332 defective cable spacers;
– repair of 1791 of poles of reinforced concrete supports;
– clearing of 2505.1 ha of OHL routes from tress and
underwood;
– painting of 835.6 t of metal structure supports;
– installation and replacement of 1427 vibration dampers.
To ensure a satisfactory technical condition of OHLs
that has been operated for more than 40 years, it is
planned:
– to enhance the quality of inspection of sections of
OHLs in severe operational conditions (in shore
areas, near chemical and metallurgical enterprises, in
mountainous and forested localities, floodplains and
flooding areas);
– to continue the routine inspection of important intersections of OHLs;
– to control the corrosion of metal structures, including
welded connections;
– to continue the replacement of porcelain insulation;
– to continue the use of modern fittings for the protection of OHL cables from vibration and galloping;

– доукомплектувати виробничі підрозділи сучасною
спеціальною технікою для розчищення трас ПЛ;
– формувати щорічну Інвестиційну програму ДП
«НЕК «Укренерго» згідно з розробленим проектом
«Галузевої програми з реконструкції та модернізації
магістральних та міждержавних електричних мереж
на 2012 - 2016 роки».

– to continue the purchase of special modern equipment
for clearing OHL routes;
– to develop the Annual Investment Programme of SE
NPC “Ukrenergo” according to the prepared draft of
the Framework Programme for Reconstruction and
and Modernization of Trunk and Interstate Power Grids
for 2012-2016.

Електропідстанції
Electric power substations
Станом на 31.12.2013 на балансі ДП «НЕК «Укренерго» перебуває 137 підстанцій (ПС) напругою 110
– 750 кВ трансформаторною потужністю 78585,1
МВА. З них ПС 220 кВ – 33 шт., 330 кВ – 88 шт., 400
кВ – 2 шт., 500 кВ – 2 шт., 750 кВ – 8 шт. та 110 кВ –
4 шт. (пристанційні вузли сонячних електростанцій).
Для підтримання надійної роботи обладнання підстанцій 220-750 кВ, більшість з яких працює понад
25 років, заплановано часткова заміна обладнання
– вимикачів, вимірювальних трансформаторів струму та напруги, акумуляторних батарей, компресорів
та модернізацією окремих одиниць обладнання:
автотрансформаторів, вимикачів шляхом заміни
уводів старої конструкції на уводи з твердою ізоляцією, роз`єднувачів із заміною фізично та морально застарілої ізоляції і приводів та інше.
Технічним переоснащенням підстанцій заплановано також заміну підвісної ізоляції ошинування та
опорно-стрижньової ізоляції, заміну конденсаторів
зв`язку, а також реконструкцію повітряного господарства на підстанціях.

As of December 31, 2013 SE NPC “Ukrenergo” disposes 137 110-750 kV substations with transformer
capacity 78585.1 MVA. Among them there are 33 220
kV, 88 330 kV, 2 400 kV, 2 500 kV, 8 750 kV, 4 110 kV
substations (transformer yards of solar power plants).
To maintain sustainable operation of 220-750 kV
substations, most of which has been in service for
more than 25 years, it is planned to perform partial replacement of switches, current and voltage measuring
transformers, accumulator batteries, compressors and
modernization of certain pieces of equipment, namely:
autotransformers, switches with replacement of old
interconnecting cables for cables with solid insulation,
circuit breakers with replacement of worn-out and
obsolete insulation and drives etc.
As a part of technical re-equipment it is also planned
to replace suspended insulation of bus arrangement
and insulation support rods, coupling capacitors as
well as reconstruction of as to reconstruct overhead
facilities of substations.

Обсяг виконаних робіт з капітального ремонту основного обладнання підстанцій
220-750 кВ в 2013 році
Scope of major repairs of stationary equipment of 220-750 kV substations in 2013
Найменування
Item
Автотрансформатори 220-750 кВ
220-750 kV autotransformers
Трансформатори 35-154 кВ
35-154 kV transformers
Вимикачі 220-750 кВ
220-750 kV circuit breakers
Вимикачі 110-154 кВ
110-154 kV circuit breakers
Вимикачі 35 кВ
35 kV circuit breakers
Вимикачі 6-10 кВ
6-10 kV circuit breakers
Компресори
Compressors
Акумуляторні батареї
Storage batteries

План на рік (шт.)
Yearly plan (pcs.)

Факт за рік (шт.)
Yearly performance (pcs.)

% виконання плану
% Plan performance

10

10

100

11

11

100

81

84

100

200

205

102

73

83

113

183

199

108

149

144

100

3

3

100
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Обсяги виконаних робіт з капітального ремонту основного обладнання підстанцій
220-750 кВ в період 2008 - 2013 p.p.
Scope of major repairs of stationary equipment of 220-750 kV substations in 2008-2013
Найменування
Item
Автотрансформатори 220-750 кВ
220-750 kV autotransformers
Трансформатори 35-154 кВ
35-154 kV transformers
Вимикачі 220-750 кВ
220-750 kV circuit breakers
Вимикачі 110-154 кВ
110-154 kV circuit breakers
Вимикачі 35 кВ
35 kV circuit breakers
Вимикачі 6-10 кВ
6-10 kV circuit breakers
Компресори
Compressors
Акумуляторні батареї
Storage batteries

Од. виміру
Measuring unit
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.

Важливу роль в забезпеченні стабільної роботи ПС відіграє діагностика обладнання (заміри, тепловізійний та
ультразвуковий контроль), що дозволяє вчасно виявити
та усунути дефекти.
Для зменшення випадків руйнування опорно-стрижньових ізоляторів (ОСІ) роз`єднувачів передбачається
виконання вхідного контролю ОСІ та ультразвукового
контролю ізоляторів при виконанні капітального ремонту
роз`єднувачів, заміна дефектних та застарілих ізоляторів.
Модернізація і реконструкція підстанцій 220 - 750 кВ
ДП «НЕК «Укренерго» в рамках реалізації спільних з
міжнародними фінансовими організаціями проектів.
В рамках реалізації першого етапу спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) Проекту з передачі електроенергії (ППЕ-1) протягом 2011
- 2014 pp. передбачена заміна застарілого обладнання
та встановлення сучасних систем релейного захисту і
автоматизації на підстанціях 220 - 750 кВ.
У ході реконструкції ПС 220 - 330 кВ протягом 2012
- 2013 pp. замінено застаріле обладнання на елегазове
в 39 комірках 110-150 кВ та в 15 комірках 330 кВ. На
підстанціях 750 кВ замінені вимикачі та трансформатори
струму в 39 комірках 750 кВ, 4 вимикачі та трансформаторі струму в комірках 500 кВ та 39 вимикачів та
трансформаторів струму в комірках 330 кВ.
Перелік об’єктів і обсяги виконаних на них у 2013 році
робіт подані в розділі «Інвестиційні проекти із залученням коштів МФО та іноземних фінансових установ».
Крім того, розпочато роботи реалізацію спільного з
Міжнародним банком реконструкції та розвитку другого
етапу Проекту з передачі електроенергії (ППЕ)-2. Даним
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

29

19

16

19

12

10

7

15

13

12

7

11

117

110

121

113

76

84

281

218

242

255

219

205

96

110

101

120

121

83

176

200

159

197

197

199

173

180

173

159

164

144

2

1

1

3

1

3

Diagnostics of equipment (measurement, TV and ultrasonic control) is an important part of stable operation of
substations that enables to detect and eliminate defects.
To reduce the number of insulation supports of circuit
breakers it is planned to perform acceptance testing of
insulators when carrying major repairs of circuit breakers,
to replace defective and worn-out insulators.
Modernization and reconstruction of 220-750 kV
substations of SE NPC “Ukrenergo” within the framework
of joint projects with support of international financial
institutions.
Within the framework of the first stage of the Joint Electricity Transmission Project (ETP) with Support of International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) for
2011-2014 it is planned to replace out-of-date equipment
and install modern relay and protection systems at 220-750
kV substations.
Out-dated equipment has been replaced for SF6-insulated
insulated equipment in 39 110-150 kV chambers and 15
330kV chambers in the course of reconstruction of 220-750
kV in 2012-2013. Switches and current transformers were
replaced in 39 750 kV chambers, 4 switches and current
transformers were replaced in 500 kV chambers and 39
switches current transformers in 330 kV chambers at 750
kV substations.
For the list of facilities and scope work performed there
in 2013 refer to section “Investment projects funded by the
IMF and foreign financial institutions”.
In addition, the implementation of the second stage of
Joint Electricity Transmission Project (ETL)-2 supported
by the International Bank for Reconstruction and Development was initiated. Under this project it is envisaged to

проектом передбачається виконати реконструкцію ПС 330
кВ «Новокиївська», «Жовтнева», «Кременчук», «Житомирська», «Черкаська» і «Суми» з встановленням сучасного обладнання з функціями дистанційного управління,
а також пристроїв компенсації реактивної потужності на
ПС-330 кВ «Нововолинська», ПС-220 кВ «Луцьк південна», ПС-330 кВ «Ковель», ПС-330 кВ «Шепетівка», ПС-330
кВ «Кам’янець - Подільська».
За проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)» із залученням
кредитних коштів уряду ФРН та банківської групи KfW в
сумі 65,5 млн. грн.
Техніко-економічним обґрунтуванням проекту передбачається реконструкція двох ПС – 330 кВ Дніпровської
ЕС («Кіровська», «Дніпро-Донбас») та трьох Донбаської
ЕС (ПС 330 кВ «Центральна», «Михайлівка», ПС 220 кВ
«Лисичанська»). Реконструкцію підстанцій передбачається виконувати почергово протягом чотирьох років.
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reconstruct 330 kV Novokyivska, Zhovtneva, Kremenchuk,
Zhyomyrska, Cherkaska and Symy substations, to install
modern equipment with remote control options as well
as reactive power compensators at 330 kV Novovolynska
substation, 220 kV Lutsk Pivdenna substation, 330 kV
Kovel substation, 330 kV Shepetivka substation, 330 kV
Kamianets-Podilska substation.
Under the Transmission Efficiency Project (modernization
of substations) credit funds of the FRG and KfW BankingGroup were received in amount UAH 65.5 million.
The feasibility study of the project envisage the reconstruction of two 330 kV substations of the Dnirpo PS
(Kirovska, Dnipro-Donbas) and three substations of the
Donbas PS (330 kV Tsentralna, Mykhailvska substations,
220 kV Lysychanska substation). The reconstruction is
planned to be performed step-by-step during four years.

Технологічні порушення на ПЛ та ПС напругою 220 - 800 кВ
Disturbances at 220-800 kV substations and OHLs

За 2013 рік па підстанціях та повітряних лініях
ОЕС України напругою 220 - 800 кВ сталося 82
технологічних порушення, з яких:
– 4 відмови І категорії з недовідпуском 565,29 МВт.
год. електроенергії;
– 78 відмов II категорії з недовідпуском 75,35 МВт
год. електроенергії.
Кількість технологічних порушень в порівнянні з
2010, 2011, 2012 роками суттєво зменшилась (див.
графік).
Розподіл порушень за видами обладнання :
– 27 технологічних порушень сталося на обладнанні підстанцій (для порівняння в 2010р. - 43 відмови; 2011 р. - 32 відмови; 2012 р. - 31 відмова);
– 23 технологічних порушень сталося на пристроях
релейного захисту і автоматики (в 2010 р. - 20
відмов; в 2011 р. - 22 відмови; в 2012 р. 20
відмов);
– 32 технологічних порушення сталося на повітряних лініях електропередачі (для порівняння
в 2010 р. - 44 відмови; в 2011 р. - 33 відмови;
2012 р. -52 відмови).
Структура пошкоджуваності обладнання підстанцій і повітряних ліній за останні роки змінилась.
Значна частина технологічних порушень виникла
внаслідок перевищення розрахункових ожеледно-вітрових навантажень при несприятливих погодних умовах, що спричинило зростання кількості
технологічних порушень внаслідок стихійних явищ.

In 2013 82 process disturbances occurred at 220800 kV substations and OHLs, including:
– 4 failures of І category with electricity undersupply
of 565.29 GWh;
– 78 failures of ІI category with electricity undersupply of 75.35 GWh.
The number of disturbances has reduced significantly in comparison with 2010, 2011, 2012 (see the
chart).
Disturbance breakdown by types of equipment:
– There were 27 failures of substations equipment (by
contrast to 2010 - - 43 failures; 2011 - 32 failures;
2012 - 31 failures);
– 23 failures of relay protection and automation devices (in 2010 - 20 failures; 2011 - 22 failures; 2012
20 failures);
– 32 failures of overhead transmission lines (in 2010
- 44 failures; 2011 - 33 failures; 2012 -52 failures);
In recent years damage rate of equipment of
substations and overhead transmission lines has
changed. Significant number of disturbances has occurred as a result of exceeding design gust-and-glaze
loading under unfavourable weather conditions that
caused the increase of the number of failures associated with natural disasters.
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Технологічні порушення з пошкодженням основного обладнання ПС і ПЛ за період
з 2004 р. (у відсотках від загальної кількості технологічних порушень внаслідок
пошкодження обладнання)
Technological disturbances of main equipment of SS and OTL since 2004
(in % of total number of technological disturbances as a result of equipment damage)
2,00%

2,80%

Інше
Other

5,90%

Автотрансформатори і трансформатори
Autotransformers and transformers

Вимірювальні трансформатори
Metering transformers

12,40%

Стихійні явища
Natural phenomena
9%

Вимикачі
Circuit breakers

24,50%

Пристрої РЗА і ПА
Relay protection devices
and emergency control system devices

34,80%

ПЛ
OTL

5,70%

2,80%

Елементи ошинковки
Busbars elements

Роз’єднувачі
Disconnectors

Технологічні порушення в основній мережі ОЕС України в період 1998 р. – 2013 р.
Technological disturbances in main power grid of the IPS of Ukraine in 1998-2013
200 — 198

190

З них 28 відмов спричинених
стихійними явищами
Including 28 failures caused by
natural phenomena

185

Технологічні порушення з вини персоналу
Technological disturbances caused by the staff

171

175 —
150 —

131

125 —

Загальна кількість технологічних порушень
Total number of technological disturbances

146

140

123

З них 22 відмови спричинені
стихійними явищами
Including 22 failures caused by
natural phenomena

124

125

126
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107

100 —
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93
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75 —

61
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

82

З них 21 відмова спричинена
стихійними явищами
Including 21 failures caused by
natural phenomena

74

71

102

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

24

24

2012

2013

За результатами аналізу стану обладнання та характеру його пошкоджень намічені напрями роботи
з запобігання технологічних порушень, а саме:
– розроблення заходів із підвищення рівня експлуатації і протиаварійної роботи;
– визначення кількості і типів обладнання, що
вимагають щорічної заміни та обладнання, що
потребує негайної заміни в зв’язку з зростанням
його пошкоджуваності;
– забезпечення ефективної діагностики з метою
подовження терміну експлуатації обладнання.

Based on results of the analysis of equipment
condition and damage the following focus area were
outlined, in particular:
– development of measures to improve the operation
standard and accident prevention;
– determination of the number and types of equipment to be replaced annually and equipment to
be replaced immediately due to the increase of its
damage rate;
– ensuring efficient examination to extend service life
of equipment.

Для забезпечення надійної роботи електричних
мереж в 2013 році були розроблені і виконані
заходи, визначені наказами та інформаційними
листами ДП «НЕК «Укренерго».

To ensure reliable operation of power grids activities specified by orders and information letters of SE
NPC “Ukrenergo” were developed and implemented
in 2013.

Заходи
Measures

Встановлення протиптахових пристроїв
Installation of bird guard devices

Впровадження апаратури ПРВВ-110 кВ (комплект)
Implementing of instrumentation PRVV 110 kV (set)
Модернізація елементів настроювання ЕН-1,2
ПЛ-750 "ЗУ-РАЕС"
Upgrade of tuning elements ЕН-1,2 750 OTL
“MD-RNPP”

Заміна опорно-стрижневої ізоляції
Replacement of support rod insulation

Заміна з/б опор
Replacement of reinforced concrete power pylons

Об`єкти
Facilities
ПЛ-330 кВ Кременчуцька ГЕС-Першотравнева (Дніпровська ЕС)
330 kV OTL Kremenchuk HPP-Pershotravneva (Dnipro EPS)
ПЛ-330 кВ Запорізька ТЕС – Запорізька – 330 (Дніпровська ЕС)
330 kV OTL Zaporizhzhya TPP – Zaporizka – 330 (Dnipro EPS)
ПЛ- 220 кВ Перемога-Антрацит (А) та (Б) (Донбаська ЕС)
220 kV OTL Peremoha-Antratsyt (A) and (B) (Donbas EPS)
ПЛ-330 кВ Слав`янська ТЕС – Зміївська ТЕС (Донбаська ЕС)
330 kV OTL Slavyanska TPP – Zmiyivska TPP (Donbas EPS)
ПЛ-220-330 кВ (Західна ЕС)
220 330 kV OTL (Western EPS)
ПЛ-330 кВ Мелітопольська-Джанкой (Кримська ЕС)
330 kV OTL Melitopol – Dzhankoy (Crimean EPS)
ПЛ-330 кВ Суми-Конотоп (Північна ЕС)
330 kV OTL Sumy - Konotop (Northern EPS)
ПЛ-330 кВ Залютине-Суми (Північна ЕС)
330 kV OTL Zalyutyne - Sumy (Northern EPS)
ПС 220 кВ "Амвросіївка" та ПС 220 кВ "Зуївська" (Донбаська ЕС)
220 kV SS “Amvrosiyivka” and 220 kV SS “Zuyivska” (Donbas EPS)

Всього (шт.)
Total (pcs.)

ПС-750 кВ "Західноукраїнська" (Західна ЕС)
750 kV SS “Zakhidnoukrayinska” (Western EPS)

2

ПС-330 кВ “Прометей” (Дніпровська ЕС)
330 kV SS “Prometey” (Dnipro EPS)
ПС-330 кВ “Першотравнева” (Дніпровська ЕС)
330 kV SS “Pershotravneva” (Dnipro EPS)
ПС 220-33- кВ (Західна ЕС)
220-330 kV SS (Western EPS)
ПС-750 кВ “Вінницька” (Південно-Західна ЕС)
750 kV SS “Vinnytsya” (South-Western EPS)
ПС-330 кВ “Кам`янець-Подільська”(Південно-Західна ЕС)
330 kV SS “Kamyanets-Podilsk” (South-Western EPS)
ПС 330 кВ “Хмельницька” (Південно-Західна ЕС)
330 kV SS “Khmelnytsky” (South-Western EPS)
ПС 330 кВ “Шепетівка” (Південно-Західна ЕС)
330 kV SS “Shepetivka” (South-Western EPS)
ПС-330 кВ “Суми”, “Артема”, “Миргород”, “Полтава”, “Конотоп”,
“Первомайськ” (Північна ЕС)
330 kV SS “Sumy”, “Artema”, “Myrgorod”, “Poltava”, “Konotop”, “Pervomaysk” (Northern EPS)
ПЛ-220 кВ Добротворська ТЕС-Нововолинськ (Західна ЕС)
220 kV OTL Dobrotvorska TPP - Novovolynsk (Western EPS)
ПЛ-330 кВ Сімферопольська-Феодосійська (Кримська ЕС)
330 kV OTL Simferopol – Feodosiya (Crimean EPS)
ПЛ 220 кВ Каховська-Титан (Південна ЕС)
220 kV OTL Kakhovska - Tytan (Southern EPS)

55
40
90
60
100
224
600
740
2

647

4
1
12
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Заходи
Measures
Капітальний ремонт стійок під обладнання
Major repairs of racks for equipment
Заміна г/з тросу
Replacement of shield wire
Заміна кабелю обігріву шаф ВРУ-330 кВ (ВВГнг-2х4)
Replacement of cable for cabinets heating of 330 kV open
switchgear equipment (power cable of PVC-insulated
conductor, of PVC elastron coat, lack of serving on coat,
fire-resistant -2x4)
Заміна блок замків електромагнітного блокування
Replacement of locks for lock-up solenoids

Об`єкти
Facilities
ПС 330 кВ "Джанкой" (Кримська ЕС)
330 kV SS “Dzhankoy” (Crimean EPS)
ПС-220 кВ "Красноперекопськ" (Кримська ЕС)
220 kV SS “Krasnoperekopsk” (Crimean EPS)
ПЛ-220 кВ Мар`янівка - Елеваторна (Кримська ЕС)
220 kV OTL Maryanivka – Elevatorna (Crimean EPS)

Всього (шт.)
Total (pcs.)
117

ПС-330 кВ “Кам`янець-Подільська”(Південно-Західна ЕС)
330 kV SS “Kamyanets-Podilsk”(South-Western EPS)
ПС 330 кВ “Шепетівка” (Південно-Західна ЕС)
330 kV SS “Shepetivka” (South-Western EPS)

630 (м) (m)

3,2 т. t

ПС-330 "Тернопільська" (Південно-Західна ЕС)
330 kV SS “Ternopil” (South-Western EPS)
ПЛ 330 кВ ЛадТЕС-Побузька
330 kV OTL Ladyzhynska TPP-Pobuzka
ПЛ 330 кВ ЛадТЕС Котовська
330 kV OTL Ladyzhynska TPP Kotovska
ПЛ 330 кВ ЛадТЕС Вінницька-330 (Південно-Західна ЕС)
330 kV OTL Ladyzhynska TPP -330 (South-Western EPS)
ПС 330 кВ "Новоодеська" (Південна ЕС)
330 kV SS “Novoodeska” (Southern EPS)

12

ПС 330 кВ "Трихати" (Південна ЕС)
330 kV SS “Trykhaty” (Southern EPS)

6

ПС-330 кВ "Арциз" (Південна ЕС)
330 kV SS “Artsyz” (Southern EPS)

1

Заміна реле типу РП-252
Replacement of relay type RP-252 (РП-252)

ПС ХМЕМ, СМЕМ, ПМЕМ (Північна ЕС)
Sub-Station Kherson Main Electric Networks, Sumy Main Electric Networks, Northern Main Electric Networks (Northern EPS)

42

Заміна конденсатора зв`язку ПЛ-110 кВ ф"В"
Replacement of coupling capacitance of 110 kV line 2(ф
“В”)
Заміна підвісних ізоляторів
Replacement of suspended insulators
Розчищення траси від очерету
Clearing the route from the reed

ПС-330 кВ "Поляна" (Центральна ЕС)
330 kV SS “Polyana” (Central EPS)

1

ПС кВ "Житомирська" (Центральна ЕС)
330 kV SS “Zhytomyr” (Central EPS)
ПЛ-330 кВ Кременчуцька ГЕС-Черкаська (Центральна ЕС)
330 kV OTL Kremenchuk HPP- Cherkasy (Central EPS)

420

Встановлення вітрових зв`язків
Installation of wind bracing
Капітальний ремонт АТ (1-АТ)
Overhaul of АТ (1-АТ)
Заміна розрядників I і II СШ-150 кВ на ОПН
Replacement of charge neutralizers of I and II busbar
sections -150 kV at surge arresters
Заміна основних та резервних захистів на
мікропроцесорні захисти
Replacement of main and backup protection for microprocessor protection

З урахуванням аналізу технологічних порушень,
які сталися на електролініях та підстанціях напругою 220-750 кВ у попередні роки, наказом ДП
«НЕК «Укренерго» підготовлені та затверджені
плани робіт для забезпечення надійної роботи
енергооб`єктів у 2014р.
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Regarding the analysis of process disturbances,
which occurred at 220-750 kV transmission lines
and substations in recent years, work plans to ensure
reliable operation of power facilities were prepared
and approved according to the Order of SE NPC
“Ukrenergo”.

3.4

Якість та облік електроенергії
Electric power quality

Якість електроенергії

У 2013 р. у рамках інвестиційної програми ДП
«НЕК «Укренерго» на тендерній основі впроваджено
чотири автоматизовані системи контролю показників
якості електроенергії (АСКПЯЕ), зокрема:
1. Донбаська ЕС
Прилади вимірювання ПЯЕ типу G4420 класу
точності 0.2S, виробництва Компанії «Elspec ltd.»,
встановлено на 6 приєднаннях ПС 330 кВ «Зоря»,
які вибрано наявністю споживача, технологічне
обладнання якого може спотворювати ПЯЕ, а саме
ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені
Ілліча». АСКПЯЕ виконує безперервний, цілодобовий
моніторинг для фіксації фактів порушення ПЯЕ.
АСКПЯЕ на ПС 330 кВ «Зоря» створено як окрему систему, не пов’язану із АСОЕ, але включено в
локальну обчислювальну мережу (ЛОМ) Донбаської
ЕС. Кожен прилад має власну IP-адресу та доступний по WEB-інтерфейсу. Параметризація приладів,
моніторинг їхнього стану, контроль струмів, напруг,
потужності, перегляд осцилограм здійснюється по
WEB-інтерфейсу з будь-якої ПЕОМ, підключеної до
ЛОМ Донбаської ЕС.
Дані у форматі PQZIP передаються на сервер
АСКПЯЕ, де зберігаються й формуються звіти відповідно до ГОСТ 13109-97 у форматі PDF. Формування, зчитування і друк звітів виконується підключенням на віддалений робочий стіл сервера АСКПЯЕ з
будь-якої ПЕОМ, включеної до ЛОМ Донбаської ЕС.
Розроблено ще три робочих проекти по впровадженню АСКПЯЕ на ПС 330 кВ «Мирна», ПС 220 кВ
«Азовська», ПС 220 кВ «Алмазна».
2. Західна ЕС
АСКПЯЕ на ПС 220 кВ «Стрий» створено у рамках
модернізації ПС в складі інформаційного комплексу
АСОЕ ПС 220 кВ «Стрий». АСКПЯЕ охоплює 4 приєднання (живлять Львівську залізницю, обладнання
якої потенційно є джерелом погіршення ЯЕ; вводи
АТ-1 35кВ, АТ-2 35кВ – для можливості виявлення
джерела погіршення ПЯЕ). На цих приєднаннях
встановлені прилади G4420, які запрограмовані на
відповідність ПЯЕ вимогам ГОСТ 13109-97. Інформація з цих приладів поступає на сервер Західної ЕС
по мережі передачі даних інформаційного комплексу АСОЕ ПС 220 кВ «Стрий» та корпоративної мережі
ТКМ «Енергія».
3. Південно-Західна ЕС
АСКПЯЕ на ПС 330 кВ «Хмельницька» побудовано
як автономну систему на рівні ПС, а працює у складі
АСОЕ Південно-Західної ЕС. АСКПЯЕ охоплює 4 приєднання Південно-Західної залізниці. На цих приєднаннях встановлено прилади вимірювання ПЯЕ типу
РМ175 класу точності 0.2S, виробництва Компанії
«Satec ltd.», які запрограмовані на відповідність

Electricity quality

In 2013 SE NPC “Ukrenergo” introduced four automated electricity quality control system (АЕQCS) by
tender within the framework of investment programme,
namely:
1. Donbas PS
Electricity quality metering instruments of G4420
type, precision class 0.2S, manufactured by Elspec ltd.,
were installed at 6 connection points of 330 kV Zoria
substation, considering the availability of consumers
whose technical equipment may distort electricity quality index (EQI), in particular Mariupol Metallurgic Complex named after Illich. The APQCS ensures continuous
twenty-four-hour monitoring to detect violations of EQI.
The APQCS at 330 kV Zoria substation was created
as a separate system, not connected with the AEMS,
but is integrated with a local data-processing network
(LDPN) of the Donbas PS. Each device has an individual IP-address and is accessible via a WEB-interface.
Configurations of devices, monitoring of their condition, control over current, voltage, capacity, review of
oscillograms is performed via a WEB-interface of any
PC connected to the LDPN of the Donbas PS.
Data in PQZIP format are transmitted to the APQCS,
where reports are prepared and stored in PDF format
according to GOST 13109-97. Reports are prepared,
read out and printed via connection a remote desktop
of the APQCS server from any PC, integrated with the
LDPN of the Donbas PS.
In addition another three working projects for the
implementation of the APQCS at 330 kV Myrna substation, 220 kV Azovska substation, 200 kV Almazna
substation have been developed.
2. Western PS
APQCS at 220 kV Stryi substation was introduced
in the course of substation modernization as a part of
AEMS data-processing complex of 220 kV Stryi substation. The APQCS incorporates 4 connections (which
power Lviv rail road, where the equipment may impair
electricity quality; inputs АТ-1 35 kV, АТ-2 35 kV in
order to detect the source of electricity quality deterioration). At this connection points there are G4420 devices installed, that are programmed for the conformity
to requirements of GOST 13109-97. Information
from these devices is transmitted to the server of the
Western PS by data transmission network of the AEMS
data-processing complex of 220 kV Stryi substation of
the corporate telecommunication network.
3. South-Western PS
The APQCS of 330 kV Khmelnytska substation is built
as an autonomous system at substation level, which
functions as a part of the AEMS of the South-Western PS. The APQCS incorporates 4 connections of
South-Western rail road. At this connection points
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ПЯЕ вимогам ГОСТ 13109-97. АСКПЯЕ змонтовано
у шафі АСОЕ на ПС 330 кВ «Хмельницька» окремим
сервером та підключено у ЛОМ за власним ІР-адресом. На регіональному рівні ПЗ збирає, опрацьовує і
видає з серверу інформацію для подальшого аналізу.
4. Центральна ЕС
На ПС 330кВ «Броварська» реалізовано проект
«Створення автоматизованої системи контролю якості електроенергії (АСКЯЕ) локального рівня».
АСКЯЕ на ПС 330 кВ «Броварська» створено на
базі сервера-контролера «Supermicro SR180».
В якості регістраторів ПЯЕ використано прилади
РМ175. АСКЯЕ включено в ЛОМ підстанції. Підключення приладів РМ175 до АСКЯЕ виконано
аналогічно підключенню лічильників до АСОЕ, а
саме через мультипортовий сервер типу «Крон»,
вітчизняного виробництва. Прилади РМ175 фіксують
ПЯЕ відповідно до вимог ГОСТ 13109-97 та ДСТУ EN
50160:2010.
Параметризація приладів РМ175, моніторинг їхнього стану, перегляд ПЯЕ, контроль струмів, напруг,
потужності, перегляд осцилограм здійснюється як з
автоматизованого робочого місця (АРМ) чергового
підстанції, так і дистанційно з АРМ служби СПАСО
Центральної ЕС.
На І етапі прилади PM175 встановлено на 2-х
приєднаннях напругою 330 кВ (ПЛ 330 кВ ТЕЦ-5 та
ПЛ 330 кВ ТЕЦ-6) і на 3-х приєднаннях напругою 110
кВ (ПЛ 110 кВ Бобрик, ПЛ 110 кВ Металургійна-1 і
ПЛ-110 кВ Бориспіль-1).
5. Південна ЕС
– На ПС 110 кВ «Сонячна-Арциз» встановлено
прилади типу РМ175 на 8 приєднаннях 10 кВ (4
приєднання ТОВ «Дунайська СЕС-1», 4 приєднання
ТОВ «Дунайська СЕС-2») та 1 приєднання 110 кВ
ПС 110 кВ «Арциз»;
– на ПС 110 кВ «Сонячна-Рені» встановлені прилади
типу РМ175 на 8 приєднаннях 10 кВ (4 приєднання
ТОВ «Лиманська Енерджи 1», 4 приєднання ТОВ
«Лиманська Енерджи 2») та 1 приєднання 110 кВ
ПС 110 кВ «Рені».
АСКПЯЕ Південної ЕС автоматично, раз на добу,
аналізує ЯЕ на вказаних приєднаннях.
Кримська ЕС
– на ПС 220 кВ „Насосна-3” на 1 приєднанні 35 кВ
„Останінська ВЕС” встановлено один РМ175 (перебуває на балансі ТОВ „ВІТРОВИЙ ПАРК КЕРЧЕНСЬКИЙ”).
У 2013 р. фахівці Компанії брали участь у:
– 13-му та 14-му засіданнях Робочої групи з метрологічного забезпечення електроенергетичної Ради
СНД, м. Москва, на яких обговорювались проекти
НТД в галузі метрології, зокрема: «Концепция
создания системы контроля качества показателей качества электроэнергии при передаче по
межгосударственным линиям электропередачи»;
Стандарт «Электрическая энергия. Основные показатели КЭ и их нормы на различных номинальных
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there are electricity quality measurement devices of
PM175 type, precision class 0.2S, manufactured by
Satec ltd., that are programmed for the conformity
to requirements of GOST 13109-97.The APQCS is
installed in the AEMS cabinet at 330 kV Khmelnytska
substation as a separate server and integrated with a
LDPN with its own IP-address. At regional level software collects, processes and releases information from
the server for further analysis.
4. Central PS
At 330 kV Brovarska substation the project “Creation
of the local automated power quality control system
(APQCS)” was implemented.
The APQCS of 330 kV Brovarska substation is created based on the controller server Supermicro SR180.
Devices PM175 are used as electricity quality index
recorders. The PAQCS is connected to the substation
LDPN. Devices PM175 are integrated with the APQCS
in the same way as counters to the AEMS, namely
via multi-port server of Kron type of domestic origin.
Devices PM175 record electricity quality indicators
according to requirements of GOST 13109-97 and
standard DSTU EN 50160:2010.
Configuration of devices PM175, monitoring of
their condition, review of electricity quality indicators,
control over current, voltage, capacity, review of oscillograms is performed both from the automated work
station (AWS) of the substation operator, and remotely
from the AWS service of the Central PS.
At the І stage devices PM175 were installed at 2 330
kV connections (330 kV OHTL of CHPP-5 and 330 kV
OHTL of CHPP-6) and at 3 110 kV connections (110 kV
Bobryk OHTL, 110 kV Metalurhiyna-1 OHTL and 110 kV
Boryspil-1 OHTL).
5. Southern PS
– At 110 kV Soniachna-Artsyz substations devices of
РМ175 type were installed at 8 10 kV connections (4
connections of Dunaiska-SPP-1 LLC, 4 connections
of Dunaiska SPS-2 SPS) and 1 connection of 110 kV
Artsyz substations;
– At 110 kV Soniachna-Reni substations devices of
РМ175 type were installed at 8 10 kV connections (4
connections of Lymanska Energy 1, 4 connections of
Lymanska Energy 2) and 1 connection of 110 kV Reni
substations;
The APQCS of the Southern PS analyses electricity
quality indicators automatically, once a day, at a specified connections.
Crimean PS
– at 220 kV Nasosna-3 substation at 1 connection of 35
kV Ostaninska WPP one РМ175 device was installed
(is owned by “Kerchenskyi Vitrovyi Park” (Kerch
Wind Park) LLC).
In 2013 specialists of the Company participated in:
– 13-th and 14-th meetings of the Work group for
metrological support of electric power industry of
CIS countries in Moscow, where standard technical
documentation in the area of metrology, namely:
“Concept of development of electricity quality control

напряжениях при её передаче по межгосударственным линиям электропередачи»; «Технические
требования к регистраторам показателей качества
электроэнергии при её передаче по межгосударственным линиям электропередачи»;
– ІV Всеросійській науково-технічній конференції:
«Метрология – измерение – учёт и оценка качества электрической энергии», м. Санкт-Петербург,
на якій виступили з доповіддю: «Анализ качества
электроэнергии в электрических сетях».

Облік електроенергії

Облік електричної енергії, що передається магістральними та міждержавними лініями електропередачі здійснюється лічильниками розрахункового
обліку електроенергії, встановленими в точках
комерційного обліку електричної енергії, визначених
сторонами Договору між членами ОРЕ та міждержавних угод.

Кількість точок обліку, шт.
Number of metering points, pcs.
Кількість лічильників, шт.
Number of maters, pcs.

system for interstate transmission lines; Standard
“Electric power. Main electricity quality indicators and
their norms for various rated voltage for electricity
transmitted via interstate transmission lines”; “Technical requirements to recorders of electricity quality
indicators for electricity transmitted via interstate
transmission lines”
– ІV All-Russian scientific and technical conference:
“Metrology – measurement – accounting and assessment of electricity quality”, Saint-Petersbourg, where
they made a presentation: “Analysis of electricity
quality in power grids”.

Electricity metering

Metering of electricity transmitted via trunk and
interstate electricity transmission lines is performed
with electricity counters installed at electricity commercial metering points, defined by the parties of the
Agreement between WEM members and interstate

Комерційний облік
Commercial metering

Технічний облік
Technical metering

Всього
Total

2012р.

2013р.

2012р.

2013р.

2012р.

2013р.

1790

1920

2533

2441

4323

4361

2799

2964

3569

3467

6368

6431

На балансі компанії знаходиться 2827 (у 2012 р.
– 2668) лічильників комерційного обліку та 3445 (у
2012 р. – 3545) - технічного. Кількість точок обліку
на лініях міждержавного перетоку становить 60, в
яких встановлено 123 лічильників, у т.ч. на балансі ЕС – 113. Як і у 2012 р. ДП «НЕК «Укренерго»
повністю забезпечило свої потреби в лічильниках
електроенергії.
Розрахунки обсягів електроенергії на межі балансової належності
Зі 139 ПС ДП «НЕК «Укренерго» у 2013 р. визначення обсягів електроенергії на межі балансової
належності з ліцензіатами проводилось на 89 ПС (у
2012 р. – 79).
При цьому технічно готові до переходу та/або
знаходяться в стадії погодження з ліцензіатом та ДП
«Енергоринок» ще 31 ПС.
Баланси електроенергії
Для оцінки точності ведення комерційного обліку електроенергії та контролю за станом роботи
автоматизованих систем обліку в ЕС на кожній ПС
та окремо по кожному класу напруги складаються і
контролюються добові та місячні баланси електроенергії. Після реконструкції та модернізації систем
обліку електроенергії у 2013 р. стан місячних балансів на ПС ДП «НЕК «Укренерго» значно покращився,
а робота АСКОЕ локального та регіонального рівнів
дає можливість оперативно складати та контролювати баланси.

agreements.
The company has 2827 (in 2012 – 2668) counters for
commercial metering and 3445 (in 2012 – 3545) counters for commercial metering. The number of metering
points at interstate transmission lines is 60 with 123
counters installed, including 113 counters belonging
to the PS. The same as in 2012. SE “NPC “Ukrenergo”
has satisfied its needs in electricity counters to the full
extent.
Calculation of electricity volume at the limit of
balance participation
In 2013 SE “NPC “Ukrenergo” defined the electricity
volume at the limit of balance participation jointly with
the license holder at 89 substations out of 139 (in 2012
- 79).
Thus 31 more substations are technically prepared to
the transfer and/or are at the stage of approval by the
license holder or SE “Energorynok”.
Electric power balance
To evaluate the accuracy of commercial electricity
metering and to control the operation of automated
metering systems of the PS daily and monthly electricity balance sheets are prepared and checked at
each substation and by each class of voltage. After the
reconstruction and modernization of electricity metering systems in 2013 the state of monthly balances of
substations of SE “NPC “Ukrenergo” improved significantly, while the functioning of the automated electricity commercial metering system (AECM) at the local and
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У 2013 р. незначні небаланси за певні періоди систематично спостерігались на 22 ПС (у 2012 р. – 22),
а епізодичні небаланси – на 5 ПС (14).
Автоматизація обліку електричної енергії
Згідно з пунктом 3.4.6 Ліцензійних умов ДП «НЕК
«Укренерго» забезпечує та здійснює комерційний
облік електричної енергії з використанням даних,
отриманих з автоматизованої системи комерційного
обліку електричної енергії (АСКОЕ), відповідно до
вимог Інструкції про порядок комерційного обліку
електричної енергії (додаток 10 до Договору між
членами Оптового ринку електроенергії).
АСКОЕ ДП «НЕК «Укренерго» знаходиться у промисловій експлуатації з серпня 2009 року і охоплює
135 АСКОЕ локального рівня на підстанціях, 8 АСКОЕ
регіонального рівня в електроенергетичних системах
та АСКОЕ центрального рівня.
З кожним суміжним з ДП «НЕК «Укренерго»
суб’єктом ОРЕ України розроблено та підписано
Порядок інформаційної взаємодії з надання даних
комерційного обліку.
Враховуючи пропозиції ДП «Енергоринок», як споживача послуг ДП «НЕК «Укренерго» за процесом
«Комерційний облік електроенергії Системи управління якістю.
Протягом 2013 р. налагоджена робота персоналу в
ЕС у вихідні та святкові дні для забезпечення щодобової передачі реєстру даних компанії головному
оператору.
Розроблено і підписано угоди інформаційної взаємодії та реалізовано методики погодинного обліку
електричної енергії по лініях міждержавного перетоку з усіма суміжними державами.
У 2013 р. за договором із генеральним підрядником проведене щорічне технічне обслуговування
центрального рівня АСКОЕ компанії і поліпшено її
програмне забезпечення.

3.5

regional level makes it possible to prepare and check
balances promptly.
In 2013 insignificant imbalance at certain periods
were detected regularly at 22 substations (in 2012 22), while periodic imbalance appeared at 5 substations
(14).
Automatization of electricity metering
According to paragraph 3.4.6. of license provisions
of SE NPC “Ukrenergo” provides and performs commercial electricity metering using data obtained from
the automated commercial electricity metering system
(AECM), in compliance with requirements of the Procedural rules for commercial electricity metering (Annex
10 to the Agreement between the Wholesale Energy
Market participants).
The AECM of SE NPC “Ukrenergo” has been in industrial operation since August 2009 and covers 135 local
AECMs of substations, 8 regional AECMs of electric
power systems and central AECMs.
The WEM of Ukraine has developed and signed the
Procedure for information exchange to provide commercial metering data with each entity related to SE
“NPC “Ukrenergo”.
Considering recommendations of SE NPC “Energorynok” as a consumer of services of SE NPC “Ukrenergo”, controls the process “Commercial electricity
metering in the Quality management system”.
In 2013 the work of EPSs staff on weekends and
holidays was arranged for the purpose of daily transfer
of the company registry to the main operator.
Agreements on information exchange were developed
and signed with all neighbouring countries and the
methods of hourly electricity metering along interstate
transmission lines were implemented.
In 2013, under a contract with the general contractor
the company had an annual maintenance of central
AECM carried and its software improved.

Метрологічне забезпечення
Metrological support

Відповідно до наказів Міністерства палива та
енергетики України 2008 та 2009 рр. ДП «НЕК
«Укренерго» та його ЕС виконують обов’язки відповідно головної організації та базових організацій
метрологічної служби Міністерства (далі – головна
та базова організація) в частині забезпечення єдності вимірювань в магістральних та міждержавних
електромережах України при оперативно-технологічному управлінні перетоками потужності, обліку
електричної енергії і експлуатації мереж.

According to the Orders of the Ministry of Fuel
and Energy of Ukraine of 2008 and 2009 SE NPS
“Ukrenergo” and its EPSs exercise powers of central
and basic organizations of the Ministry’s metrological
service (hereinafter referred to as “central and basic
organization”) in terms of ensuring uniformity of
measurements in main and interstate power networks
of Ukraine in the process of operational and technical
management of voltage flow, electricity metering and
networks operation.

Головною організацією у сфері атестації проведено:
– атестацію служби приладів і автоматизованих
систем обліку Центральної ЕС на проведення

The central accreditation organization:
– has inspected the devices service and automated
metering system service of the Central PS for metering beyond state metrological supervision;
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вимірювань поза сферою поширення державного
метрологічного нагляду;
– перевірку служб приладів і автоматизованих
систем обліку та метрології Донбаської, Західної,
Південної та Північної ЕС щодо додержання умов
проведення калібрування засобів вимірювальної
техніки (далі – ЗВТ) для власних потреб підприємства відповідно до вимог «Правил атестації
калібрувальних і вимірювальних лабораторій у
ДП «НЕК «Укренерго».
Базовими організаціями у сфері атестації проводилась атестація та перевірка атестованих підрозділів, що закріплені за базовими організаціями.
Службою метрології Центральної ЕС проведено
періодичну атестацію служб діагностики, ізоляції,
захисту від перенапруг Житомирських, Черкаських
та Чернігівських МЕМ на проведення вимірювань
фізико-хімічного складу та властивостей речовин
поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.
Службою Південної ЕС проведено перевірку:
– Херсонських та Миколаївських МЕМ на додержання умов проведення вимірювань поза
сферою поширення державного метрологічного
нагляду у зазначеній галузі атестації;
– Миколаївських МЕМ на додержання умов проведення калібрування ЗВТ.
У 2013 році ДП «НЕК «Укренерго» спільно з Департаментом стратегічної політики та перспективного розвитку Міненерговугілля України завершено
роботи щодо збільшення міжповірочних інтервалів
високовольтних вимірювальних трансформаторів
струму та напруги. Наказом Мінекономрозвитку
України від 27.12.2013 змінено міжповірочні інтервали вимірювальних трансформаторів, унесених
до Державного реєстру. Збільшено міжповірочні
інтервали для трансформаторів струму та напруги
110 - 154 кВ включно – до 10 років, для трансформаторів струму та напруги 220 кВ та вище – до 14
років (до закінчення терміну служби). Для зазначених трансформаторів струму та напруги, що
експлуатуються після закінчення терміну служби
– міжповірочний інтервал 4 роки.
На ПС ДП “НЕК “Укренерго” експлуатується ЗВТ
за 11 видами вимірювань загальною кількістю
майже 60 000 шт. більшість з них – на ПС: понад
20000 приладів вимірювання тиску, 31000 приладів
вимірювання сили електричного струму, напруги
та потужності, 800 приладів вимірювання часу і
частоти, майже 2700 приладів вимірювання температури.
Метрологічне забезпечення вимірювань в електричних мережах здійснюють 27 служб електроенергетичних систем, атестованих на проведення
калібрування ЗВТ для власних потреб підприємства. Із них 18 знаходяться в магістральних елек-

– has inspected service of devices and automated
metering system of the Donbas, Western, Southern
and Northern Central PS for the conformity with the
procedure for calibration of measuring equipment
(hereinafter referred to as ME) for internal needs
of the company according to requirements of the
Rules for attestation of calibration and measurement laboratories of SE “NPC “Ukrenergo”.
Basic accreditation organizations carried attestation
and inspected accredited subdivisions subordinated
to basic organizations.
The metrological serviceof the Central PS carried
periodic attestation of services dealing with diagnostics, isolation, overload protectionof Zhytomyr, Cherkasy and Chernihiv power grids for the conformity
with requirements to determination chemical contents
and properties beyond the jurisdiction of the state
metrological supervision.
The service of Southern PS checked:
– Kherson and Mykolaiv power grids for the conformity with requirements to measurements beyond
the state metrological supervision in the respective
accreditation area;
– Mykolaiv power grids for the conformity with requirements to calibration of ME.
In 2013 SE NPC “Ukrenergo” completed works on
the extension of the interval between examinations of
high-voltage measuring current and voltage transformers jointly with the Department of StrategicPolicy
and Prospective Development of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine. the interval between
examinations of measuring transformers, recorded
in the state register, were changed by the Order of
the Ministry of Economic Development of Ukraine
December 27, 2013.Semi-annual intervals for current and voltage transformers 110-154 kVinclusively
were extended to 10 years, for current and voltage
transformers 200 kV and more - up to 14 years (until
the end of service lifetime). For the above mentioned
current and voltage transformers the interval between
examinations is 4 years if they are used after the
expiration of their service lifetime.
Total number of ME for 11 types of measurement,
used by SE NPC “Ukrenergo”, is 60 000 pcs., where
most of equipment is used at substations, namely:
over 2000 pressure gauges, 31000 electric current,
voltage and capacity meters, 800 time and frequency
meters, almost 2700 temperature gauges.
Metrological support of measurements in power grids is carried by 27 services of power grids,
accredited for ME calibration for internal needs of the
company,including 18 services located in main power
grids of the PS.Accredited services employ qualified
specialists, required technical documents and reference base.
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тричних мережах ЕС. Атестовані служби мають
підготовлених працівників, необхідну нормативну
документацію та еталонну базу.
Щоквартально проводиться актуалізація нормативної бази. На теперішній час в службах нараховується 193 вихідних та 676 робочих еталонів. Вони
забезпечують виконання робіт з технічного обслуговування ЗВТ (ремонт, калібрування й підготовка
до повірки) понад 90% ЗВТ електричних, радіотехнічних, теплотехнічних величин та приладів тиску,
що експлуатуються в магістральних електричних
мережах.
У 2013 році проведено калібрування понад 17000
вимірювальних приладів.
Протягом 2013 року служби, які атестовані на
проведення калібрування ЗВТ, комплектувалися
сучасними робочими еталонами, повірочними та
калібрувальними установками, ЗВТ та допоміжним
обладнанням. Було придбано і впроваджено:

The reference base is updated quarterly.Today 193
reference standards and 676 working standards are
used by these services.They provide the performance
of ME maintenance (repair, calibration and preparation for examination) on over 90% ME for electric, radiotechnical and thermotechnical values and pressure
gauges, usedin main power grids.
In 2013 over 17 000 measuring devices were calibrated.
During 2013 accreditedME calibration services were
supplied with modern working standards, testing and
calibration sets, ME and auxiliary equipment. The
following equipment were purchased and installed:

Впровадження енергосистеми
Засоби вимірювальної техніки
Energy system for implementation Instrumentation and Control Equipment
Дніпровська ЕС
Dnipro EPS

манометр грузопоршневий МП-60, цифровий манометр ДМ5002 для Запорізьких МЕМ, робочі місця по
ремонту та калібруванню ЗВТ типу А-міра 4550, блок живлення 5010.1.3 для робочого місця з ремонту
ЗВТ для служби метрології
deadweight pressure gage MP-60, digital manometer DM5002 for Zaporizhzhya urban electric networks,
Jobs on repair and calibration of ICE type A-measure 4550, power supply board 5010.1.3 for a workplace on
ICE repair for Metrology service

Донбаська ЕС
Donbas EPS

еталонні цифрові манометри ХР2і кл.0,1, джерела безперебійного живлення АРС Smart-UPS 750VA
(SUA7501) та пристрої для тестування, тренування та заряду акумуляторів(SCFT-UTTV) для Луганських,
Чайкінських, Артемівських, Маріупольських МЕМ та служби ПіАСОМ
standard digital manometers XP2i class 0,1, UPS APC Smart-UPS 750VA (SUA7501) and devices for testing,
training and battery charging (SCFT-UTTV) for Luhansk, Chaykinsk, Donetsk, Mariupol urban electric networks and PiASOM service

Західна ЕС
Western EPS

синтезатор струмів та напруги СТН3-3, осцилограф запам’ятовуючий двоканальний АКИП-4113/6,
цифровий вимірювач іммітансу Е7-22, термоповітряна паяльна станція AOYUE 768 для комплектації
робочого місця з ремонту цифрових ЗВТ для служби ПіАСОМ
currents and voltages synthesizer STN3-3, dual channel storage oscilloscope AKIP-4113/6, the digital immittance meter E7-22, thermoair soldering station AOYUE 768 to equip a workplace on repair of digital ICE for
PiASOM service

Південно-Західна ЕС
South-Western EPS

багатофункціональний цифровий мультиметр В7-64/1, генератор НЧ Г3-123, фазометр Д5000 для
атестації установок та комплектів для випробування релейних захистів типу "Сатурн-1М", УПА-10Р,
ПИК-Е50/1000 "Ретом", комплект "Міра ємності Р597" для калібрування мостів змінного струму типа
"Вектор-2М" таСА7100, міліамперметри СА3010/1, СА3010/2, амперметри СА3010/3, вольтметри
СВ3010/1, СВ3010/2 для калібрування ЗВТ для служби метрології
full-featured digital multimeter B7-64/1, LF generator G3-123, phase meter D5000 for certification of systems
and sets for testing of relay protection type “Saturn-1M”, UPA-10R, PYK-E50/1000 “Retom”, set “Capacity Measure R597” to calibrate AC bridges type “Vector-2M” and CA7100, milliamperemeters CA3010/1,
CA3010/2, amperemeters CA3010/3, voltmeters SV3010/1, SV3010/2 for ICE calibration for metrology service

Північна ЕС
Northern EPS

цифровий осцилограф типу SDS1302CFL та еталонний вольтметр типу В3-49 для служби ПіАСОМ
digital oscilloscope type SDS1302CFL and standard voltmeter type B3-49 for PiASOM service

Центральна ЕС
Central EPS

калібратор температури Hyperion Plus, модель 936, вимірювач рівня звуку (шумомір) відповідно для
Київських та Черкаських МЕМ
temperature calibrator Hyperion Plus, model 936, sound level meter for Kyiv and Cherkasy urban electric
networks respectively
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Поповнення еталонної бази служб новими засобами калібрування дає можливість ЕС у подальшій
роботі розширити галузь атестації на проведення
калібрування ЗВТ для власних потреб підприємства,
створити нові робочі місця для калібрування ЗВТ
в магістральних електричних мережах, проводити
калібрування окремих ЗВТ на місці їх встановлення
без демонтажу.

Completion of standard base of services with new
calibration devices permits to expand the field of their
accreditation for performance of ME calibration for
company needs, create new ME calibration work stations in main power grids, calibrate certain ME at places
of their installation without their disassembly.

Повірка ЗВТ проводилась відповідно до переліків
ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці (порядок складання переліків затверджено наказом Держспоживстандарту від 15.09.2005 №262).

ME examination was carried out according to the
lists of ME being used and subject to examination
(procedure for list preparation is approved by the Order
of the State Committee for Technical Regulation and
Consumer Policy (Derzhspozhivstandard) no. 262 dated
September 15, 2005).

Пройшли повірку в повному обсязі і метрологічну
атестацію понад 5500 засобів вимірювання.

More than 5500 measuring tools were completely
tested.

У 2013 році службою метрології Центральної ЕС
розроблено і впроваджено методики атестації випробувального обладнання апаратів для визначення
температури спалаху нафтопродуктів у закритому
тиглі та установок для випробування оливи УИМ-90м,
УИМ-90, АИМ-90, АИМ-80. Це дає змогу проводити
атестацію зазначеного обладнання власними силами і дасть можливість зменшити витрати ДП «НЕК
«Укренерго» на технічне обслуговування ЗВТ.

In 2013 11 metrology service of the Central PS
developed and introduced methods for accreditation of
measuring equipment used for testing ofmachines for
measurement of oil product burning point and for olive
testing machines UIM-90m, UIM-90, AIM-90, AIM-80.
This enables to test the above mentioned equipment independently, and reduce expenses for ME maintenance,
incurred by SE NPC “Ukrenergo”.
Employees, involved in metrological support of SE
“NPC “Ukrenergo” activity, were specially educated
according to annual plans. 42 metrology experts were
trained in educational centres of SE NPC “Ukrenergo”,
among them 26 persons in scientific and technical
center under the Dnipro PS, 16 persons in scientific and
technical center under the Crimean PS. 2 specialistsunderwent further training at specialized courses at SE
“Donetsksatndartmetrolohiya” and received certificates
of inspectors in the under the programme “Testing and
calibration of equipment for electric measurements”,
“Testing and calibration of temperature and pressure
measuring equipment”. One calibration specialist was
educated at Kyiv institute for quality management,
standardization and metrology under the programmed
“Testing and calibrationof measuring equipment”.

Працівники, які беруть участь у метрологічному
забезпеченні діяльності ДП «НЕК «Укренерго», проходили навчання у відповідності до річних планів. В
навчальних центрах ДП «НЕК «Укренерго» пройшли
навчання 42 фахівці-метрологи, зокрема в НТЦ
Дніпровської ЕС – 26 чол., НТЦ Кримської ЕС – 16
чол. На спеціалізованих курсах ДП «Донецькстандартметрологія» пройшли підвищення кваліфікації 2
фахівці та отримали сертифікати повірника «Повірка
та калібрування засобів вимірювання електричних
величин», «Повірка та калібрування засобів вимірювання температури та тиску». В Київському інституті
підготовки фахівців у сфері управління якістю,
стандартизації та метрології пройшов навчання один
калібрувальник за напрямком «Повірка та калібрування ЗВТ».

3.6

Впровадження нових технологій
Introduction of innovative echnologies

Технології
Technologies
Встановлення на автотрансформаторах системи моніторингу
Installation of monitoring system at ATs
Встановлення на автотрансформаторах приладів (газоаналізатори)
для визначення складу розчинених у маслі газів в режимі реального
часу
Installation of devices (gas-analyzers) for composition analysis of gases
dissolved in oil on a real time basis at ATs

2008

2009

2010

3

1

3

1

2011

2012

2013

Всього, од
Total, units

2

3

2

10

2

1

2

10
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З метою знешкодження нафтовідходів та нафтозабруднень і запобіганню їх виникнення на об’єктах
ДП «НЕК «Укренерго» в 2013 році впроваджено
очищення та відновлення ділянок на території підстанцій згідно з новою екологічною біотехнологією
ДУКАТм®.
Згідно Інвестиційної програми ДП «НЕК «Укренерго» під час реконструкції та модернізації були
встановлені опори типу ПМГ-330. Ці опори спроектовані і виготовлені в Україні на базі багатогранних
гнутих стояків, що дозволило підвищити механічні
характеристики повітряних ліній без зміни місць
установки опор.
ПЛ 330 кВ Каховська – Джанкой (Південна ЕС)
1. 2012р. – 17 опор (17 – ПМГ – 330 - 28)
2. 2013р. – 29 опор (25 – ПМГ – 330-28, 4-ПМГ330-25)
ПЛ 330 кВ Каховська – Джанкой (Кримська ЕС)
1. 2012р. – 19 опор (19 – ПМГ-330-28)
2. 2013р. – 33 опор (28 – ПМГ-330-28, 4 – ПМГ330-25/4, 1 – ПМГ-330-25)
Програмою передбачено у 2014 році заміну 43
опор на опори типу ПМГ-330 на ПЛ 330 кВ Каховська-Островська (Південна ЕС).

3.7

Оптовий ринок електроенергії України
Ukrainian wholesale electricity market

Оптовий ринок електроенергії

Відповідно до Правил Оптового ринку електроенергії (ОРЕ), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики України №1028 від 09.08.2012,
ДП «НЕК «Укренерго» протягом року вносило зміни
в добовий диспетчерській графік навантажень,
розроблений ДП «Енергоринок», у випадках аварійних відключень обладнання, що дозволяло запобігати порушенням вимог до обертового резерву
ОЕС України за рахунок включення в роботу з холодного резерву додаткових блоків ТЕС. Внесення змін
до добового диспетчерського графіка навантаження
відбувалось у відповідності до п 6.1.3 Правил ОРЕ та
згідно з «Порядком внесення змін в Добовий диспетчерський графік навантаження на розрахункову
добу», який був розроблений та впроваджений в
ДП «НЕК «Укренерго» у 2012 році. Порядок регламентує здійснення актуалізації графіка службою
забезпечення функціонування балансуючого ринку
та ринку системних послуг.
Всього за 2013 рік було здійснено 133 коригування, при цьому найбільша кількість відбулась у вересні, на який, також припала максимальна кількість
аварійних зупинень енергоблоків ТЕС.
Перерахунок Добового диспетчерського графіка
навантажень здійснюється за допомогою тимча-
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In 2013 cleaning and rehabilitation operations of
the area of substations based on a new biotechnology
DUKATm® were introduced to neutralize oil product
waste and oil pollution and prevent their occurrence
at facilities of SE NPC “Ukrenergo”.
Under the Investment Programme of SE NPC
“Ukrenergo” support of PMH-330 type have been
installed in the course of reconstruction and modernization. These supports were designed and
manufactured in Ukraine based on multifaceted bent
stand pipes that enabled to enhance mechanical
performance of overhead transmission lines without
changing the location of support.
330 kV Kakhovska – Dzhankoi OHL (Southern PS)
1. 2012 – 17 supports (17 – PMH – 330 - 28)
2. 2013 – 29 supports (25 – PMH – 330-28,
4-PMH-330-25)
330 kV Kakhovska – Dzhankoi OHL (Crimean PS)
1. 2012 – 19 supports (19 – PMH-330-28)
2. 2013 – 33 supports (28 – PMH – 330-28.4 –
PMH-330-25/4, 1 – PMH-330-25)
The Programme envisages the replacement of 43
existing supports for supports of 330-PMH type at
330 kV Kakhovska-Ostrovska OHL (Southern PS) in
2014.

Wholesale energy market

According to the Rules of the Wholesale Electricity
Market (WEM) approved by the Decree of the National Commission for State Power Industry Control,
SE “NPC “Ukrenergo” has amended the daily
dispatch load schedule, developed by SE “Energorynok” within a year in cases of emergency outage of
equipment that ensured the compliance with requirements to floating reserve of the IPS of Ukraine
by means of inclusion of cold reserve of additional TPP units. Changes to the daily dispatch load
schedule were introduced according to par. 6.1.3 of
the WEM Rules and the Procedure for amending the
daily dispatch load schedule for an accounting day,
developed and implemented by
SE NPC “Ukrenergo” in 2012. This Procedure
regulates the schedule update by the office for
operational support to balancing and regular service
markets.
In 2013 133 adjustments were made, thus most
corrections were made in September due to maximum number of emergency outage of TPP generating units.
Readjustment of the daily dispatch load schedule
is performed with the use of the provisional software developed by experts of the Balancing Market
Department (BMD).

сового програмного забезпечення, розробленого
власними силами спеціалістів Управління балансуючого ринку (УБР).
Для створення необхідного програмного забезпечення ДП «НЕК «Укренерго» провело тендер та
уклало договір на впровадження «Автоматизованої
інформаційної системи для забезпечення економічної диспетчеризації». В 2013 році згідно договору
було розроблене технічне завдання, технічний проект та проведено експертизу проекта. Проте, Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики України не узгодила фінансування розробки самого програмного комплексу в 2014
році.
Протягом звітного року УБР забезпечувало діяльність Аудитора Оптового ринку у частині перевірки
дотримання ДП «НЕК «Укренерго» Правил ОРЕ.
Зауважень Аудитора ОРЕ до ДП «НЕК «Укренерго», в тому числі, в частині дотримання диспетчером
ДП «НЕК «Укренерго» Правил ОРЕ під час ведення
ним режиму роботи ОЕС України, у 2013 р. не було.

Ринок допоміжних послуг

У відповідності до Закону України «Про засади
функціонування ринку електричної енергії України»
у шестимісячний термін з дня набрання чинності
Законом, тобто до 1 липня 2014 необхідно впровадити ринок допоміжних послуг в частині закупівлі
допоміжних послуг з вторинного та третинного регулювання. Для реалізації цього, в ДП «НЕК «Укренерго» розроблено та надано на розгляд до НКРЕ
редакцію проекту «Порядок придбання допоміжних
послуг». Цей Порядок визначає засади, на яких
Системний оператор має купувати Допоміжні послуги з автоматичного вторинного регулювання частоти
та потужності, та з третинного регулювання потужності у Постачальників Допоміжних послуг. Порядок
призначений забезпечити Системного оператора необхідним обсягом Допоміжних послуг, достатніх як
для виконання Системним оператором покладених
на нього функцій, так і для забезпечення передумов
створення ринкових умов їх закупівлі.
Необхідний діапазон вторинного регулювання
для ОЕС України, згідно з вимогами СОУ-Н ЕЕ ЯЕК
04.156:2009 «Основні вимоги щодо регулювання
частоти та потужності в ОЕС України», має складати
1500 МВт. Протягом 2013 року діапазон автоматичного вторинного регулювання був забезпечений на
рівні лише 432 МВт і розміщувався на шести гідроагрегатах Дніпровської ГЕС-1 ПАТ «Укргідроенерго».
Кількість хвилин готовності до надання послуги
наведена у табл.

For the purpose of development of the required
software SE NPC “Ukrenergo” held the bids and
concluded the contract for implementation of automated information system to ensure cost-saving
dispatching. The terms of reference, project plan
and the feasibility study were prepared in 2013
according to the contract. But the National Commission for State Power Industry Control did not
approved the budget for the software package itself
in 2014.
During the accounting year BMD controlled the
activity of the WEM Auditor as to the compliance of
SE “NPC “Ukrenergo” with WEM Rules. In 2013
the WEM Auditor had no remarks to SE “NPC
“Ukrenergo”, both in terms of the compliance of
the SE NPC dispatcher with WEM Rules when controlling the operation mode of the IPS of Ukraine.

Market of ancillary services

According to the Law of Ukraine on Fundamental
Principles of Operation of Ukrainian Electricity Market it is required to arrange the market of ancillary
services within six months after this Law becomes
effective, i.e. after July 1, 2014, in terms of procurement of ancillary services for secondary and
tertiary control. For this purpose, SE NPC “Ukrenergo” developed the draft of Procurement Procedure for Ancillary Services and submitted it to the
National Commission for State Energy Regulation
(NCSER). This Procedure specifies the condition
under which the System Operator shall purchase
Ancillary Services for Secondary Frequency and
Capacity regulation and Tertiary Capacity Regulation from Suppliers of Ancillary Services. This Procedure is to provide the System Operator with the
required scope of Ancillary Services sufficient both
for the performance of the undertaken functions of
the System Operator, and for ensuring competitive
procurement environment.
The required range of secondary control for
the IPS of Ukraine, according to СОУ-Н ЕЕ ЯЕК
04.156:2009 “Main requirements for the frequency
and capacity control within the IPS of Ukraine” shall
constitute 1500 MW. Over 2013 the range of automatic secondary control was kept at the level of 432
MW and was available only at six generating units of
the Dniprovska HEPP-1 of “Ukrhidroenergo” PJSC.
For the number of available minutes of services to
be rendered see the Table.
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Обсяги наданих послуг з автоматичного вторинного регулювання частоти та потужності гідроелектростанціями ПАТ «Укргідроенерго»
Scope of services of secondary frequency and capacity control, provided by
hydroelectric power plants of «Ukrhidroenergo» PJSC
2013р.

Кількість часу по наданню послуг з регулювання частоти та потужності, хв.
Amount of time on the provision of services on frequency and power control, min.
план
Planned

факт
Actual

Січень
January

267 840

260745

Лютий
February

241 920

236993

Березень
March

267 840

264351

Квітень
April

259 200

258874

Травень
May

267 840

267720

Червень
June

259 200

258795

Липень
July

267 840

264639

Серпень
August

267 840

263641

Вересень
September

259 200

253970

Жовтень
October

267 900

267368

Листопад
November

259 200

257705

Грудень
December

267 840

267256

Всього за рік:
Total:

3 153 660

3 122 057

Оплата наданих у 2013 р. ПАТ «Укргідроенерго»
послуг з регулювання частоти та потужності не
здійснювалась у зв’язку з відмовою ПАТ «Укргідроенерго» від укладання відповідного договору з ДП
«НЕК «Укренерго».

Payments for services rendered in 2013 Services
of frequency and capacity control were not procured
from “Ukrhidroenergo” PJSC due to the refusal of
“Ukrhidroenergo” PJSC to conclude the respective
contract with SE NPC “Ukrenergo”.

Протягом 2013 року ДП «НЕК «Укренерго» для
вирішення питань щодо участі блоків ТЕС/ТЕЦ на
ринку допоміжних послуг, в тому числі у нормованому первинному та автоматичному вторинному
регулюванні частоти та потужності здійснило заходи, наведені у таблиці:

During 2013 SE NPC “Ukrenergo” has provided the
following measures, specified in the Table in order
to make TPP/CHPP units participate in the market
ancillary services, including primary and secondary
control of frequency and capacity:
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Об`єкти
Facilities

Запорізька ТЕС
Zaporizka TPP
Луганська ТЕС
Luhanska TPP
Криворізька ТЕС
Kryvorizka TPP
Курахівська ТЕС
Kurakhivska TPP

Зуївська ТЕС
Zuyivska TPP

Трипільська ТЕС
Trypilska TPP

Вуглегірська ТЕС
Vyhlehirska TPP

Добротвірська ТЕС
Dobrotvirska TPP
Зміївська ТЕС
Zmiyivska TPP
Слов’янська ТЕС
Slovyanska TPP
Бурштинська ТЕС
Burshtynska TPP

Старобешівська ТЕС
Starobeshivska TPP

Придніпровська ТЕС
Prydniprovska TPP
Білоцерківська ТЕЦ
Bilotserkivska CHPP
Калуська ТЕЦ
Kalushska CHPP

блок №1
unit No.1
блок №3
unit No.3
блок №11
unit No.11
блок №1
unit No.1
блок №6
unit No.6
блок №9
unit No.9
блок №1
unit No.1
блок №2
unit No.2
блок №3
unit No.3
блок №2
unit No.2
блок №1
unit No.1
блок №2
unit No.2
блок №3
unit No.3
блок №4
unit No.4
блок №8
unit No.8
блок №1
unit No.1
блок №9
unit No.9
блок №7
unit No.7
блок №5
unit No.5
блок №8
unit No.8
блок №9
unit No.9
блок №12
unit No.12
блок №14
unit No.14

Надані зауваження та пропозиції
Comments/remarks and suggestions provided

Погоджено
Approved

до технічних
вимог до
станційної
до технідо
до проко-екосистеми
технічних
ектів
реномічних
управління
завдань
кон-струкобґрунту- to concep- ції
(ССУ) ТЕС
вань
technical
design to redesign to
to feasibili- tual
requirements
documents
projects
ty studies
to station
control system
(SCS) of TPPs

переліки телесигналів та
телевимірювань
для обміну інформацію
технічні
по протоколу
вимоги до
IEC 60870-5-101 між
ССУ ТЕС
ДП «НЕК «Укренерго»
technical
та ТЕС
requirements lists of TV signals and meterto SCS of TPP ing to exchange information
on IEC 60870-5-101 protocol
between SE “NEC “Ukrenergo” and TPPs

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+ (АСУ ТП)
+ (APCS)
+ (АСУ ТП)
+ (APCS)
+ (АСУ ТП)
+ (APCS)
+ (АСУ ТП)
+ (APCS)

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
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4

Розвиток електромереж “НЕК “Укренерго”
Development of Ukrenergo Power

4.1

Програма розвитку магістральних та міждержавних електромереж
Trunk & Interstate Power Grid Development Programme

На 31.12.2013 стан магістральних електромереж
ДП «НЕК «Укренерго» в цілому задовольняє
потреби України у передачі електричної енергії.
При цьому існують проблеми, які вимагають
комплексного вирішення.
Серед них:
– високий відсоток зносу основних фондів та відпрацювання ресурсу обладнання;
– недостатність пропускної спроможності ЛЕП для
видачі потужностей АЕС в мережу, для передачі
надлишкової енергії Західного регіону до центру
та на схід країни;
– недостатній рівень надійності енергопостачання
споживачів окремих регіонів;
– некомпенсованість реактивної потужності в електромережі ОЕС України і неможливість забезпечення необхідного рівня напруги в мережі тощо;
– недостатні можливості електричних мереж для
забезпечення експорту, імпорту і транзиту електроенергії в західному напрямку тощо.
Для вирішення зазначених проблем та забезпечення випереджального і планомірного розвитку
магістральних та міждержавних електричних
мереж на замовлення ДП «НЕК «Укренерго» виконано роботу «Схема перспективного розвитку ОЕС
України на 2010 рік з перспективою до 2015 року»
та схеми розвитку електроенергосистем Компанії.
Протягом 2013 року на замовлення Компанії
виконувались роботи «Схема перспективного розвитку Південної ЕС на 2015 рік з перспективою до
2020 року», «Коригування схеми перспективного
розвитку Центральної ЕС на період до 2010 року з
перспективою до 2015 року», «Схема перспективного розвитку Західної ЕС на період до 2015 року з
перспективою до 2020 року», «Коригування схеми
перспективного розвитку Донбаської ЕС на 2010
рік з перспективою до 2015 року» та «Коригування
Схеми перспективного розвитку ОЕС України на період до 2010 року з перспективою до 2015 року».
В 2014 році планується завершити та затвердити на
засіданні науково-технічної ради ДП «НЕК «Укренерго» розпочаті роботи у 2013 році. У роботах
передбачено вирішення питань комплексного забезпечення випереджувального розвитку електричних мереж напругою 220-750 кВ ОЕС України для
гарантування видачі потужності електростанцій без
обмежень, надійного транспортування електричної
енергії магістральними електричними мережами
для постачання електричної енергії вітчизняним

As of December 31, 2012 the condition of the trunk
power grids of SE NPC “Ukrenergo” satisfy the power
transmission needs of Ukraine in general.
But there is still a range of issues that require a
complex solution.
They include the following:
– high percentage of deterioration of main reserves
and work-out of equipment;
– lack of transmission capacity of electricity transmission lines for NPPs’ deliver into the grid, to transmit
surplus energy of the Western region to Central and
Eastern regions of the country;
– lack of reliability of energy supply of the consumers
at certain regions;
– non-compensation of the reactive power in power
grids of the IPS of Ukraine and impossibility to
ensure the required voltage level within the network
etc.;
– insufficient capabilities of the trunk power grids to
ensure electricity export, import and transit to the
West etc.
To resolve the above mentioned issues and to
ensure advance and regular development of the trunk
and interstate power grids upon the order of SE NPC
“Ukrenergo” the Scheme of Perspective Development
of the IPS of Ukraine for 2010-2015 and development schemes for power grids of the company were
prepared.
The following activities were implemented In 2013
on the order of the company: Scheme of Perspective
Development of the Pivdenna PS for 2015-2020, Correction of the Scheme for Perspective Development of
the Tsentralna PS for 2010-2015, Scheme of Perspective Development of the Zakhidna PS for 2015-2020,
Correction of the Scheme of Perspective Development
of the Donbaska PS for 2010-2015 and Correction of
the Scheme of Perspective Development of the IPS
of Ukraine for 2010-2015. It is planned to complete
and approve the works, started in 2013, in 2014, at
the meeting of the scientific and technical council of
SE NPC “Ukrenergo”. The works are aimed at resolution of the issues of complex provision of the priority
development of 220-750 kV power grids of the IPS of
Ukraine to guarantee unrestricted power delivery by
the power plants, reliable electricity transmission via
the trunk power grids to supply electricity to the domestic consumers and its export, import and transit.
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споживачам та здійснення її експорту, імпорту і
транзиту.
Пріоритетними напрямами будівництва та реконструкції об’єктів магістральних електричних мереж
визначеними схемами є:
– зняття мережевих обмежень на видачу потужності Хмельницької, Рівненської, Запорізької атомних електростанцій і регулюючих потужностей
Дністровської ГАЕС;
– підвищення надійності електропостачання окремих регіонів України, зокрема Запорізького та
Київського, а також Одеської області;
– реконструкція підстанцій і ліній електропередачі;
– реконструкція системи зв’язку на базі волоконно-оптичних мереж, систем релейного захисту і
протиаварійної автоматики з метою приведення
характеристик магістральних електричних мереж
до вимог ENTSO-E.
Наразі, реалізацією інвестиційних проектів, вирішуються наступні:
– забезпечення видачі повної потужності Рівненської та Хмельницької АЕС шляхом будівництва
ПЛ 750 кВ РАЕС - Київська та ХАЕС - Київська,
спорудження електропередачі 330 кВ Луцьк
Північна - Тернопільська - Чернівецька, а також
закінчення будівництва ПЛ ЗЗОкВ Західноукраїнська - Богородчани;
– забезпечення видачі потужності Запорізької АЕС,
шляхом будівництва ПЛ 750 кВ ЗАЕС - Каховська
з ПС 750/330 кВ «Каховська» та заходами на неї
ПЛ 330 кВ, що дасть можливість забезпечити
видачу потужності від АЕС в південні райони ОЕС
України, а також розвантажить перетини півдня
ОЕС України;
– забезпечення надійності електропостачання
Центрального регіону ОЕС України шляхом
спорудження заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська Північна на ВРП 330 кВ ПС 750 кВ «Київська» з
встановленням на ній другого автотрансформатора 750/330 кВ потужністю 1000 MBA, а також
спорудження ПС 330 кВ Західна із заходами ПЛ
330 кВ та ЛЕП 110 кВ;
– підвищення надійності електропостачання Черкаського та Побузького енерговузлів, забезпечення введення генеруючих потужностей Канівської
ГАЕС та посилення внутрішніх перетинів ОЕС
Україна за рахунок будівництва ПС 330/150/35 кВ
«Тальне» та транзитного зв’язку 330 кВ Побузька
- Тальне - Поляна;
– забезпечення надійного електропостачання
Одеського регіону шляхом будівництва ПС 750 кВ
«Приморська» із заходами на неї ПЛ 750 - 330
кВ, а також реконструкції дволанцюгової ділянки
ПЛ 330 кВ Аджалик - Усатове;
– збільшення автотрансформаторної потужності на
об’єктах магістральних мереж, які демонструють
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Priority directions of construction and reconstruction of trunk power grids facilities, set out in the
schemes are the following:
– elimination of network constrains as to the delivery
of power by Khmelnytska, Rivnenska, Zaporizka
nuclear power plants and of regulation capacities of
the Dnistrovska PSPP;
– increase of power supply reliability to the certain
regions of Ukraine, in particular, Zaporizky and
Kyivsky area, as well as Odesky region.
– substations and transmission lines reconstruction ;
– reconstruction of communication systems with
implementation of the fibre-optic network, systems
of relay protection and emergency automatic equipment with the aim to bring parameters of the trunk
power grids in line with requirements of ENTSO-E.
Thus, due to the implementation of investment
projects, the following issues are resolved:
– ensuring the complete delivery of power output of
Rivnenska NPP and Khmelnytska NPP by constructing the 750 kV RNPP – Kyivska and KhNPP - Kyivska OHL, constructing of 330 kV Lutsk Pivnichna
– Ternopilska – Chernivetska transmission line;
completing of the 330 kV Zakhidnoukrainska – Bohorodchany OHL construction;
– ensuring the delivery of the power output of
Zaporizka NPP, by the constructign of 750 kV ZNPP
– Kakhovska OHL with 750/330 kV Kakhovska
substation and with junction of 330 kV OHL that will
enable to deliver NPP power output to the southern
regions of the IPS of Ukraine and unload south
cross-sections of the IPS of Ukraine;
– ensuring the reliability of power supply of the IPS of
Ukraine central region consumers by the constructing of junctions 330 kV Novokyivska – Pivnichna
OHL at the 330 kV open switchgear of 750 kV of the
Kyivska substation with installation of the second
750/330 kV autotransformer with a capacity of
1000 MVA, and constructing of 330 kV Zakhidna
substation with junctions of 330 kV OHL and 110
kV transmission line;
– enhancing the reliability of electricity supply of the
Cherkasky and Pobuzky nods, ensuring the generating capacities of Kanivska PSPP and strengthening of the internal cross-section of the IPS of
Ukraine due to the construction of 330/150/35 kV
Talne substation and the transit connection 330 kV
Pobuzka - Talne - Poliana;
– ensuring the reliable electricity supply of the Odesky
region by constructing of the 750 kV Prymorska
substation with junction 750-330 kV OHL, as well
as reconstructing of the two-circuit section of the
330 kV Adzhalyk - Usatove OHL;
– increasing autotransformer capacity at facilities of
the trunk power grids, that show significant positive
dynamics of the load increasing, in particular: 330

значну позитивну динаміку росту навантаження,
а саме: ПС 330 кВ «Чернівецька», «Новокиївська», «Усатове», «Кременчук» та ПС 750 кВ
«Вінницька»;
– комплексна реконструкція та модернізація об’єктів магістральних електричних мереж, обладнання яких відпрацювало нормативний термін
роботи і морально й фізично зношене (ПС 330
кВ «Південна», «Першотравнева», «Дніпродзержинська», «Чайкіне», ПС 220 кВ «Азовська»).

4.2

kV Chernivetska, Novokyivska, Usatove, Kremenchuk substations and 750 kV Vinnytska substation;
– complete reconstruction and modernization of
the facilities of the trunk power grids, equipment
of which has already worked out their normative
lifetime, is morally and physically deteriorated (330
kV Pivdenna, Pershotravneva, Dniprodzerzhynska,
Chaikine substations, 220 kV Azovska substation).

Капітальне будівництво
Capital construction

Капітальне будівництво ДП «НЕК «Укренерго»
у 2013 році фінансувалося за рахунок коштів,
передбачених тарифом на передачу електроенергії
магістральними і міждержавними електричними
мережами ДП «НЕК «Укренерго», кредитних коштів
Європейського банку реконструкції та розвитку
(ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ),
Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(МБРР), коштів Державного бюджету.
Для реалізації Інвестиційної програми капітального будівництва у 2013 році проведено роботу по
затвердженню наступних проектів:
Основні показники капітального будівництва
Key indicators of the capital construction
Обсяги фінансування, всього
funding allocation, total
у тому числі за рахунок: Including by the:
– коштів тарифу • tariff proceeds
– кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ
• loan funds of EBRD and EIB
– кредитних коштів МБРР • loan funds of IBRD
– бюджетних коштів • budget funds
Освоєння капітальних інвестицій, всього
Implementation of capital investment, total
у тому числі за рахунок: Including by the:
– коштів тарифу • tariff proceeds
– кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ
• loan funds of EBRD and EIB
– кредитних коштів МБРР • loan funds of IBRD
– бюджетних коштів • budget funds
– грантових коштів ЄБРР • grant funds of EBRD
Введення основних фондів
Introduction of fixed assets

The capital construction of SE NPC “Ukrenergo” in
2012 was financed from the following sources: funds
from the fee for electricity transmission via trunk and
interstate power grids of SE NPC “Ukrenergo”, credit
funds of the European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) and the European Investment
Bank (EIB), the International Bank for Reconstruction
and Development (IBRD) and state budget.
To implement the investment programme for the
capital construction in 2013 the following projects
were approved:
– the revised project 750 kV Transmission Line for

2012 рік (факт) (тис.грн.)
2013 рік (факт) (тис.грн.)
2012 (actual) (UAH thousand) 2013 (actual) (UAH thousand) %
1 070 498

1 436 060

134

720 042

751 073

104

146 915

561 041

382

49 382
154 159

61 187
62 759

124
41

1 052 965

1 416 313

135

641 442

702 085

109

50 872

507 828

998

47 222
313 429

91 909
113 274
1 217

195
36

183 926

1 208 435
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– розпорядженням Кабінету Міністрів України від
02.10.2013 № 764 затверджено скоригований
проект «Лінія електропередачі 750 кВ для видачі
потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС:
ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750
кВ»;
– розпорядженням Кабінету Міністрів України від
02.10.2013 № 767 затверджено робочий проект
«Повітряна лінія 330 кВ Західноукраїнська -

Delivery of Power Output of Rivnenska and Khmelnytska NPP: 750 kV Rivne NPP - Kyivska OHL with
extension of the 750 kV substation and junctions of
750 kV OHL was approved by the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine no. 764 dated October
2, 2013 ;
– draft project 330 kV Zakhidnoukrainska - Bohorodchany Overhead Transmission Line with Reconstruction of the 330 kV Bohorodchany substation
and 750 kV Zakhidnoukrainska substation was

53

Богородчани з реконструкцією підстанції 330 кВ
«Богородчани» та підстанції 750 кВ «Західноукраїнська»;
– наказом Міненерговугілля України від 02.01.2013
№1 затверджено проект «Реконструкція ВРУ 110
кВ на ПС 330/110/10 кВ «Новокиївська».

approved by the Order of the Cabinet of Ministers of
Ukraine no. 767 dated October 2, 2013 ;
– the project Reconstruction of the 100 kV Open
Switchgear of 330/110/10 kV Novokyivska Substation was approved by the Order of the Ministry of
Energy and Coal Industry of Ukraine no. 1 dated
January 2, 2013.

Об`єкти капітального будівництва введені в експлуатацію за 2013 р.
Objects of capital constructions put into service in 2013
Об`єкти
Projects
«Реконструкція ПС 330 кВ «Усатове» з реконструкцією 2-4 секцій шин»
Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 16.10.2013 № ОД 112132890650 Інспекції Державного
архітектурно - будівельного контролю в Одеській області
«Reconstruction of 330 kV Usatove Substation with Reconstruction of 2-4 Bus Bars”
Declaration on the operational readiness of the facility No. ОД 112 132 890 650 of 16.10.2013, issued by the
Inspection of State Architectural and Construction Control in Odesky region
«ПЛ 330 кВ «Дністровська ГАЕС - Бар»
Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 29.12.2012 № ВН14312521949 Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в Вінницькій області
«330 kV Dnistrovska PSPP-BAR OHL»
Declaration of operational readiness no. ВН14312521949 dated December 29, 2012 issued by the State
Inspectorate for Architectural and Construction Supervision in Vinnytsky region
«Реконструкція ПС 330 кВ «Бар»
Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 27.09.2013 № ВН 143132700613 Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в Вінницькій області
«Reconstruction of 330 kV Bar Substation»
Declaration of operational readiness no. ВН 143132700613 dated September 27, 2013 issued by the State
Inspectorate for Architectural and Construction Supervision in Vinnytsky region
«Реконструкція дволанцюгової ділянки ПЛ 330 кВ Аджалик-Усатове» (I пусковий комплекс)
Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 28.08.2013 № ОД14313324100 Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в Одеській області
“Reconstruction of double-circuit 330 kV transmission line section “Adjalyk-Usatove” (1st start-up complex)
Declaration on the operational readiness of the facility No. ОД 14313324100 of 28.08.2013, issued by the
Inspection of State Architectural and Construction Control in Odessa region
«Реконструкція дволанцюгової ділянки ПЛ 330 кВ Аджалик-Усатове» (II пусковий комплекс)
Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 26.12.2013 № ОД 143133600003 Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в Одеській області
“Reconstruction of Two-circuit Section of 330 kV Adzhalyk-Usatove OHL (2 start-up facility)”
Declaration of operational readiness no. OD143133600003 dated December 26, 2013 issued by the State
Inspectorate for Architectural and Construction Supervision in Odesky region
«ЛЕП 110 кВ (Сонячна-Рені) - Рені та пристанційний вузол CEC (ПС 110 кВ «Сонячна-Рені») для приєднання
об’єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Рені»
Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 27.12.2013 № ОД 143133610059 Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в Одеській області
“110 kV (Soniachna-Reni) - Reni OHL and station node of SPP (110 kV Soniachna-Reni Substation) to Connect
Alternative Power Facility to 110 kV Reni Substation”
Declaration of operational readiness no. OD143133610059 dated December 27, 2013 issued by the State
Inspectorate for Architectural and Construction Supervision in Odesky region
«Приєднання 2-й ПЛ 330 кВ на ПС «Мирна»
Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 30.12.2013 № ДЦ143133642 Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Донбаській області
“Connection of 2-nd 330 kV OHL to Myrna Substation”
Declaration of operational readiness no. DTs143133642 dated December 30, 2013 issued by the State Inspectorate
for Architectural and Construction Supervision in Donetsky region
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Сума введених основних
фондів (тис.грн)
Amount of invested fixed
assets (UAH thousand)

98 545

305 350

94 745

67 800

92 585

«ПС 330/110/10 кВ «Сєвєрна»
Декларацією про готовність об’єкта до експлуатації від 26.12.2013 № KCl43133600653 Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в Київській області
“330/110/10 kV Sievierna Substation. Extension and Reconstruction”
Declaration of operational readiness no. KSl43133600653 dated December 26, 2013 issued by the State
Inspectorate for Architectural and Construction Supervision in Kyivsky region
«Будівництво двох комірок на ПС 330 кВ «Мелітопольська» для приєднання двох ПЛ 150 кВ видачі потужності
Ботієвської ВЕС»
Декларацією про готовність об’єкта до експлуатації від 31.12.2013 № ЗП143133610020 Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області
“Construction of Two Chambers at 330 kV Melitopol Substation to Connect Two 150 OHL for Delivery of Power of
Botievska WPP”
Declaration of operational readiness no. ZP143133610020 dated December 31, 2013 issued by the State
Inspectorate for Architectural and Construction Supervision in Zaporizky region
«Реконструкція ПС 330 кВ «Усатове» з встановленням третього AT потужністю 200 МВА»
“Reconstruction of 330 kV Usatove Substation with Installation of the Third ATwith capacity of 200 MVA”
ВСЬОГО:
TOTAL:

532 036

14 508

2 866
1 208 435

Плани капітального будівництва на 2014 рік

Capital Construction Plans for 2014

У 2014 році на капітальне будівництво передбачено за рахунок всіх джерел фінансування 1 878 965
тис. грн. (без ПДВ).
Основні об’єкти, які споруджуються у 2014 р.:
– Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужності Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
з розширенням ПС 750 кВ « Київська» та заходами ПЛ 750 кВ.
– Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужності Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: ПС 750 кВ «Київська» із заходами
ПЛ 750 та 330 кВ (Макарівський район Київської
області).
– ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС- Каховська з ПС 750
кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ.
– Реконструкція ВРУ 110 кВ на ПС 330/110/10 кВ
“Новокиївська”.
– Розширення ПС 330 кВ «Кременчук» з встановленням четвертого AT 200 МВА.
– Будівництво ВОЛЗ на ділянці Трипілля - Канів Черкаси - Кременчук - Полтава -Зміївська ТЕС.

Scope of capital construction planned for 2014 and
funded by all sources is 1 878 965 thousand UAH
(excluding VAT).
Main objects to be constructed in 2014:
– 750 kV transmission lines for the delivery of power
output of Rivnenska and Khmelnytska nuclear
power plants: 750 kV Rivnenska NPP - Kyivska OHL
with extension of 750 kV Kyivska substation and
750 kV junctions.
– 750 kV transmission lines for the delivery of power
output of Rivnenska and Khmelnytska nuclear power plants: 750 kV Kyivska substation with junction
of 750 kV and 330 kV OHLs (Makarivskyi district of
Kyivskyi region).
– 750 kV Zaporizka NPP - Kakhovska OHL with of 750
kV Kakhovska substation and 3300 kV OHL junctions.
– Reconstruction of 110 kV open switchgear at
330/110/10 kV Novokyivska substation.
– Extension of 330 kV Kremenchuk substation with
installation of the fourth AT 200 MVA.
– Construction of fibre-optic communication line at
section Trypillia - Kaniv - Cherkasy - Kremenchuk Poltava - Zmiivska TPP.

Реалізація зазначених проектів дозволить забезпечити:
– видачу встановленої потужності електростанцій, надійну роботу системоутворюючої мережі
об’єднаної енергосистеми України для передачі
потужностей з надлишкових західних регіонів
країни в дефіцитні центральний та південно-східний регіони;
– надійне електропостачання споживачів від
об’єктів магістральних електричних мереж ОЕС
України з дотриманням нормативних показників
якості електричної енергії та створення передумов щодо забезпечення потреб економіки і
соціальної сфери держави у електричній енергії
на перспективу.

The implementation of these projects makes possible:
– to deliver the installed capacity of power stations,
to provide the reliable operation of the system-making power grid of the integrated power system
of Ukraine for the purpose of transmission of the
excessive power from western regions of Ukraine to
the deficit central and south-eastern regions;
– to ensure the reliable power supply of the consumers connected to the trunk power grids of the IPS of
Ukraine maintaining the normative electricity quality
indicators and creating conditions to satisfy the
needs of economics and social welfare of the state
in electrical power in future.
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4.3

Інвестиційні проекти із залученням коштів МФО
та іноземних фінансових установ
Investment projects funded by the IMF
and foreign financial institutions

Продовжуючи співпрацю з міжнародними фінансовими установами ДП «НЕК «Укренерго» у 2013р.
реалізовувало такі інвестиційні проекти:
Проект з передачі електроенергії із залученням кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР)
Позика МБРР – 200 млн. дол. США, власні кошти
ДП «НЕК «Укренерго» - 38 млн.дол.США.
Метою Проекту є підвищення рівня надійності
постачання електроенергії за допомогою реабілітації підстанцій та оновлення мережі передавання
електроенергії.
В межах реалізації Проекту протягом 2013 року
здійснювалось впровадження наступних контрактів:
– Реабілітація високовольтних підстанцій Дніпровської ЕС (UE/001) – контракти:
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Південна» (UE/001/1)
між ДП «НЕК «Укренерго», компанією
«ABB AG» (Німеччина) і ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (Україна) від
15.07.2011
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Першотравнева» (UE/001/2) між ДП «НЕК «Укренерго»
та ПрАТ «Укренергомонтаж» (Україна) від
15.07.2011
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Дніпродзержинська»
(UE/001/3) між ДП «НЕК «Укренерго», компанією – «ABB AG» (Німеччина) і ТОВ «Київська
енергетична будівельна компанія» (Україна) від
15.07.2011
У 2013 році на зазначених ПС здійснювалась
заміна обладнання (вимикачів, трансформаторів
струму та напруги, панелей управління вимикачами). Також були збудовані будівлі під нові панелі
релейного захисту та автоматики, прокладені
кабельні лотки та кабель.
– Реабілітація високовольтних підстанцій Донбаської ЕС (UE/002)- контракти:
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Чайкіне» (UE/002/1)
між ДП – «НЕК «Укренерго» та «Eltel Networks
TE AB» (Швеція) від 20.12.2011
В 2013 році Підрядником розроблено та узгоджено з ДП «НЕК «Укренерго» робочу документацію
за проектом «Реконструкція ОРУ-220 кВ ПС 330 кВ
«Чайкіне».
У грудні 2013 року укладено договір з Донецьким
регіональним відділенням ДП «Укрдержбудекс-
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Continuing the cooperation with international financial institutions, SE NPC “Ukrenergo” implemented
the following investment projects in 2013:
Electricity transmission project with loan proceeds from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
IBRD loan - 200 million USD, own funds of SE NPC
«Ukrenergo» - 38 million USD.
The aim of the project is to enhance the reliability of
electricity supply by rehabilitation of substations and
renovation of the electricity transmission network.
Within the framework of the Project the following
contracts were implemented in 2013:
– Rehabilitation of high-voltage substations of the
Dniprovska PS (UE/001) – contracts:
– «Rehabilitation of 330 kV Pivdenna substation
(UE/001/1) between the company «ABB AG»
(Germany) and «Kyiv energy construction company» (Ukraine) dated July 15, 2011.
– «Rehabilitation of 330 kV Pershotravneva substation (UE/001/2) between SE NPC «Ukrenergo»
and “Ukrenergomontazh” PrJSC (Ukraine) dated
July 15, 2011.
– «Rehabilitation of 330 kV Dniprodzerzhynska substation (UE/001/3) between the company «ABB
AG» (Germany) and «Kyiv energy construction
company» (Ukraine) dated July 15, 2011.
The equipment (switches, current and voltage transformers, switch control panels) was replaced at these
substations In 2013. Additional buildings were erected
to place new panels of relay protection and automation equipment, cable trays and cables were laid.
– Rehabilitation of high-voltage substations of the
Donbaska PS (UE/002) – contracts:
– «Rehabilitation of 330 kV Chaikine substation
(UE/002/1) between SE NPC «Ukrenergo» and
«Eltel Networks TE AB» (Sweden) dated December 20, 2011.
The Contractor prepared and negotiated with SE
NPC “Ukrenergo” the working documents of the
project “Reconstruction of 220 kV open switchgear
at 330 kV Chaikine substation” in 2013. The contract
with Donetsk regional department of SE “Ukrderzhbudekspertyza” for state review of the working
documents was concluded in December 2013.
The working documents under the project “Reconstruction of 220 kV open switchgear at 330 kV
Chaikine substation” were received from the Subcontractor in December 2013.

пертизи» для проведення державної експертизи
робочої документації.
У грудні 2013 року від підрядника отримано
робочу документацію за проектом «Реконструкція
ОРУ-330 кВ ПС 330 кВ «Чайкіне».
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Азовська» (UE/002/2)
між ДП «НЕК «Укренерго» та «Eltel Networks TE
AB» (Швеція) від 20.12.2011
Наказом Міненерговугілля від 21.10.2013 № 754
затверджено робочий проект.
В 2013 році на підстанцію завезено обладнання у
повному обсязі, передбаченому контрактом. Розпочато роботи із заміни обладнання у 3-х комірках.
– Високовольтні вимикачі для підстанцій 750 кВ
(UE/003) – контракт між ДП «НЕК «Укренерго» та
ТОВ «АББ Лтд» (Україна) від 31.12.2010
У 2013 році введено в роботу 11 комплектів
вимикачів напругою 750 кВ.
– Додаткові високовольтні вимикачі для підстанцій 750 кВ (UE/003А) – контракт між ДП «НЕК
«Укренерго» та ТОВ «АВВ Лтд» (Україна) від
26.10.2011
У 2013 році поставлено та введено в роботу 27
комплектів вимикачів напругою 750 кВ, 500 кВ та
330 кВ.
– Релейний захист та автоматика для підстанцій
750 кВ (UE/004) - контракт між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК» (Україна), головним партнером об’єднання ТОВ «КЕБК» та «КОРПОРАЦІЯ
ЕПМ» (Україна) від 08.06.2012
Розроблено проектну документацію, проведено її
державну експертизу, 30.08.2013 отримано позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза».
Наказами Міненерговугілля від 02.12.2013 №
893, 898-903 затверджено проекти релейного захисту та автоматики для підстанцій 750 кВ.
В 2013 році розпочато поставку та монтаж обладнання на об’єктах.
– Будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар
(UE/005) – контракт між ДП «НЕК «Укренерго» та
компанією «Dalekovod d.d. Zagreb» (Хорватія) від
29.12.2010
29.12.2012 отримано від Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій
області Декларацію № ВН 14312521949 про готовність ПЛ 330 кВ «Дністровська ГАЕС – Бар» до
експлуатації.
– Розширення ПС 330 кВ Бар (UE/006) - контракт між ДП «НЕК «Укренерго» та компанією «Dalekovod d.d. Zagreb» (Хорватія) від
31.03.2011.

– «Rehabilitation of 330 kV Azovska substation
(UE/002/2) between SE NPC «Ukrenergo» and
«Eltel Networks TE AB» (Sweden) dated December
20, 2011.
The working project was approved by the Order of
the Ministry of Enerty and Coal Industry of Ukraine
no. 754 dated October 21, 2013.
All the equipment under the contract was delivered
to the substation in 2013. Works to replace the equipment of 3 chambers were commenced.
– High-voltage switches for 750 kV substations
(UE/003) – contract between SE NPC «Ukrenergo»
and ABB Ltd (Ukraine) dated December 31, 2010
11 kits of 750 kV switches were put into operation
in 2013.
– Auxiliary high-voltage switches for 750 kV substations (UE/003A) – contract between SE NPC
«Ukrenergo» and ABB Ltd (Ukraine) dated October
26, 2011
26 sets of 750 kV, 500 kV and 330 kV switches
were installed and put into operation in 2013.
– Relay protection and automatic equipment for
750 kV substations (UE/004) - contract between SE
NPC «Ukrenergo» and «KECC» LLC (Ukraine), the
main partner of association of KECC LLC and EPM
Corporation (Ukraine) dated June 8, 2012
Project documents were prepared, were subject to
state review, positive expert opinion was issued on
August 30, 2013 by SE «Ukrderzhekspertyza».
Projects of relay protection and automation for 750
kV were approved by Orders of the Ministry of Energy
and Coal Industry of Ukraine no. 893, 898-903 dated
December 2, 2013.
The equipment delivery and installation was commenced in 2013.
– Construction of 330 kV Dnistrovska PSPP – Bar
OHL (UE/005) – contract between SE NPC «Ukrenergo» and Dalekovod d.d. Zagreb» (Croatia) dated
December 29, 2010
The Declaration of operational readiness of 330 kV
Dnistrovska PSPP-Bar OHL no. VN 14312521949 was
received from the State Inspectorate of Architectural
and Construction Supervision in Vinnytskyi region on
December 29, 2012.
– Extension of 330 kV Bar substation (UE/006) –
contract between SE NPC «Ukrenergo» and Dalekovod d.d. Zagreb» (Croatia) dated March 31, 2011.
The ceremonies on the occasion of putting into
operation of 330 kV Dnistrovska PSPP-Bar OHL with
reconstruction of 330 kV Bar substation, with participation of representatives of the IBRD, chief executives of the Ministry of Energy and Coal Industry of
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15.08.2013 відбулися урочисті заходи з нагоди
прийняття в експлуатацію об’єкта «ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар з реконструкцією ПС 330 кВ
«Бар», за участю представників МБРР, керівництва
Міненерговугілля, Вінницької ОДА та РДА.
27.09.2013 отримано від Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області Декларацію №ВН 143132700613 про
готовність реконструйованої ПС 330 кВ «Бар» до
експлуатації.
– «Модернізація ПС 330 кВ Сімферополь»
(UE/007) – контракт між ДП «НЕК «Укренерго»
та об’єднанням «Daewoo International Corporation
(Корея) + Hyosung Corporation (Корея) + ТОВ
СПМК-32 «Кримелектроводмонтаж» (Україна)»
від 31.01.2012
Проведено державну експертизу проектно-кошторисної документації та затверджено наказом Міненерговугілля від 09.04.2013 №161.
У 2013 році на підстанцію завезено частину
обладнання. Встановлено всі фундаменти під нову
комірку, обхідні системи шин (ОСШ), шинні опори.
Виконано заміну 17 роз’єднувачів і вимірювальних
трансформаторів у 4-х комірках 110 кВ. Змонтовано ОСШ, портали, 2 вимикачі у нових комірках.
– Підсилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС (UE/008) – контракт між ДП «НЕК «Укренерго» та МПП «Анігер» (Україна) від 30.12.2011
У 2013 році обладнання поставлено в повному
обсязі, завершено монтажні та пусконалагоджувальні роботи.
31.12.2013 підписано акт про готовність об’єкта
до експлуатації.
– Управління закупівлями та проектом (UE/010А)
– контракт між ДП «НЕК «Укренерго» та об’єднанням «AF-Mercados EMI» (Іспанія) + НТК «Енпаселектро» (Україна) від 27.06.2013
В червні 2013 року підписано контракт з переможцем торгів – об’єднанням «AF-Mercados EMI»
+ НТК «Енпаселектро».
Основним завданням Консультанта є підготовка
техніко-економічного обґрунтування Проекту з
передачі електроенергії – 2 (ППЕ-2) відповідно до
вимог чинного законодавства України, а також
розробка тендерної документації в рамках ППЕ2. За погодженням з МБРР фінансування послуг
Консультанта здійснюється за рахунок кредитних
коштів МБРР за Проектом з передачі електроенергії (ППЕ-1).
В ІІ-й половині 2013 року Консультантом проводився збір інформації в рамках підготовки вищезазначеного ТЕО.
– Переоцінка активів (UE/014) – контракт
між ДП «НЕК «Укренерго» та об’єднанням
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Ukraine, Vinnytsia Regional and District State Administrations were introduced on August 15, 2013.
The Declaration of operational readiness of
reconstructed 330 kV Bar substation no. VN
143132700613 was received from the State Inspectorate of Architectural and Construction Supervision
in Vinnytsia region on September 27, 2013.
– «Modernization of 330 kW substation “Simferopol” (UE/007) – contract between SE NPC
«Ukrenergo» and association «Daewoo International Corporation (Korea) + Hyosung Corporation
(Korea) + SPMK-32 «Krymelektrovodmontazh»
(Ukraine)» dated January 31, 2012
Design and budget documents were subject to the
state review and were approved by the Order of the
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine no.
161 dated April 9, 2013.
A part of equipment was delivered to the substation
in 2013. All footings for a new chamber, transfer busbars, bus supports were installed. 17 circuit breakers
and measuring transformers were installed at 4 110
kV chambers. Transfer busbars, portals, 2 switches
were installed at new chambers.
– Enhancement of control systems of the Crymska
PS substations (UE/008) – contract between SE
NPC «Ukrenergo» and Aniger PE (Ukraine) dated
December 30, 2011.
All the equipment was delivered, the installation and
pre-commissioning work was completed in 2013.
The Certificate of readiness for operation was
signed on December 31, 2013.
– Procurement and project management (UE/010А)
– contract between SE NPC «Ukrenergo» and association «AF-Mercados EMI» (Spain) + scientific and
technical company (STC) «Enpas elektro» (Ukraine)
dated June 27, 2013
The contract was signed with the winning bidder –
association “AF-Mercados EMI + “Enpaselektro” STC
in June 2013.  
The main task of the Consultant is the preparation
of feasibility study of the Electricity Transmission
Project -2 (ETP-2) according to the applicable legislation of Ukraine as well as preparation of bidding
documents within the framework of ETP-2. Upon
negotiation of the IBRD remuneration of services of
the Consultant is made by MBRD credit funds under
the Electricity Transmission Project (ETP-1).
The Consultant collected information for preparation of the aforesaid feasibility study in II half of 2013.
– Revaluation of assets (UE/014) – contract between
SE NPC «Ukrenergo» and association «ILC «Solomon–group» LLC (Ukraine) and «Spetshotsinka–
Ukraine» LLC dated June 6, 2012.

ТОВ «МЮК «Соломон – груп» (Україна) та ТОВ
«Спецоцінка – Україна» від 06.06.2012
В 2013 році Консультантом завершено виконання робіт з переоцінки необоротних активів
ДП «НЕК «Укренерго».
В грудні 2013 року отримано рецензії Фонду
державного майна України на звіти про незалежну
оцінку необоротних активів ДП «НЕК «Укренерго».
Проект «Будівництво високовольтної повітряної
лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська» із залученням кредитних коштів Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)
Позика ЄБРР та ЄІБ – 300 млн. євро (ЄБРР – 150
млн. євро, ЄІБ – 150 млн. євро).
Основними цілями Проекту є максимальне
використання встановленої потужності Рівненської
та Хмельницької атомних електростанцій; підвищення стабільності електропостачання центральної
частини ОЕС України, в тому числі Київського
енерговузла.
В 2013 році в рамках Проекту здійснювались будівельно-монтажні роботи за наступними контрактами:
– «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська» (Лот 1) - компанією KALPATARU (Індія);
– «Будівництво заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька
АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС Київська» (Лот
2) - компанією Dalekovod (Хорватія).
Крім того, ДП «НЕК «Укренерго» здійснювалась
підготовка тендерної документації за Лотом 3
«Розширення та модернізація підстанції «Київська» шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ» і Лотом 4 «Будівництво
заходу ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна
на ПС 750 кВ «Київська».
Відповідно до Екологічної та соціальної політики
ЄБРР та вимог ЄІБ в рамках проведення оцінки
впливів на навколишнє та соціальне середовище (ОВНСС) було підготовлено Звіт про обсяги
робіт за Лотами 3 і 4 та План залучення зацікавлених сторін, які були погоджені з ЄБРР та ЄІБ і
06.06.2013 оприлюднено на сайті ДП «НЕК «Укренерго».
9-11 липня 2013 року проведено зустрічі із
зацікавленими сторонами з питань обговорення
обсягів робіт в Макарівському, Бородянському
та Вишгородському райцентрах Київської області
за участю представників Міненерговугілля, ЄБРР,
ДП «НЕК «Укренерго», проектного інституту «Укренергомережпроект», громадських організацій та
місцевих органів влади. За результатами зустрічей
було складено протоколи, які було оприлюднено на
сайті ДП «НЕК «Укренерго».

The Consultant completed revaluation of fixed
assets of SE NPC “Ukrenergo”in 2013.
The reviews of the reports on independent revaluation of fixed assets were made by the State Property
Fund of Ukraine in 2013.
Project «Construction of high-voltage overhead
750 kV Rivnenska NPP-Kyivska transmission line
with loan proceeds from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and European Investment Bank (EIB)
IBRD and EIB loan – 300 million euro (EBRD – 150
million euro, EIB – 150 million euro).
Main tasks of the Project is maximum use of the
installed capacity of the Rivnenska and Khmelnytska
nuclear power plants; raising stability of electricity
supply to central part of the IPS of Ukraine, including
Kyiv node.
The construction and installation works were performed under the following projects in 2013:
– «Construction of 750 kV Rivnenska NPP – Kyivska
OHL» (Lot 1) - KALPATARU (India);
– «Construction of junction of 750 kV Khmelnytska
NPP – Chornobylska NPP OHL at Kyivska substation» (Lot 2) - Dalekovod (Croatia).
Besides, SE NPC «Ukrenergo» prepared bidding
documents under Lot 3 «Extension and modernization of Kyivska substation by way of installation of
the second 750/330 kV autotransformer and Lot 4
«Construction of the junction 330 kV Chornobyl NPP
– Pivnichna OHTL at 750 kV Kyivska substation.
According to the EBRD Environmental and Social
Policy within the framework of Environmental and
Social Impact Assessment (ESIA) the Report on
work scope under Lot 3 and 4 and the Stakeholders
Engagement Plan (SEP), agreed by the EBRD and
EIB, was prepared and published on the web-site of
SE NPC «Ukrenergo» dated June 6, 2013.
The meetings of stakeholders were held for the
purpose of negotiations on the scope of work in
Makarivskyi, Borodianskyi and Vyshgorodskyi
regional centres of Kyivskyi region with participation
of representatives of the Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukraine, the MBRD, SE NPC “Ukrenergo”,
Project Institute “Ukrenergomerezhproekt”, public organizations and local authorities on July 9-11. Based
on results of meeting the Minutes were prepared and
published on the web-site of SE NPC “Ukrenergo”.
Construction of overhead 750 kV Zaporizka NPP–
Kakhovska transmission line» with loan proceeds
from the EBRD and EIB
IBRD and EIB loan – 350 million euro (EBRD – 175
million euro, EIB – 175 million euro).
Main tasks of the Project are the maximum use
of the installed capacity of Zaporizka nuclear power
plant; raising stability of electricity supply of the
Southern part of the IPS of Ukraine consumersunder
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Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ
Запорізька АЕС – Каховська» із залученням кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ
Позика ЄБРР та ЄІБ – 350 млн. євро (ЄБРР – 175
млн. євро, ЄІБ – 175 млн. євро).
Основними цілями Проекту є максимальне
використання встановленої потужності Запорізької атомної електростанції; підвищення надійності
постачання електроенергії споживачів Південної
частини ОЕС України в умовах роботи теплових
електростанцій ОЕС України зі зниженою потужністю за рахунок транзиту потужності безпосередньо
від джерела генерації (Запорізької АЕС); підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Дніпровської енергосистеми за рахунок транзиту потужності споживачам Південної частини ОЕС
України по ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська;
оновлення ПС 330/220 «Новокаховська».
14.08.2013 за результатами міжнародних конкурсних торгів, проведених відповідно до Принципів
і правил ЄБРР із закупівель, підписано контракт
«Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» (Пакет 1) між ДП «НЕК «Укренерго» та
компанією «Inabensa» (Іспанія).
Крім того, в 2013 році було проведено оцінку
пропозицій учасників міжнародних конкурсних
торгів та погоджено з ЄБРР звіти з оцінки пропозицій за наступними пакетами:
– Пакет 2, лот 1 «Будівництво ПС 750/330 кВ
Каховська із встановленням АТ2 1000 МВА, у т.ч.
АСУ ТП, РЗА, та відповідної інфраструктури»:
03.10.2013 акцептовано пропозицію ЗАТ «Инженерно-строительная компания «Союз-Сети»
(Росія). Підготовлено проект контракту, проведено
передконтрактні переговори з переможцем.
– Пакет 2, лот 2 «Будівництво ПС 750/330 кВ
Каховська з встановленням АТ1 1000 МВА та
відповідної інфраструктури»:
03.10.2013 акцептовано пропозицію об’єднання
«ABB AG + ТОВ «КЕБК» (Німеччина-Україна). Підготовлено проект контракту.
– Пакети 3 та 4 «Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська» та «Будівництво заходу
ПЛ 330 кВ Новокаховська-Херсонська»:
28.10.2013 акцептовано пропозицію компанії
«Dalekovod» (Хорватія) за пакетами 3 і 4. Підготовлено проект контракту, проведено передконтрактні
переговори з переможцем.
Відповідно до вимог ЄБРР однією з умов підписання контракту за пакетом 4 була розробка та
оприлюднення Нетехнічного резюме та Доповнення
до Звіту з оцінки впливів на навколишнє та соціальне середовище за проектом «Будівництво ПЛ 750
кВ Запорізька АЕС – Каховська» (в частині, що
стосується робіт з реконструкції існуючої ПЛ 330 кВ
Новокаховська – Херсонська та підвіски волоконно-оптичного кабелю на ПЛ 330 кВ).
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the condition of operation of thermal power plants of
the IPS of Ukraine with reduced capacity due to power transit directly from the generating source (Zaporizka NPP); raising reliability of electricity supply of
the consumers of the Dniprovska power system due
to the power transfer to Southern part of the IPS of
Ukraine consumers via 750 kV Zaporizka NPP-Kakhovska OHL; updating of 330/220 Novokakhovska
substation.
Based on the results of bids, held according to the
EBRD Procurement Principles and Rules, the contract
“Construction of 750 kV Zaporizka NPP - Kakhovska
OHL (Package 1) between SE NPC “Ukrenergo” and
Inabessa (Spain) on August 14, 2013.
Besides, the propositions of the participants of
international bids were evaluated and reports on the
evaluation of the propositions were approved by the
EBRD in 2013 for the following packages:
– Package 2, lot 1 «Construction of 750/330 Kakhovska substation with installation AT2 1000 MVA,
including CPCS, RPA and related infrastructure»
The proposition of Engineering Construction
Company “Soiuz-Seti” CJS (Russia) was accepted
on October 3, 2013. The draft contract was prepared,
precontractual negotiations with the winner were held.
– Package 2, lot 2 «Construction of 750/330 Kakhovska substation with installation AT1 1000 MVA
and related infrastructure»:
The proposition of association ABB AG + KECC LLC
(Germany-Ukraine) was accepted on October 3, 2013.
The draft contract was prepared.
– Packages 3 and 4 «Construction of the junction
of 330 kV Novokakhovska-Ostrovska OHTL» and
«Construction of the junction of 330 kV Novokakhovska-Khersonska OHTL»:
The proposition of Dalekovod (Croatia) was accepted (packages 3 and 4) on October 28, 2013. The draft
contract was prepared, pre-contractual negotiations
with the winner were held.
According to the EBRD requirements one of the
conditions of contract conclusion under the package 4 was the preparation and promulgation of the
Non-Technical Summary and Addendum to the
Environmental and Social Impact Assessment Report
under the project “Construction of 750 kV Zaporizka
NPP - Kakhovska OHL” (to the extent applicable to
reconstruction of the existing 330 kV Novokakhovska - Khersonska OHL and hanging of the fibre-optic
cable at 330 kV OHL).
These documents were developed by SE NPC
“Ukrenergo” jointly with the consultant of AF-Mercados EMI (Spain) and approved by the EBRD on
December 4, 2013.
The aforesaid documents were published on the
web-site of SE NPC “Ukrenergo”and the Ministry of
Energy and Coal Industry of Ukraine on December 26,
2013, the references of which were also published on
the EBRD web-site.

Ці документи були розроблені ДП «НЕК «Укренерго» спільно з консультантом «AF-Mercados
EMI» (Іспанія) та погоджені ЄБРР 04.12.2013.
26.12.2013 вищезгадані документи розміщено на
сайті ДП «НЕК «Укренерго» та Міненерговугілля,
посилання на ці документи також було оприлюднено на сайті ЄБРР.
Проект «Підвищення ефективності передачі
електроенергії (Модернізація підстанцій)» із
залученням коштів Уряду ФРН та KfW.
Позика Уряду ФРН та Кредитної установи для
відбудови (KfW) - 65,5 млн. євро.
Основною метою Проекту є підняття рівня безпеки, надійності та ефективності постачання електроенергії шляхом реабілітації підстанцій, які досить
тривалий час знаходяться в експлуатації та мають
в переважній частині електрообладнання, що в
значній мірі відпрацювало свій експлуатаційний
термін, гарантований виробником, і потребує щорічних витрат для його відновлення та підтримання
на належному технічному рівні.
В рамках Проекту передбачена реабілітація підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи
(ПС 330 кВ «Кіровська», ПС 330 кВ «Дніпро-Донбаська») та підстанцій Донбаської електроенергетичної системи (ПС 330 кВ «Центральна», ПС 330
кВ «Михайлівка», ПС 220 кВ «Лисичанська»).
В 2013 році ДП «НЕК «Укренерго» за участю
Консультанта з підтримки Проекту – об’єднання
«MVV Decon – Consulectra» (Німеччина) проводилась підготовка тендерної документації (комерційної та технічної частини).
Протягом 2013 р. використано кредитних коштів:
– МБРР в розмірі 42 906 515,65 дол. США в рамках
Проекту з передачі електроенергії;
– ЄБРР в розмірі 14 331 035,39 євро в рамках
проекту «Будівництво високовольтної повітряної
лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»;
– ЄІБ в розмірі 20 314 577,64 євро в рамках проекту «Будівництво високовольтної повітряної лінії
750 кВ Рівненська АЕС – Київська»;
– ЄБРР в розмірі 11 096 135,06 євро в рамках
проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ
Запорізька АЕС - Каховська».
В 2014 році продовжується реалізація вищезазначених проектів із залученням кредитних коштів
МФО та іноземних фінансових установ, а також
підготовка спільного з МБРР Проекту з передачі
електроенергії – 2, яким передбачено реконструкцію підстанцій 330 кВ з встановленням сучасного
обладнання з функціями дистанційного управління
та пристроїв компенсації реактивної потужності.

The project “Enhancement of electricity transmission (modernization of substations)” funded by
Government of the Federal Republic of Germany
and KfW
Loan of the Government of the Federal Republic of
Germany and Reconstruction loan institution (KfW) 65.5 million euro.
The main task of the Project is enhancing safety,
reliability and efficiency of electricity supply by way
of reconstruction of substations which were operated
for a long time and where the most of its equipment
worked out its service lifetime guaranteed by the
manufacturer, and needs annual expenses for its
rehabilitation and maintaining in proper technical
condition.
The Project envisages the rehabilitation of substations of the Dniprovska power system (330 kV
Kirovska substation, 330 kV Dnipro-Donbaska substation) and substations of Donbaska power system
(330 kV of Centralna substation, 330 kV Mykhailivska
substation, 220 kV Lysychanska substation).
SE NPC “Ukrenergo” jointly with the Project
Consultant - association MVV Decon - Consulectra
(Germany) prepared bidding documents (commercial
and technical part) in 2013.
In 2013 the following credit funds were used:
– IBRD in amount of 42 906 515.65 USD under the
Electricity Transmission Project;
– EBRD in amount of 14 331 035.39 euro under the
project «Construction of high-voltage overhead 750 kV
Rivnenska NPP- Kyivska transmission line»;
– EIB in amount of 20 314 577.64 euro under the project «Construction of high-voltage overhead 750 kV
Rivnenska NPP- Kyivska transmission line»;
– EBRD in amount of 11 096 135.06 euro under the
project «Construction of high-voltage overhead
750 kV Zaporizka NPP- Kakhovska transmission
line»;
Implementation of the above mentioned projects
funded from loan proceeds from the IBRD and foreign
financial institutions will be continued along with the
preparation of the Electricity Transmission Project-2
with the support of the IBRD in 2014, which envisages the reconstruction of 330 kV substations with
installation of modern equipment with remote control
functions and reactive power compensation devices.
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5

Міжнародна діяльність
International activity

5.1

Євроінтеграція
European integration

Одним з пріоритетних напрямків розвитку електроенергетики України є процес європейської інтеграції. Так, 1 грудня 2005 року підписано Меморандум між Україною та Європейським Союзом про
порозуміння щодо співробітництва в енергетичній
галузі, у якому сторони погодилися прикласти
максимум зусиль для об’єднання європейської і
української енергосистем.
В 2006 р. був ініційований процес розширення
синхронної зони UCTE (тепер ENTSO-E) за рахунок
приєднання ОЕС України. 15 грудня 2010 р. Верховна Рада ратифікувала протокол про приєднання
України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. З 1 лютого 2011 р. Договір
набув чинності для України. Протягом 2013 року
проводилась робота з адаптації законодавства
України до нормативно-правового поля ЄС. Зокрема, було прийнято Закон України «Про засади
функціонування ринку електроенергії України»,
основною метою якого є лібералізація Оптового
ринку електроенергії України та створення ефективного конкурентного середовища на ринку електричної енергії. В Законі враховані основні вимоги
законодавства ЄС, у тому числі Директива ЄС №
2003/54/ЄС про загальні правила функціонування
внутрішнього ринку електроенергії та Регламент
№ 1228/2003 стосовно умов доступу до мережі
транскордонної передачі електроенергії.
Крім того, у 2014 році Україна забезпечуватиме
головування в Енергетичному Співтоваристві, що
є доброю нагодою поглибити співпрацю у рамках
договору про заснування Енергетичного Співтовариства та прискорити впровадження євроінтеграційних процесів.
З грудня 2013 року ведеться підготовка проектів
актів законодавства для імплементації вимог Директив, що входять до Третього енергопакету ЄС.
Здійснюються заходи з адаптації вітчизняних
технічних стандартів та нормативно-технічних документів до загальноприйнятих європейських стандартів, зокрема Європейського комітету зі стандартизації, Європейського комітету стандартизації в
електроенергетиці, Міжнародної Електротехнічної
Комісії. Зокрема, продовжується розробка та впровадження Кодексу електричних мереж України.
Протягом року фахівці ДП «НЕК «Укренерго»
брали активну участь у роботі підкомітету №4 з
питань енергетики, транспорту, ядерної безпеки
та екології Комітету з питань співробітництва між
Україною та ЄС, виконанні та опрацюванні міжна-

One of the priorities of electric power industry of
Ukraine is the European integration. Thus, on December 1, 2005 the Memorandum of Understanding on
collaboration in energy industry was signed between
the European Union and Ukraine, whereunder the
Parties agreed to make maximum efforts to integrate
European and Ukrainian power systems.
In 2006 the process of expansion of the UCTE
synchronous area (today – ENTSO-E) by means of
Ukraine’s accession was initiated. On December 15,
2010 the Verkhovna Rada of Ukraine(Parlament)
ratified the Protocol for Ukraine’s accession to the
Treaty establishing Energy Community. Starting from
February 1, 2011 this Treaty became effective for
Ukraine. In 2013 Ukrainian legislation was adapted
to EU regulatory framework. In particular, the Law
of Ukraine on Fundamental Principles of Operation
of Ukrainian Electricity Market was adopted, aiming
at liberalization of the Ukrainian wholesale electricity
market and creation of efficient competitive environment. The Law is based on main requirements of EU
legislation, specifically the EU Directive no. 2003/54/
ЄС concerning common rules for the internal market
in electricity and the Regulation no. 1228/2003 on
conditions for access to the network for cross-border
exchanges in electricity.
Besides, in 2014 Ukraine will hold the presidency
of the Energy Community that is a good opportunity
to enhance cooperation under the Treaty Establishing
Energy Community and accelerate the implementation
of European integration processes.
Draft legislative acts for the implementation of
requirements of Directives, included into the European Third Energy Package, have been prepared since
December 2013.
Steps are taken to adapt national technical standards and normative technical documents to generally
accepted European standards, in particular, standards
of the European Committee for Standardization, the
European Committee for Standardization in Electric
Power Industry, the International Electrotechnical
Commission. In particular, the preparation and implementation of the Electricity Industry Code of Ukraine
is continued.
During the year specialists of SE NPC “Ukrenergo”
actively participated in the work of Subcommittee no.
4 for energy, transport, nuclear safety and environment of the Ukraine-EU Cooperation Committee,
execution and revision of international projects, such
as:
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родних проектів, таких як:
– Меморандум між Україною та Європейським
Союзом про порозуміння щодо співробітництва в
енергетичній галузі;
– Угода про асоціацію між Україною та ЄС, Порядок
денного асоціації, проект Угоди про зону вільної
торгівлі між Україною та ЄС;
– Договір до Енергетичної Хартії та Протокол до
Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів, підготовлений в рамках Конференції з Європейської
Енергетичної Хартії;
– Ініціатива ЄС «Східне партнерство», платформа
№ 3 “Енергетична безпека”;
– Міжнародна програма співпраці у сфері енергетики INOGATE;
– Програми співпраці України та Міжнародного
енергетичного агентства.

5.2

– Memorandum of Understanding on cooperation in
the field of energy between the European Union and
Ukraine;
– The Ukraine-European Union Association Agreement, Agenda, draft Agreement Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the European Union and Ukraine;
– Agreement to the Energy Charter and the Protocol
to the Energy Charter on energy efficiency and
related environmental issues, prepared within the
framework of the European Energy Charter Conference.
– The EU initiative “Eastern Partnership”, platform 3
“Energy Safety”;
– International Energy Cooperation Programme
INOGATE;
– Programmes of Cooperation between the International Energy Agency and Ukraine

Експорт/Імпорт електроенергії
Electricity export/import

Наявність потужних міждержавних ліній електропередачі об’єднаної енергосистеми України забезпечує значний обмін електроенергією з енергетичними системами країн Європи (Румунії, Угорщини,
Словаччини, Польщі) та енергетичними системами
країн СНД (Білорусі, Росії, Молдови). Взагалі до
ОЕС України входить понад п’ятидесят ліній зв’язку
з енергосистемами сусідніх країн різних класів
напруг, що створює сприятливі умови для експорту
електроенергії.

The availability of powerful trunk electricity transmission lines of the Integrated Power System of
Ukraine provides considerable electricity exchange
with power systems of EU countries (Romania, Hungary, Slovakia, Poland) and power systems of the CIS
countries (Belarus, Russia, Moldova). Generally, the
IPS of Ukraine incorporates more than fifty communication links with power systems of neighbouring
countries having various voltage types that contribute
to electricity export.

Кількість міждержавних ліній електропередачі ОЕС України на кінець 2013 року
Number of interstate electricity transmission lines of the IPS of Ukraine as of 2013
Країна
Country

ЛЕП класу напруги кВ, шт
Voltage type of the OHL, kV, pcs.
750

500

400

Білорусь
Belarus
Росія
Russia

1

2

1*

1

1

Угорщина
Hungary

1

1

Словаччина
Slovakia

64

6

3

7

Румунія
Romania

* Передача постійного струму
* DC transfer

220

2

Молдова
Moldova

Польща
Poland

330

35

2

1

1

2
1
1

6÷10

5
11

1
1

110

1

Протягом 2013 року, фахівцями ДП «НЕК «Укренерго» продовжувалося виконання робіт, пов’язаних з контролем та веденням обліку електроенергії,
що експортується/імпортується/транзитується до
суміжних країн СНД (Республіка Білорусь, Російська Федерація, Республіка Молдова), а також до
країн Європи (Румунія, Угорщина, Словаччина,
Польща), а саме:
– контроль, узгодження та документальне оформлення даних щодо приймання-передачі електричної енергії із суміжних країн;
– планування, узгодження з виробником та контроль планових поставок електроенергії, графіків виробництва станціями (блоками) ВАТ
«Західенерго», узгодження технічної можливості
експортних/транзитних поставок потужності та
електроенергії із зарубіжними партнерами, контроль графіків експорту, позапланових перетоків
і витрат;
– забезпечення передачі узгоджених графіків експорту/транзиту до ЦДС Західної енергосистеми та
ДП «Енергоринок»;
– планування та контроль планових графіків поставок електроенергії з ОЕС України до ЄЕС Росії;
– планування та контроль планових графіків поставок електроенергії з ОЕС України до ЕС Республіки Білорусь.
Право використання міждержавних перетинів
для експортних поставок електроенергії надається
переможцям аукціонів, які організуються та проводяться у відповідності до «Порядку проведення
аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України
для експорту електричної енергії», затвердженого
Постановою НКРЕ від 08.11.2012р. № 1450.
У 2013 р. було проведено 14 місячних аукціонів
та 1 було визнано таким, що не відбувся у зв’язку з
відсутністю заявок на участь у аукціоні.
За результатами проведених у 2013 році аукціонів було підготовлено та підписано 103 Договори
про надання послуг із забезпечення доступу до
пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електроенергії з
кожним з переможців аукціону.
За результатами річного та місячних аукціонів у
2013 році право здійснювати експорт української
електроенергії отримали: з «Острова Бурштинської
ТЕС» – ТОВ «ДТЕК Трейдінг»; до Молдавської
ЕС – ТОВ «ДТЕК Східенерго», до ОЕС Білорусі –
ТОВ «ДТЕК Східенерго», «Направлена передача»
Добротвірська ТЕС (Україна) – Замость (Польща) –
ТОВ «ДТЕК Трейдінг». Право здійснювати транзитні
поставки електроенергії в 2013 році з «Острова
Бурштинської ТЕС» Міністерством енергетики та
вугільної промисловості України було надано ДПЗД
«Укрінтеренерго» та ТОВ «ДТЕКСхіденерго».

In 2013 specialists of SE NPC “Ukrenergo” conducted activities, associated with control and metering of electricity that is exported / imported / transited
to adjacent CIS countries (the Republic of Belarus,
the Russian Federation, the Republic of Moldova, ) as
well as to EU countries (Romania, Hungary, Slovakia,
Poland), in particular the following:
– control, approval and documentation of data as
to electricity acceptance - transfer with adjacent
countries;
– planning, coordination with the manufacturer and
control over planned supply of electricity, generation schedules of power plants (generating units)
of “Zakhidenergo” PJSC, reconciliation of technical
capability of export / import delivery of power and
electricity with foreign partners, control over export
schedules, unscheduled flows and expenses;
– ensuring the presentation of agreed export / transit
schedules to the central dispatch office of the Western electric power system and SE “Energorynok”;
– planning and control over planned electricity delivery from the IPS of Ukraine to the IPS of Russia;
– planning and control over planned electricity delivery from the IPS of Ukraine to the IPS of Belarus;
The right to use interstate intersections for electricity export delivery is granted to winners of auctions
that are carried out according to the Procedure of
auction for access to transmission capacity of interstate power grids of Ukraine for electricity export,
approved by the Decree of the NERC no. 1450 dated
November 8, 2012.
In 2013 14 monthly auctions were carried and 1
auction was acknowledged not having taken place
due to the absence of requests for proposal.
According to the results of auctions carried out in
2013, 103 service agreements on access to transmission capacity of interstate power grids of Ukraine for
export of electric power were prepared and signed
with every winner of the auction.
According to monthly and yearly auctions in 2013
the right to export Ukrainian electric power was
granted to: from “Power Island of Burshtynska TPP”
– “DTEK “Trading” LLC; to Moldavian PS – “DTEK
Skhidenergo” LLC, to the IPS of Belarus – “DTEK
Skhidenergo” LLC, “Beam transmission” Dobrotvirska TPP (Ukraine) – Zamost (Poland) – “DTEK Trading” LLC. The Ministry of Energy and Coal Industry
of Ukraine granted the right to transit electricity from
“Power Island of Burshtynska TPP” during 2013 to
State Foreign Trade Company “Ukrinterenergo” and
“DTEK Skhidenergo” LLC.
During 2013 SE NPC “Ukrenergo” considered and
agreed in terms of technical support 15 agreements
and contracts on execution of foreign trade transactions with electric power.
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Протягом 2013 року ДП «НЕК «Укренерго» були
опрацьовані та узгоджені в частині технічного забезпечення 15 договорів та контрактів щодо реалізації зовнішньоекономічних комерційних операцій
з електроенергією.
10 грудня 2013 року проведено аукціон щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних
перетинів ОЕС України для експорту електричної
енергії на період з 01.01.2014 року по 31.12.2014
року включно. Переможцями частини лотів стали:
ТОВ «ДТЕК Трейдінг», ТОВ «ДТЕК Східенерго» та
ПАТ«Донбасенерго».
ДП «НЕК «Укренерго» в 2013 році продовжувало
підтримувати та розширювати співпрацю з енергетичними організаціями та системними операторами країн СНД та Європи. З метою забезпечення
паралельної роботи енергосистеми України з
енергосистемами сусідніх країн систематично
проводилися консультації та переговори ДП «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).

On December 10, 2013 the auction was carried on
the access to transmission capacity of interstate intersections of the IPS of Ukraine for export of electric
power from January 1, 2013 to December 31, 2013
inclusive. The winners of some lots became: “DTEK
Trading” LLC and “DTEK Shidenergo” LLC.
In 2013 SE NPC “Ukrenergo” continued to maintain
and extend cooperation with energy organizations and
system operator of the European and CIS countries.
To ensure parallel work of power system of Ukraine
and power systems of neighbouring countries SE
NPC “Ukrenergo” hold consultations and negotiations
with representatives of the European energy association ENTSO-E, as well as PSE-Operator S.A. (Poland),
SEРS a.s. (Slovakia), MAVIR ZRt (Hungary), Transelectrica S.A. (Romania), “Federal Grid Company
of the Unified Energy System” PJSC (the Russian
Federation), “System Operator of the Unified Energy
System” PJSC (the Russian Federation), State Production Association “Belenergo”, Republican Unitary
Enterprise “Odu” (Belarus) and SE “Moldelectrica”
(Moldova).

Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України
за 2011 - 2013 рр. (млн. кВт·год)
Volume of electricity export/import from/to the IPS of Ukraine
in 2011-2013 (million kWT·h)

-2 472,73
-587,61
-51,84

Приріст до мин.
року,%
2012
Change from the
previous year, %
-3 598,41
16,83
-99,06
-15,84
-154,55

Приріст до мин.
року,%
2013
Change from the
previous year, %
45,52
-4 310,81
-83,14
-45,21
-19,54

Приріст до мин.
року,%
Change from the
previous year, %
19,80
-54,36
-87,36

-3 112,18

165,53

23,77

-4 375,56

13,59

-1 029,24

2,37

-6,40
38,61

-52,80

2011
Угорщина Hungary
Словаччина Slovakia
Румунія Romania
Всього з "Острова"
Total from “Island”
Польща Poland
Росія Russia
експорт exports
імпорт імпорт
Молдова
експорт exports
імпорт імпорт
Білорусь Belarus
Всього з країнами СНД
Total with CIS countries
Експорт всього
Total exports
Імпорт всього
Total imports
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-59,64
-55,76
22,36

-3 852,02
-1 005,42

-29,95
-26,21

-0,09
81,80

-99,83

-665,57
0,00
-2 562,32

27,07

-12,86

-845,71
9,30
-4 051,29

-3 261,29

8,18

-6 455,47
22,36

58,11

-1 455,74
0,00
-3 003,73

-25,86

-4 805,99

47,36

-4 427,26

-7,88

53,08

-9 754,52

51,10

-9 870,68

1,19

-26,21

91,09

38,61

72,13

Експорт електроенергії до країн ЄС (передача з «Острова Бурштинської ТЕС»
до енергооб`єднання ENTSO-E)
Electricity export to EU countries (transmission from “The Power Island of the Burshtynska TPP” to energy association ENTSO-E)
«Острів Бурштинської ТЕС» продовжує функціонувати у режимі паралельної роботи з енергооб’єданням ENTSO-E та відокремлено від основної
частини ОЕС України, що дозволяє здійснювати
експортні поставки до країн Західної Європи.

“Power island of Burshtynska TPP» continues
working in conditions of parallel operation with energy association ENTSO-E and separately from the main
part of the IPS of Ukraine that enables to make export
supply to countries of the Western Europe.

Величина потужності максимально – допустимого експорту з «Острова», яка узгоджена з уповноваженою особою ENTSO-E на 2013 рік, складала
650 МВт. Ці величини обумовлені як балансом
«Острова» (генеруючою спроможністю), так і
динамічною стійкістю Бурштинської ТЕС та мережі
«Острова».

The threshold of accepted export from the “Power
Island”, approved by the ENTSO-E authorized representative for 2013, is 650 MW. These values are conditioned both by the balance of the island (generating
capacity) and dynamic stability of the Burshtynska
TPP and island network”.

Р ехроrt ≤ 650 МВт Р ехроrt ≤ 650 MW
Словаччина Slovakia
Угорщина Hungary

«Острів Бурштинської ТЕС»
Burshtyn TPP Island

Румунія Romania
ENTSO - E ENTSO - E
Експортні поставки електроенергії з «Острова» в
2013 році здійснювалися за зовнішньоекономічними контрактами ТОВ «ДТЕК Трейдінг» практично в
повному обсязі.
Поставки електроенергії по ПЛ – 35 кВ «Ужгород
2 – Собранці» протягом всього 2013 року здійснювалися за умовами зовнішньоекономічного контракту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
В 2013 році обсяг експортних поставок електроенергії з «Острова БуТЕС» у порівнянні з 2012
роком збільшився на 13,6%, а відносно 2011 року
– на 71,1% .

In 2013 export electricity delivery from the island
was made by “DTEK Trading” LLC under foreign trade
contracts almost to the full extent.
In 2013 electricity delivery via 35 kV Uzhhorod
2 - Sobrantsi OHL was made under the foreign trade
contract with Zakarpattiaoblenergo PJSC.
In 2013 volumeof export electricity delivery from
Power Island of Burshtynska TPP increased by 13.6%
in comparison with 2012, and by 71.1% in comparison with 2011.
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Експорт електроенергії в Польщу (направлена передача по ПЛ 220 кВ Добротвірська
ТЕС (Україна) – Замость (Польща)
Electricity export to Poland (directed transmission via 220 kV Dobrotvirska TPP - Zamost OHL (Poland)
ПЛ-220 кВ Добротворська ТЕС – Замость може
забезпечувати в режимі «направленої передачі»
експорт електроенергії до Польщі максимальною
потужністю до 235 МВт за умовами зовнішньоекономічного контракту ТОВ «ДТЕК Трейдінг».

220 kV Dobrotvirska TPP – Zamost OHTL is capable
to provide electricity export to Poland in “beam transmission” mode with a maximum power up to 215
MW under terms and conditions of the foreign trade
contract with “DTEK Trading” LLC.

Р ехроrt ≤ 235 МВт Р ехроrt ≤ 235 MW
ПС 220 кВ “Замость”(Польща)
220 kV substation “Zamost” (Poland)

Добротвірська ТЕС (Україна)
Dobrotvirska TPP (Ukraine)

Експорт електроенергії в Росію, Молдову, Білорусь
Electricity export to Russia, Moldova, Belarus
Республіка Білорусь.

The Republic of Belarus.

Існуючї міждержавні зв’язки сьогодні можуть
забезпечити комерційний обмін електроенергією
між енергосистемами України та Білорусі потужністю до 900 МВт.

Today the existing interstate links may ensure
commercial exchange between power systems of
Ukraine and Belarus up to 900 MW.

			

P import ≤ 900 МВт P import ≤ 900 MW

ОЕС України Ukrainian IPS

ОЕС Білорусі IPS of Belarus

Р ехроrt ≤ 900 МВт Р ехроrt ≤ 900 MW
Росія.

Russia.

Транспортна система ОЕС України дозволяє
здійснювати обмін електроенергією між ОЕС України та Єдиною енергетичною системою (ЄЕС) Росії
потужністю близько 3 000 МВт.

The transport system of the IPS of Ukraine enables the exchange of electric power between the IPS
of Ukraine and the United Energy System (UES) of
Russia with capacity of about 3000 MW.

					

P import ≤3000 МВт P import ≤3000 MW

ОЕС України Ukrainian IPS

ЄЕС Росії UPS of Russia

Р ехроrt ≤3000 МВт Р ехроrt ≤3000 MW
ЕЕкспортні поставки української електроенергії до
Російської Федерації в 2013 році здійснювалися лише в
липні місяці за умовами зовнішньоекономічного контракту ТОВ «ДТЕК Східенерго».
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Export delivery of Ukrainian electricity to the Russian Federation was made only in July under terms
and conditions of the foreign trade contract with
“DTEK Skhidenergo” LLC.

Молдова.

Moldova.

Виходячи із пропускної спроможності внутрішніх
перетинів ОЕС України, величина перетоку з ОЕС
України до Молдавської енергосистеми складає
до 700 МВт, але в деякі часи максимальних навантажень та під час проведення ремонтних робіт на
прилеглих ЛЕП-330 кВ - може обмежуватися до
нуля.

Based on transmission capacity of internal intersections of the IPS of Ukraine, the size of electricity flow
from the IPS of Ukraine to Moldavian power system
is about 700 MW, but in times of maximum load and
during repair works at adjacent 330 kV electricity
transmission lines it may be limited to zero.

					

Р ехроrt ≤ 700 МВт Р ехроrt ≤700 MW

Молдовська ЕС Moldavian PS
		

ОЕС України Ukrainian IPS

P import ≈ 700 МВт P import ≈ 700 MW

Протягом 2013 року здійснювалися експортні
поставки електроенергії до Молдавської ЕС за умовами зовнішньоекономічного контракту ТОВ «ДТЕК
Східенерго».
Протягом 2013 року експортні поставки української електроенергії до Республіки Білорусь
здійснювалися за умовами зовнішньоекономічного
контракту ТОВ «ДТЕК Східенерго». У порівнянні з
2012 роком в 2013 році поставки електроенергії в
Республіку Білорусь знизились на 25,9 %.

In 2013 export electricity delivery was made to
the Moldavian PS under terms and conditions of the
foreign trade contract with “DTEK Skhidenergo” LLC.
In 2013 export electricity delivery was made to the
Republic of Belarus under terms and conditions of
the foreign trade contract with “DTEK Skhidenergo”
LLC. In comparison with 2012 in 2013 electricity delivery to the Republic of Belarus decreased by 25.9%.

69

70

6

Корпоративно-соціальна відповідальність
Corporate-Social responsibility

6.1

Кадрова політика
Personnel policy

Згідно з чинним законодавством України, одним
із принципів державної політики в електроенергетиці є забезпечення електроенергетичних підприємств
персоналом необхідної кваліфікації. Законодавством встановлено розподіл прав, обов’язків і відповідальності органів державної влади, енергетичних
об’єктів і персоналу щодо реалізації цього принципу.

According to Ukrainian legislation, one of key principles of state energy policy is to ensure the employment of qualified personnel by power companies. The
law stipulates the allocation of rights, obligations and
responsibility of state authorities, power facilities and
personnel to implement this principle.

Керуючись зазначеним, робота з кадрами протягом 2013 року на державному підприємстві
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
проводилася відповідно до Конституції України,
Кодексу законів про працю України, Законів України: «Про відпустки», «Про зайнятість населення»,
«Про підприємства в Україні», «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про
охорону праці», «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про електроенергетику», «Про
загальнообов’язкове пенсійне страхування», «Про
загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням», «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності», Постанов
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, наказів ДП «НЕК «Укренерго», статуту підприємства, колективного договору
підприємства, Правил внутрішнього розпорядку
підприємства і була спрямована на забезпечення
виробничої діяльності підприємства кваліфікованими працівниками, у відповідності з вимогами до
персоналу (розділ 5.3 Правил технічної експлуатації
електричних станцій і мереж), поліпшення роботи з
підбору, навчання та закріплення кадрів, зміцнення
трудової та виробничої дисципліни.

Therefore in 2013 personnel management was
implemented by state enterprise National Power
Company “Ukrenergo” pursuant to the Constitution
of Ukraine, the Labour Code of Ukraine, the following
Laws of Ukraine: “On leaves”, “On employment of
population”, “On enterprises in Ukraine”, “On labour
unions, their rights and activity guarantees”, “On collective contracts and agreements”, “On remuneration
of labour”, “On labour protection”, “On social status
and protection of citizens-victims of the Chornobyl
accident”, “On Energy Industry”, “On compulsory
pension insurance”, “On compulsory state unemployment insurance”, “On compulsory state insurance against temporary incapacitation or funeral
expenses”, “On Fundamentals of social protection of
disabled in Ukraine”, “On compulsory state insurance
against industrial accidents and occupational diseases that caused incapacitation”, the Decrees of the
Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Orders of the Ministry of Energy
and Coal Industry of Ukraine, the Orders of SE NPC
“Ukrenergo”, the articles of association of the company, the company collective agreement, the Company
regulation. It was aimed at the performance of business activities by qualified employees according to
personnel requirements (section 5.3 of the Operational Rules for Power Plants and Grids), improvement
of personnel selection, education and appointment,
enhancing labour and production discipline.

Комплектація кадрами ДП «НЕК «Укренерго»
проводилась згідно із затвердженими штатними
розкладами, відповідно, апарату управління підприємства та його відокремлених підрозділів в межах
встановленої граничної облікової чисельності.
Посади заступників керівника підприємства,
керівників структурних підрозділів апарату управлін-

SE NPC “Ukrenergo” provided staffing according
to the approved personnel lists of the managerial
staff and separated divisions respectively within the
specified marginal staff number.
Positions of deputy directors, directors of structural
management divisions, directors of separate divisions
are held by qualified employees, having higher education and experience in energy sector.
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ня, керівників відокремлених підрозділів займають
кваліфіковані працівники, які мають вищу освіту,
практичний досвід роботи в енергетиці.
Призначення на посади заступників керівника
підприємства, перших керівників відокремлених підрозділів у 2013 році, проводилися за погодженням з
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, що передбачено статутом підприємства.
Призначення на посади заступників перших керівників відокремлених підрозділів, головних бухгалтерів, керівників їх структурних підрозділів проводиться за погодженням з директором підприємства.
Персонал апарату управління підприємства та
його відокремлених підрозділів має високу кваліфікацію і налаштований на виконання завдань, що
зазначені у статуті підприємства і визначені Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України, а також Кабінетом Міністрів України на
сьогодення та на перспективу.
Облікова кількість працівників ДП «НЕК «Укренерго» станом на 01.01.2014 становить - 15934 особи,
для порівняння станом на 01.01.2013 облікова
кількість працівників становила - 15885 осіб.
Структурний склад персоналу ДП «НЕК «Укренерго» у звітному році:
– керівники - 2880 осіб;
– професіонали - 4218 осіб;
– фахівці - 1596 осіб;
– технічні службовці - 80 осіб;
– кваліфіковані робітники - 6062 осіб;
– найпростіші професії - 1098 осіб.
Якісний склад персоналу ДП «НЕК «Укренерго»:
– чоловіки - 11662 особи;
– жінки - 4272 особи;
– працівників за віком, відповідно: до 35 років 4172 особи, від 35 до 50 років -5752 особи, 50
років і старше - 6010 осіб, з них жінок 55 років
і старше - 898 осіб, чоловіків 60 років і старше 1259 осіб.
– мають повну вищу освіту (3-4 рівнів акредитації)
- 8503 особи; мають неповну базову вищу освіту
(1-2 рівнів акредитації) - 3279 осіб; кандидатів
наук - 38 осіб; докторів наук - 3 особи;
– лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки
- 5 осіб;
– нагороджених орденами СРСР, України - 24 особи;
– нагороджених медалями СРСР, України - 26 осіб;
– відзначених почесним званням «заслужений»
України - 32 особи;
– У звітному році прийнято на роботу - 1558 працівників, звільнено - 1515 працівників, з них 677
працівників - за власним бажанням, 16 працівників - у зв’язку з реорганізацією та скороченням
чисельності, 4 працівники - за прогули та інші
порушення трудової дисципліни, решта з інших
причин.
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The Company deputy directors, chief executives of
separate divisions were appointed upon the approval
of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine
in 2013 that is stipulated by the Company’s articles of
association.
The Deputy Directors of the separate divisions,
Chief Accountants, Directors of structural division are
appointed upon the approval of the Director of the
Company.
Personnel of the managing office and separate
division is highly-qualified and oriented at the performance of tasks, specified in the Сompany’s articles of
association and stipulated by the Ministry of Energy
and Coal Industry of Ukraine as for today and in the
future.
The registered number of personnel of the Company was 15934 persons (as of January 1, 2012 – 15
885 persons) as of January 1, 2014.
Personnel structure of SE “NPC “Ukrenergo” in the
accounting year was the following:
– managerial staff - 2880 persons;
– experts - 4218 persons;
– specialist - 1596 persons;
– technical personnel - 80 persons;
– qualified workers - 6062 persons;
– simple professions - 1098 persons;
Qualitative structure of the personnel of SE NPC
“Ukrenergo” was the following:
– men - 11662 persons;
– women - 4272 persons;
– personnel according to age: under 35 years old 4172 persons, 35 to 50 years old -5752 persons,
over 50 years old - 6010 persons, including women
over 55 - 898 persons, men over 60 - 1259 persons.
– having complete higher education (3-4 accreditation
level) - 8503 persons; having undergraduate basic
higher education (1-2 accreditation level) - 3279
persons; candidates of science - 38 persons; doctors of science - 3 persons;
– laureate of state prize for science and technology 5 persons;
– awarded with orders of USSR, Ukraine - 24 persons;
– awarded with medals of USSR, Ukraine - 26 persons;
– honoured with a title “Honoured energy worker of
Ukraine” - 32 persons;
– During this accounting year 1558 persons were
employed, 1515 persons - dismissed, where 677
persons were dismissed voluntarily, 16 persons
- due to reorganization and staff optimization, 4

Плинність кадрів у звітному році становила - 4,3
%, у минулому році цей показник становив 2,7 %.
Суттєвого впливу на виробничі та економічні показники підприємства плинність кадрів не внесла.
Основні причини плинності кадрів:
– небезпечні умови праці при обслуговуванні повітряних ліній електропередачі напругою та підстанцій 220 - 750 кВ;
– нижча, в порівнянні з окремими акціонерними
енергетичними компаніями, інших галузей, заробітна плата;
– віддаленість окремих енергетичних об’єктів від
місця проживання працівників, роз’їзний характер;
Заходи, які вживалися на підприємстві для зменшення плинності кадрів:
– професійний відбір працівників, надання їм, при
прийомі на роботу, достовірної інформації про
умови праці та її оплати, чинні на підприємстві
пільги та соціальні заходи;
– надання роботи за фахом;
– недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, гарантована виплата її у встановлені
терміни;
– заохочення працівників за сумлінну працю (преміювання за основні результати виробничо-господарської діяльності, нагородження Грамотою
підприємства, нагрудним знаком керівника підприємства «За заслуги», галузевими відзнаками,
урядовими, державними нагородами та відзнаками місцевих органів влади);
– виплата працівникам щомісячної надбавки за стаж
роботи в електроенергетичній галузі;
– направлення молодих робітників на навчання без
відриву від виробництва за кошти підприємства у
вищі навчальні заклади та професійне навчання на
виробництві;
– переведення працівників, які завершили навчання
у вищих навчальних закладах освіти І-ІУ рівнів
акредитації та підвищили свій професійний рівень
на вищі посади із збільшенням розміру посадових
окладів, тарифних ставок;
– надання нецільової благодійної допомоги при захворюванні, при народженні дитини, при оформленні відпустки по догляду за дитиною віком до
3-х років, одиноким матерям, тощо;
– надання працівникам підприємства додаткових
оплачуваних відпусток за сімейними обставинами,
передбачених чинними колективними договорами.
– забезпечення працівників та членів їх сімей,
непрацюючих пенсіонерів путівками на пільгових
умовах до оздоровчих закладів;
– надання матеріальної допомоги працівникам та
непрацюючим пенсіонерам підприємства з нагоди
свят;

persons - due to absenteeism and other violations
of labour discipline, the rest - for other reasons.
This accounting year personnel turnover was 4.3%,
last year this value was 2.7%.
Personnel turnover did not have a significant impact on production and economic indicators.
Main causes of personnel turnover are as follows:
– dangerous working conditions during repair and
maintenance of 220-5750 kV OHTLs and substations;
– lower salary as compared to some joint-stock energy companies, other industrial enterprises;
– remoteness of some power facilities from place
residence, itinerant methods of work;
The following measures were taken by the Company to reduce the personnel turnover:
– professional selection of staff, providing them with
reliable information about working conditions and
remuneration, existing benefits and social measures provided for in the Company when they are
employed;
– providing occupational work;
– preventing arrears in salaries, guaranteed payment
within terms specified;
– application of incentives to encourage employees
for diligent work (bonuses for main results of
industrial and economic activity, rewarding employees with the Company certificate of merit, badge of
the Company director “For Merit”, industry honours, state and public awards and honours of local
authorities;
– payment of monthly allowances to employees for
work experience in the electricity sector;
– directing young employees to study to higher educational institutions without discontinuing the work
or on-the job training for the Company expenses.
– transfer of employees who have completed studies
at higher educational institutions of I-IV accreditation level and enhanced their skills to senior
positions with the increase of salary, tariff rates.
– providing general-purpose support in case of disease, child birth, maternity leave up to 3 years, lone
mothers etc.;
– providing Company employees with additional paid
leaves for family reasons, under the effective collective agreements.
– providing employees, their family members, and retirees with health resort vouchers at reduced rates;
– granting financial aid to the Company employees
and retirees on holidays;
– providing general-purpose support to the company
retirees;
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– надання непрацюючим пенсіонерам підприємства
нецільової благодійної допомоги;
– відшкодування членам родини працівника та
непрацюючого пенсіонера витрат, пов’язаних з
організацією поховання працівника або непрацюючого пенсіонера.
На 2013 рік було сформовано кадровий резерв на
керівників підприємства. Труднощів з просуванням
(розміщенням) підготовленого резерву керівників
не було.
У 2013 році виконуючим обов’язки директора
підприємства Міністерством енергетики та вугільної
промисловості призначено Омеляновського Петра
Йосиповича.
У звітному році 2013 році призначено на посади
перших керівників відокремлених підрозділів: Дніпровська ЕС - Носулька Віктора Дмитровича, Центральна ЕС -Ходаківського Анатолія Миколайовича.
На підприємстві станом на 01.01.2013 працювало
382 молодих спеціалістів, з них використовуються
за фахом і кваліфікацією - 252 особи та 130 осіб на
робітничих посадах.
У вищих навчальних закладах освіти І-ІУ рівнів
акредитації без відриву від виробництва протягом
2013 року навчалися - 549 працівників підприємства, з них за кошти підприємства - 106 працівників.
У 2013 році прийнято на роботу на підприємство
молодих фахівців - 132 особи, звільнено - 64 особи;
З метою залучення молодих фахівців та їх закріплення на підприємстві здійснюються заходи:
– укладення договорів з базовими вищими навчальними закладами освіти про організацію проведення практики студентів на підприємстві та відбір з
числа практикантів випускників для працевлаштування на підприємство за отриманими спеціальностями;
– направлення молодих працівників підприємства
на навчання у вищі навчальні заклади освіти І-ІУ
рівнів акредитації, без відриву від виробництва за
рахунок коштів підприємства.
У 2013 році в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» створено Департамент з управління персоналом до складу якого входять відділ кадрів і соціальних питань, відділ праці та заробітної плати, відділ
удосконалення систем управління якістю.
Департаментом з управління персоналом ДП
«НЕК «Укренерго» у 2013 році:
– проведено триденний виїзний семінар - нараду з
керівниками відділів кадрів відокремлених підрозділів підприємства на базі навчально-тренувального центру Кримської ЕС та одноденну нараду з
керівниками відділів кадрів і соціальних питань, а
також відділів праці та заробітної плати в м. Києві.
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– compensating family members of the employee or
retiree for expenses on burial of the employee or
retiree.
The managerial personnel reserve was formed in
2013. There were no difficulties with advancement
(placement) of the prepared managerial personnel
reserve.
Petro Yosypovych Omelianskyi was appointed as
the Acting Company Director by the Ministry of Energy and Coal Industry in 2013.
Chief executive officers of separate divisions were
appointed in 2013, in particular: the Dniprovska PS Viktor D. Nosulko, Centralna PS - Anatoliy M. Khodakivskyi.
2013 382 young specialists were employed at the
Company as of January 1, where 252 were employed
by their profession and qualification and 130 held
blue-collar jobs.
549 Company employees were educated at educational institutions of I-IV accreditation level without
discontinuing work in 2013, where 106 employees
were educated for the Company expenses.
132 young specialists were employed and 64 dismissed in 2013.
The following measures are taken to engage young
professional and consolidated them in the Company:
– conclusion of agreements with main educational
institution for the purpose of arrangement of the
student training at the enterprise and selection of
persons to be employed in the Company by the
profession received from among the trainees.
– directing young employees of the Company to study
at higher educational institutions of the I-IV accreditation level without discontinuing the work for the
Company expenses.
The Human Resources Management Department
was established in the managerial apparatus of the
Company in 2013, it includes the Staff Division,
Social Management Division, Job and Salary Division,
Quality Management Improvement Division.
The Human Resources Management Department in
2013:
– held a tree-day travelling alignment meeting with
managers of staff divisions of separate divisions of
the Company based on the educational and training
centre of the Crymska PS and one-day meeting with
managers of staff divisions and social division, as
well as of managers of job and salary divisions, in
Kyiv.

– проведено прийняття річної звітності з кадрової
роботи за 2013 рік;
– надано необхідну практичну допомогу та відповідні консультації відділам кадрів і соціальних питань
і відділам праці та заробітної плати відокремлених
підрозділів підприємства;
– проведено перевірку дотримання чинного законодавства про працю за зверненнями працівників в
Донбаській ЕС, Північній ЕС, Центральній ЕС;
– продовжено, спільно з ГЮЦ, роботу з експлуатації програми електронного обліку кадрів апарату
управління ДП «НЕК «Укренерго», автоматизованої системи щоденного формування інформації
про дні народження працівників підприємства,
підготовки звітної інформації.

– the annual personnel management report 2013 was
approved;
– the necessary practical assistance and related
consultations were provided to the staff and social
divisions, job and salary division of separate division of the Company;
– the audit of compliance with the labour legislation
was carried out upon requests of the employees of
the Donbaska PS, Pivnichna PS, Tsentralna PS;
– continued to use the electronic software for registration of managerial personnel of SE NPC
“Ukrenergo”, automation system for daily acknowledgment of the Company employees’ birthdays,
preparation of reporting documents jointly with the
central data-processing centre.

В кадрових підрозділах підприємства станом на
31.12.2013 р. працюють 109 працівників, з них в
апараті ДП «НЕК «Укренерго» - 6 працівників.
Питома вага працівників кадрових підрозділів у
загальній кількості працівників підприємства становить - 0,68 %.

109 persons work at staff division, including 6
persons employed at the central office of SE NPC
“Ukrenergo” as of December 31, 2013.

Підготовка кадрів

The percentage of staff division personnel in total
number of the Company personnel is 0.68%.

Personnel training

Система підготовки та навчання персоналу ДП
«НЕК «Укренерго» складається зі служб підготовки
та навчання персоналу центрального апарату компанії та ЕС, двох навчально-тренувальних центрів
(НТЦ) Дніпровської і Кримської ЕС та навчально-випробувального центру ВП «Вінниця-електротехнологія».

Personnel training and education system of the SE
NPC “Ukrenergo” consists of the personnel training and education services of headquarters of the
Company and PS, two of training centres (TC) of the
Dniprovska and the Crymska PSs and educational
and testing center of the manufacturing enterprise
“Vinnytsiaelectrotechnologia”.

Основні напрямки підготовки працівників ДП
«НЕК «Укренерго»:
– підвищення кваліфікації оперативно-диспетчерського персоналу;
– навчання з охорони праці;
– навчання працівників робітничих спеціальностей,
працівників, що виконують роботи під напругою;
– навчання за спеціалізованими та цільовими програмами спеціалістів та керівників фінансово-економічних, бухгалтерських та юридичних служб,
спеціалістів Держенергонагляду.

Main areas of training of personnel of SE NPC
“Ukrenergo” are the following:
– advance training of operational and supervisory
personnel;
– training on occupational safety;
– training of employees of blue-collar occupation,
employees performing work under voltage;
– training of specialists and managers of financial,
economic, accounting and legal services, specialists in State energy supervision according to
specialized and target program.

У 2013 р. на базі Кримської ЕС проводились
змагання професійної майстерності персоналу центральних диспетчерських служб електроенергетичних систем та змагання персоналу з оперативного
обслуговування ПС 220-750 кВ.

At the Crymska PS professional excellence competition was held in 2013among the personnel of central
dispatch offices of power systems and personnel
competition for operational maintenance of 220-750
kV substations.

У вересні 2013 р. у місті Бресті (Білорусь) були
проведені X Міжнародні змагання професійної
майстерності персоналу електроенергетичної галузі
держав-учасниць СНД - Міжнародні змагання
бригад з ремонту та обслуговування електрообладнання підстанцій. В змаганнях взяла участь команда
Південно-західної ЕС, яка за підсумками змагань
посіла 3 загальнокомандне місце.

The 10-th International Professional Competition
among personnel of electric power industry of the
CIS countries and the International Competition
among electric equipment repair and maintenance
teams of substations took place in Brest (Belarus) in
September 2013. The team of the Pavdenno-Zakhidna
PS participated in the competition and won the third
place.

75

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

SE NPC “Ukrenergo” widely collaborates with educational divisions in the field and other educational
institutions.

У 2013 році навчання пройшли 4 779 працівники
(у 2012р. - 5 622)

4 779 employees were educated in 2013 (in 2012 5 622 persons).

Напрямки підготовки персоналу ДП «НЕК «Укренерго»
Main areas of training of the personnel of SE NPC “Ukrenergo”

2012

2013

Оперативний персонал всіх рівнів
Operating personnel at all levels

405

292

Персонал з обслуговування підстанцій
Personnel in charge of servicing substations

1224

676

Персонал з обслуговування ліній
Personnel in charge of servicing transmission lines

733

634

Навчання роботам під напругою
Training on performing live-line works

481

427

Персонал з обслуговування засобів диспетчерського та технологічного управління
Personnel on maintenance of dispatching and process management devices

42

56

Персонал з обслуговування засобів релейного захисту та автоматики
Personnel on maintenance of relay protection and automation devices

91

79

Навчання персоналу з охорони праці та пожежної безпеки
Personnel training on occupational safety and health and fire safety

1759

1470

Інші категорії працівників
Other categories of employees

887

1145

У 2014 році служба підготовки та навчання
персоналу продовжуватиме роботу, спрямовану
на подальше підвищення кваліфікаційного рівня
працівників, формування у них необхідного професіоналізму, майстерності, уміння працювати в
реальних економічних умовах і забезпечення при
цьому високоефективні результати праці.
Професійне навчання працівників у 2014 році
заплановано проводити на базі навчальних центрів
ДП “НЕК “Укренерго” та в інших навчальних структурах більше ніж за 200 тематиками. Основними
напрямками підготовки є навчання з охорони праці
та пожежної безпеки, навчання працівників робітничих спеціальностей: електромонтерів, електрослюсарів, стропальників, акумуляторників тощо,
навчання персоналу з обслуговування засобів
релейного захисту та автоматики, підвищення кваліфікації оперативно-диспетчерського персоналу, а
також навчання працівників, що виконують роботи
під напругою та під наведеною напругою.
Загалом на 2014 рік заплановано провести професійне навчання 4302 працівників.
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The service for personnel training and education
will pursue the work aimed at further improvement of
personnel qualification, gaining the required professionalism, skills, ability to work under real economic
conditions, thus achieving highly-efficient results in
2014.
It is planned to educate the personnel at training
centres of SE NPC “Ukrenergo” in 2014 and other
educational institutions in more than 200 subjects.
Major specialties are occupational and fire safety,
instruction of employees of blue-collar jobs, such
as: wiremen, electrical fitters, slingsmen, battery
assemblers etc., instruction of employees in the area
of relay protection and automation equipment maintenance, advanced training of operational and supervisory staff, as well as education of employees working
under voltage and under induced voltage.
Generally it is planned to educate 4302 employees
in 2014.

Оплата і стимулювання праці
Salaries and benefits
Пріоритетом соціальної політики ДП «НЕК
«Укренерго» є оплата праці, яка спрямована на
збільшення доходів його працівників. Адміністрація підприємства виконує зобов’язання перед
трудовим колективом вчасно та у повному обсязі
виплачувати заробітну плату.
Рівень оплати праці працівників підприємства
залежить від рівня законодавчо встановленої
мінімальної заробітної плати, яка в середньому за
2013 рік у порівнянні з 2012 зросла на 7,4%. Водночас середньомісячний дохід працівників збільшився за 2013 рік у порівнянні з 2012 на 9,9%. При
цьому тарифна складова у структурі доходу 2012
та 2013 років складає в середньому 56,5%.
Для поліпшення результатів якості та виконання
виробничих планів і завдань щодо оптимального
використання і надійної роботи магістральних і
міждержавних електромереж, якісного і своєчасного проведення ремонтів обладнання ПС та ПЛ,
ефективного енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної та теплової енергії, з
метою безперебійного енергозабезпечення споживачів, колективними договорами передбачено:
– щомісячне преміювання працівників за основні
результати виробничо-господарської діяльності.
За рішенням директора можливе збільшення
розміру премії працівнику за особисті виробничі
досягнення;
– нагородження працівників грамотою державного підприємства «Національна енергетична
компанія «Укренерго» та відзнакою – нагрудним
знаком «За заслуги» з виплатою одноразового
грошового заохочення;
– одноразове заохочення до професійного свята –
Дня енергетика.

The priority of social policy of SE NPC Ukrenergo”
is remuneration of labour aimed at increasing salaries of its employees. The Company management is
committed to pay wages promptly and fully.
The level of remuneration of employees of the Company depends on the legally established minimum
wage which in 2013 increased at average by 7.4%
as compared to 2012. At the same time the average
monthly income of employees increased by 9.9% in
2013 as compared to 2012. At this tariff component
in the structure of salary employees constituted at
average 56.5% in 2012 and 2013.
To improve the quality and performance of production plans and tasks related to optimal use and
reliable operation of main and interstate power grids,
high-quality and timely repair of equipment of OHLs
and substations, efficient energy supervision over
electric and heat power consumption, for the purpose
of uninterruptible power supply to consumers, the
collective agreements provide the following:
– monthly bonuses to employees for main achievements in production and business operations. Upon
the decision of the director the bonus amount to
the employee for personal production achievements
may be increased;
– rewarding employees with the Certificate of Merit
of the state enterprise National Power Company
“Ukrenergo” and an honour in the form of badge
“For merits” with payment of one-time cash reward;
– one-time cash reward on occasion of professional
holiday - the Power Engineer’s Day.
Average number of full-time employees has decreased by 0.25% during the accounting year and
was 15755persons.

Середньооблікова чисельність штатних працівників зменшилась за звітний рік на 0,25% і склала по
підприємству 15755 чоловік.
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Охорона праці
Occupational safety
Створення належних, безпечних та здорових
умов праці спрямованих на збереження життя,
здоров’я і працездатності працівників Компанії в
процесі трудової діяльності є пріоритетним завданням для керівництва ДП “НЕК “Уренерго”, що випливає із статті 3 Конституції України, яка визначає:
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканість і безпека визначаються в Україні
найвищою соціальною цінністю.»

Creation of the proper, safe and healthy working
conditions aimed at preserving life, health and working capacity of employees in the process of labour
activity is a priority of the management of SE “NPC
“Ukrenergo”. This is stipulated in Article 3 of the
Constitution of Ukraine, which state that:
“An individual, his life and health, honour and
dignity, personal security and safety are regarded as
the superior social value in Ukraine.”

На виконання Конституції України, статті 13 Закону України “Про охорону праці” і затвердженного
наказом Міністра Плану основних заходів з охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного
комплексу Міненерговугілля в ДП “НЕК “Уренерго”
розробляються та затверджуються щорічні організаційно-технічні заходи з охорони праці

In compliance with the Constitution of Ukraine, Article 13 of the Law of Ukraine “On Labour Protection”
and the Plan of Basic Labour Protection Measures for
enterprises of fuel and energy complex of the Ministry of the Energy and Coal Industry, approved by the
Minister, SE NPC “Ukrenergo” develop and approve
annual organizational and technical labour protection
measures.

Реалізація державної політики управління охороною праці в ДП “НЕК “Укренерго” забезпечується
шляхом неухильного дотримання вимог чинного
законодавства і здійснення комплексу організаційно-практичних заходів спрямованих на попередження випадків виробничого травматизму та
профзахворювань. Цьому сприяє Система управління охороною праці, яка функціонує в ДП “НЕК
“Укренерго” відповідно до вимог статті 13 Закону
України “Про охорону праці”.
Упродовж 2013 р. виконані основні організаційно-технічні заходи з охорони праці, затверджені
наказами Міненерговугілля від 14.05.2012 № 300
та ДП “НЕК “Укренерго” від 02.01.2013 № 3.
Витрати грошових коштів на виконання цих заходів склали 17 289,6 тис. грн., що становить 1,75 %
коштів від фонду оплати праці за 2012 рік (вимога статті 19 Закону України “Про охорону праці”
передбачає фінансування охорони праці в обсязі
не менше 0,5% від фонду оплати праці за минулий
рік).
На виконання вимог статті 8 Закону України “Про
охорону праці” працівники ДП “НЕК “Укренерго” на
100% забезпечені спецодягом, іншими засобами
індивідуального та колективного захисту, мийними
та знешкоджувальними засобами. У 2013 р. на
придбання засобів індивідуального та колективного
захисту витрачено 2 041 тис. грн.; спецодягу та
спецвзуття – 3 313,0 тис. грн.; на захисні огородження обладнання – 66,0 тис. грн.; на плакати
та знаки безпеки – 212,1 тис. грн.; мийних та
знешкоджувальних засобів – 126 тис. грн.
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Implementation of state policy for occupational
safety in SE “NPC “Ukrenergo” is achieved by strict
compliance with the current legislation and introduction of a range of organizational and practical measures to prevent occupational injuries and diseases.
Therefore SE NPC “Ukrenergo” has occupational
safety management system, functioning in accordance with Article 13 of the Law Ukraine “On Labour
Protection”.
The main organizational and technical measures
on occupational safety, approved by the Order of the
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine no.
300 dated May 14, 2012 and the Order of SE NPC
“Ukrenergo” no. 3 dated January 2, 2013, have been
implemented in 2013.
Expenditures for their implementation constituted
17 289.6 thousand UAH that is 1.76% of the salary
budget of 2012 (requirements of Article 19 of the Law
of Ukraine “On Labour Protection” provides funding
of occupational safety to the minimum extent of 0.5%
of salary budget of the previous year).
In compliance with requirements of Article 8 of
the Law of Ukraine “On Labour Safety” employees
SE NPC “Ukrenergo” are provided with clothing and
other means of individual and collective protection,
washing and decontaminating agents to the full
extent. The Company spent 2 041 thousand UAH for
individual and collective protective means in 2013; 3
313.0 thousand UAH for special clothing and footwear; 66.0 thousand UAH for protective guarding
of equipment; 212.1 thousand UAH for posters and
safety signs; 126 thousand UAH for washing and
decontaminating agents.

На виконання вимог ст. 17 Закону України “Про
охорону праці” та Положення про медичний огляд
працівників певних категорій у 2013 р. проведений
медичний огляд 9145 працівникам. Всі працівники,
які працюють на роботах із небезпечними і шкідливими умовами праці, пройшли відповідні медичні
огляди.

In compliance with requirements of Article 17 of the
Law of Ukraine “On Labour Protection” and the Provision on Medical Examination of Workers of Certain
Categories in 2013 9145 workers underwent medical
examination. All employees working in dangerous
and hazardous conditions underwent relevant medical
examinations.

На виконання вимог ст. 13 Закону України “Про
охорону праці” упродовж 2013 р. проведена планова атестація 293 робочих місць за умовами праці,
на що було витрачено 292,0 тис. грн. За результатами проведеної атестації робочих місць працівникам ДП “НЕК “Укренерго” у повному обсязі надані
пільги і компенсації за роботу з важкими та шкідливими умовами праці.

In compliance with requirements of Article 13 of the
Law of Ukraine on Labour Protection the scheduled
certification of 293 workplaces by working conditions
was conducted in 2013 at the cost of 292.0 thousand
UAH. Based on results of certification of workplaces
SE NPC “Ukrenergo” granted complete benefits and
compensations to its employees for work in difficult
and hazardous conditions.

Відповідно до вимог ст. 21 Закону України “Про
охорону праці” ДП ”НЕК “Укренерго” отримало
дозволи від Держгірпромнагляду України на всі
види робіт підвищеної небезпеки, на що у 2013 р.
використано 50,0 тис грн.

According to requirements of Article 21 of the Law
of Ukraine “On Labour Protection”, SE NPC “Ukrenergo” obtained permits of the State Service of Mining
Supervision and Industrial Safety of Ukraine for all
kinds of hazardous operations, wherefore 50.0 thousand UAH were spent.

На виконання вимог ст. 41 Закону України “Про
охорону праці” в минулому році разом з профспілковими організаціями були проведені огляди-конкурси стану охорони праці, промсанітарії, на
що було використано 268,0 тис. грн.
Для запобігання нещасним випадкам, виконання
вимог ст. 13 Закону України “Про охорону праці”
та для удосконалення системи контролю за станом
охорони праці в ДП “НЕК “Укренерго” проводилися
комплексні перевірки стану охорони праці в магістральних електричних мережах, а саме: в Тернопільських, Чернівецьких, Черкаських, Львівських
та Харківських. Водночас, у 2013 р. комісіями
електроенергетичних систем проведено комплексні
перевірки стану охорони праці та пожежної безпеки в 25 магістральних електричних мережах та
структурних підрозділах. Під час перевірок особлива увага звертається на виконання вимог інструкцій
з охорони праці при виконанні робіт підвищеної
небезпеки, в тому числі: на висоті, в колодязях,
шурфах, траншеях, котлованах, в діючих електроустановках, вантажо-развантажувальних робіт за
допомогою машин і механізмів тощо. При цьому
акцентується увага на необхідність і правильність
застосування індивідуальних засобів захисту. Також
проводились оперативні перевірки робочих місць.
Обсяг цих перевірок затверджуються щорічними
наказами. Перевірки робочих місць виконувались
згідно з “Положенням про оперативний контроль
за станом охорони праці та пожежної безпеки на
робочих місцях в магістральних електричних мережах та виробничих службах ДП “НЕК “Укренерго”.
За результатами комплексних перевірок складені
заходи по усуненню виявлених недоліків.

In compliance with requirements of Article 41 of the
Law of Ukraine “On Labour Protection” the Company
in cooperation with trade unions conducted review
contests for occupational safety and industrial hygiene at the cost of 268.0 thousand UAH.
In compliance with requirements of Article 13 of
the Law of Ukraine “On Labour Protection”, to avoid
accidents and to improve occupational safety control
systems SE NPC “Ukrenergo” conducted comprehensive inspections of occupational safety at main
power grids, namely: Ternopilska, Chernivetska, Cherkaska, Lvivska and Kharkivska power grids. At the
same time, commission of power systems conducted
comprehensive inspections of occupational and fire
safety at 25 main power grids and structural divisions
in 2013. During these inspections, special attention
was drawn to the compliance with requirements of
occupational safety instructions when performing
hazardous works, including: work at height, in wells,
shot holes, trenches, pits, at operating electric equipment, load-handling operations with vehicles and
machinery. Thus the attention is drawn to the necessity and proper use of individual protective means.
In addition, operational inspections of workplaces
were conducted. The scope of these inspections is
approved by yearly orders. Inspections of workplaces
were conducted according to the Provision on operational control over on-site occupational and fire safety
at the main power grids and production support units
of SE NPC “Ukrenergo”. Based on results of inspections measures to eliminate the detected shortcomings were developed.
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Компанія надає першочергового значення
питанню інформування населення про правила
поведінки в зоні діючих ЛЕП. Для висвітлення в
засобах масової інформації матеріалів з питань
запобігання травмування сторонніх осіб в обласних і районних періодичних виданнях друкуються
статті на тему “Електробезпека та пожежна безпека
при проведенні робіт і находженні в охоронних
зонах ліній електропередачі”. Для учнів і студентів
навчальних закладів читаються лекції, демонструються фільми про небезпеку ураження електрострумом, проводяться екскурсії на енергетичні
підприємства для ознайомлення з умовами роботи
електрообладнання, проводяться бесіди щодо дотримання правил безпеки з мешканцями населених
пунктів, біля яких проходять лінії електропередач
напругою 220-750 кВ. На дошках оголошень селищних Рад та навчальних закладів, біля яких проходять лінії електропередач напругою 220-750 кВ,
вивішуються плакати та звернення до громадян з
приводу дотримання правил електробезпеки. На
огорожах підстанцій з зовнішньої сторони та на
всіх опорах ліній електропередачі напругою 220750 кВ встановлені попереджувальні знаки: “Стій!
Напруга”, “Не залазь! Уб’є”.
Причинами нещасних випадків були незадовільний стан обладнання, порушення виробничої
дисципліни та технології виконання робіт, недостатня професійна майстерність працівників і низька
вимогливість керівників до підпорядкованого
персоналу.

The Company gives priority to the provision of
information to the public on the rules of behaviour at
the area of operating power transmission lines. For
the purpose of coverage of materials on prevention
of injuries of third persons in mass media, articles
on “Electrical and fire safety during the performance
of work and stay at the protected area of electricity
transmission lines” are published in regional and
district periodicals. For students the Company gives
lectures, demonstrates films on danger of electric
shock, holds excursions at Company for the purpose
of familiarization with operating conditions of electric
equipment, holds a discussions on the observance of
safety rules by residents of localities where there are
220-750 kV transmission lines. Posters and appeals
to people related to the observance of electrical safety
rules are places on notice boards of rural councils
and educational facilities in the area of 220-750 kV
transmission lines. On the outside of fences and all
supports of 220-750 kV transmission lines there are
warning signs: “Stop! High voltage. Not to climb up!
Danger to life.”
Among causes of accidents there is unsatisfactory
state of equipment, violation of production discipline
and process procedure, lack of professional skills
and lack of exactingness of managers with respect
subordinated personnel.
There were no injuries of third parties caused by
equipment of SE NPC «Ukrenergo».

Травмувань сторонніх осіб на обладнанні ДП
“НЕК “Укренерго” не було.

Загальний рівень травматизму в ДП “НЕК “Укренерго” за останні чотири роки:
General accident rate in SE NPC “Ukrenergo” for the previous four years:
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Роки
Years

Кількість нещасних
випадків
Number of accidents

2010
2011
2012
2013

7
2
2
6

в т.ч.
including
електротравматизм
electric shock
1
1

зі смертельним випадком
with death
1
1
1

Витрати на охорону праці ДП “НЕК “Укренерго” за 2010 - 2013 рр.
Expenses for occupational safety of SE NPC “Ukrenergo” in 2010-2013
2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

тис.грн.
thousand
UAH

тис.грн.
thousand
UAH

тис.грн.
thousand
UAH

тис.грн.
thousand
UAH

Всього витрачено на охорону праці
Total expenses for occupational safety

20 787,0

24 931,0

21 659,8

17 289,6

% від фонду оплати праці за минулий рік
% of salary budget of the previous year

-

3,4%

2,53%

1,75%

% від реалізованої продукції
% of sold products

0,82%

-

-

-

Придбання спецодягу та спецвзуття
Purchase of special clothing and footwear

2 725,0

3 931,0

5 576,2

3 313

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

3 112,0

3 252,0

1 839,7

2 041,0

Проведення атестації робочих місць за умовами праці
Certification of workplaces with respect to working conditions

333,5

192,0

207,6

292,0

Проведення медичних оглядів працівників
Conduction of medical examinations of employees

959,3

1 022,0

1 343,6

1 265,0

Покращення умов праці та санітарно-побутових умов
Improvement of working and sanitary conditions

1 461,8

3 121,0

3 225,0

1 165,6

Спецхарчування
Special meals

568,7

611,0

652,0

643,0

Медаптечки та медикаменти
Medical boxes and medications

324,1

290,0

302,0

291,2

Витрати
Expenses

Виконання колдоговору
Performance of the Collective Agreement
Адміністрація та первинні профспілкові організації ДП «НЕК «Укренерго» надають важливе значення реалізації соціальних програм розвитку колективу. Колективні договори ДП «НЕК «Укренерго» та
його відокремлених підрозділів наповнені широким
спектром виробничих та соціально-економічних
зобов’язань адміністрації та трудового колективу
підприємства. Для підйому соціально економічного
становища та покращення добробуту працівників
підприємство постійно виділяє кошти для надання
допомоги працівникам з числа найбільш не захищених категорій, зокрема у 2013 році:
– виплачувалися грошові кошти жінкам, що мають
неповнолітніх дітей, дітям-сиротам, працівникам на придбання шкільного приладдя для дітей
шкільного віку. Загальна сума таких виплат в
цілому по підприємству становила майже 2,5
млн.грн.
– надавалася грошова виплата працівникам у зв’язку із захворюванням та на оздоровлення під час
щорічної відпустки на суму близько 58 млн.грн.
(розмір матеріальної допомоги на оздоровлення
наведений в таблиці)

The management and primary professional labour
unions of SE NPC “Ukrenergo” give priority to the
implementation of social team-building programmes.
Collective agreements of SE NPC “Ukrenergo” and
its separate divisions stipulate the range of production and socioeconomic obligations of the Company management and team. To enhance social and
economic condition and welfare of the personnel the
Company regularly allocates funds to provide support to the most vulnerable groups of employees, in
particularly, in 2013:
– money was paid to women having underage
children, orphaned children, employees for the
purchase of school supplies to children of school
age. Total amount of such payments made by the
Company in general is almost 2.5 million UAH.
– the payment was made to employees having
disease and for the purpose of recreation during
the annual leave to the amount of approximately
58 million UAH (for the amount of financial aid for
recreation purpose see the table below).
– the management funded cost-cutting of recreation
vouchers purchased by labour organizations of SE
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– профінансовано адміністрацією здешевлення
оздоровчих путівок, придбаних профспілковими організаціями ДП НЕК «Укренерго» на суму
близько 16,4 млн.грн. (кількість працівників та
сума придбаних путівок наведені у таблиці)
– здійснено інших виплат та соціальних пільг, відповідно до умов колективних договорів, на суму
близько 32,3 млн.грн.
Велика увага приділяється роботі з молоддю. За
кошти, спрямовані на культурно-масову роботу,
первинні профспілкові організації ДП «НЕК «Укренерго» забезпечують можливість молоді систематично займатися оздоровчими та ігровими видами
спорту, брати участь у галузевих спартакіадах та
інших регіональних змаганнях, де команди нашого
підприємства займають призові місця. На проведення культурно-масових заходів у 2013 році було
виділено майже 4 млн.грн.
Щороку підприємство витрачає більш 400 тис.
грн. для навчання молодих фахівців у вищих учбових закладах України без відриву від виробництва.
В 2013 р. на ці цілі було виділено 470 тис. грн.
Великої уваги адміністрація та профспілкові організації ДП «НЕК «Укренерго» приділяють роботі з
непрацюючими пенсіонерами та дітьми працівників. Так, відповідно до умов колективних договорів
непрацюючі пенсіонери користуються соціальними
пільгами на рівні з працівниками підприємства.
Крім щомісячної виплати непрацюючим пенсіонерам, яка за 2013 рік складала 6,72 млн.грн. надавалася фінансова матеріальна допомога до святкових та ювілейних дат на суму близько 633 тис.грн.
За правило прийнято періодичне відвідування та
обстеження умов проживання кожного непрацюючого пенсіонера ДП «НЕК «Укренерго».
Адміністрація та профспілкові організації ДП
НЕК «Укренерго» не залишають без уваги молоде
подружжя та дітей працівників. Так, при одруженні,
або народження дитини у 2013 році працівникам
було виплачено майже 280 тис.грн. Кожного року
600-700 дітей працівників підприємства приймає
оздоровчий табір пансіонату «Енергетик» на Чорному морі. При бажанні відпочити в оздоровчих
закладах ДП «НЕК «Укренерго» працівники мають
можливість придбати пільгові дитячі путівки. На
Новорічні свята кожна дитина отримує подарунок
та запрошення на Новорічну виставу. Сім’ям, які
мають трьох і більше дітей або дітей інвалідів, путівки до оздоровчих закладів ДП «НЕК «Укренерго»
- надаються безкоштовно.
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NPC “Ukrenergo” to the extent of approximately
16.4 million UAH. (for the number of employees
and the cost of purchased vouchers see the table)
– other payments and social benefits under collective
agreements were made to the amount of approximately 32.3 million UAH.
Particular attention is paid to activities aimed at
young people. For the costs allocated for cultural-mass work primary labour unions of SE NPC
“Ukrenergo” provide young people with the possibility to go in for sports, take part in sports contests
and other regional competitions, where the Company
teams won medal places. Almost 4 million UAH were
allocated for cultural mass activities in 2013.
Yearly the Company spends more than 400 thousand UAH for education of young specialists at higher
educational institutions of Ukraine without discontinuing the work. 470 thousand UAH was allocated for
this purpose in 2013.
The management and labour unions of SE NPC
“Ukrenergo” pay particular attention to work with retirees and children of employees. Thus, under terms
and conditions of the collective agreements retirees
enjoy social benefits along with the Company employees. Except for the monthly allowance to the amount
of 6.72 million UAH in 2013, retirees received financial assistance on holidays and anniversaries to the
extent of approximately 633 thousand UAH. As a rule
SE NPC “Ukrenergo” pays periodic visits and carries
out inspections of the living conditions of each retiree
of the Company.
The management and labour unions also pay attention to young families and their children. Thus, almost
280 thousand UAH were paid to employees in case of
marriage or childbirth.
Recreation camp “Energetyk” located on the Black
Sea admits 600-700 children of the Company employees annually. Employees may get recreation
vouchers for children at reduced price if they want to.
Each child receives New Year’s gift and an invitation
to the New Year’s performance. Recreation vouchers
are granted free-of-charge to families having three
and more children.

Витрати на матеріальну допомогу та соціальні пільги
Expenses for financial aid and social benefits
Показники
Indicators

За звітний період 2013 року
For the reporting period 2013

За звітний період 2012 року
For the reporting period 2013

Кількість осіб
Number of persons

Сума витрат, тис. грн
Amount of expenses,
UAH thousand

Кількість осіб
Number of persons

Сума витрат, тис. грн
Amount of expenses,
UAH thousand

Медичне обслуговування
Health care

8687

5644,5

10034

1532,3

Матеріальна допомога на
оздоровлення
Financial aid
for recreation purpose

15880

56773,3

15761

53577,2

Придбано путівок, всього:
Vouchers purchased, total:

5458

22941,6

5514

22406,4

у т.ч.: за рахунок Фонду
соцстраху
including at the expense of
the Social Security Fund

397

2055,5

244

1101,4

за рахунок власних коштів
підприємства та
профспілкової
5061
організації
at the expense of the Company and labour unions

20886,1

5096

20971,2

Оздоровлено працівників і
членів їх сімей, всього
Number of employees
5458
and their family members
benefited, total

22941,6

5514

22075,7

в т.ч. працівників
including employees

3672

15850,8

3477

14167,3

дітей працівників
children of employees

1207

4728,7

1255

4679,9

6.2

Інформаційна політика
Information policy

Виконуючи роль національного системного
оператора ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго»
проводить відкриту інформаційну політику для
інформування населення та громадськості про
діяльність компанії та формування позитивного
іміджу компанії.
Веб-сайт ДП «НЕК «Укренерго» є одним із
основних інструментів надання своєчасної і достовірної інформації. На офіційному веб-сайті ДП
«НЕК «Укренерго» (www.ukrenergo.energy.gov.ua)
публікується інформація про роботу ОЕС України, діяльність компанії в частині диспетчерського
управління ОЕС України, про виробничо-господарську і міжнародну діяльність, про перспективу
розвитку магістральних мереж, про реалізацію
основних інвестиційних проектів та інша інформація за характером діяльності підприємства.

Being national system operator of the IPS of
Ukraine SE NPC “Ukrenergo” has a transparent
information policy aimed at raising the awareness of
the public on the Company activity and creation its
positive image.
The website of SE NPS “Ukrenergo” is one of
essential tools of providing timely and reliable information. Thus, the information on the operation of the
IPS of Ukraine and the Company activity in terms of
supervisory control over the IPS of Ukraine, production, business and international activity, the future
development of trunk grids, implementation of major
investment projects and other information related
to the Company activity is published on the official
website of SE “NPC “Ukrenergo” (www.ukrenergo.
energy.gov.ua).
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Статті фахівців ДП «НЕК «Укренерго» про впровадження нових технологій, тенденції розвитку
електроенергетики тощо, публікуються в друкованих виданнях енергетичного спрямування, а саме:
«Енергетика та електрифікація», «Электрические
сети и системы», «Электропанорама» та ін.
У звітному році ДП «НЕК «Укренерго» приймало
участь у XI Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс: сьогодення та майбутнє».
Виставкова експозиція компанії була представлена
інформаційними стендами про пріоритетні інвестиційні проекти та їх реалізацію. Відокремлені
підрозділи «Вінницяелектротехнологія» та «Південьенергопром» були представлені натурними
зразками нового обладнання і технологій. Демонстрували фільм «ОЕС України в надійних руках»
про Компанію.
В рамках форуму підготовлено і проведено
науково-практичний семінар «Автоматизована
система обліку електричної енергії – передумова
реформування ринку електроенергії».
У 2013 році ДП «НЕК «Укренерго» проводило
активну роботу із громадськістю. Фахівці компанії
приймали безпосередню участь у роботі громадських організацій енергетичного спрямування,
зокрема, НТСЕЕС, Асоціація «Укргідроенерго»,
ВЕФ та ін., проведенні громадських обговорень
проектів законодавчих, нормативних актів, а також
у семінарах, круглих столах, науково-практичних
конференціях з актуальних питань розвитку енергетики, зокрема, положень Оновленої Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року, запровадження нових ринків електроенергії, приєднання
електромереж та ін.

6.3

Articles of specialists of SE NPC “Ukrenergo” on
the implementation and operation of modern equipment, electric power industry development trends
are published in industry magazines, namely “Energy
and Electrification”, “Electrical grids and systems”,
“Elektropanorama” etc.
During the reporting year the Company participated
in the XI International Forum “Fuel and Energy Complex of Ukraine: Present and Future.” At the SE NPC
“Ukrenergo was represented by information stands,
dedicated to priority investment projects and their
implementation. Separate division “Vinnytsiaelektrotekhnolohiay” and “Pivdenenergoprom’ were represented by full-scale specimens of new equipment
and technologies. The film about the Company titles
“The IPS of Ukraine in good hands” was broadcast.
Within the framework of the Forum, SE NPC
“Ukrenergo” prepared and carried a scientific and
practical seminar “Automated electricity metering
system is a prerequisite for electricity market reorganization”.
SE NPC “Ukrenergo” had a wide public outreach in
2013. Experts of SE NPC “Ukrenergo” directly participated in the work of public energy organizations, in
particular HTCEEC, Ukrhidroenergo Association, WEF
etc., held public discussions of draft laws and regulations, as well as seminars, round tables, scientific
conferences on crucial issues of energy sector, in
particular, provisions of the Updated Energy Strategy
of Ukraine up to 2030, introduction of new electricity
markets, connection of power grids etc.

Система менеджменту
Management system

Світові тенденції розвитку енергетики вимагають
впровадження сучасних методів управління енергопідприємствами, що передусім дає поштовх не
тільки до підвищення ефективності та вдосконалення їх діяльності, але і відкриває нові горизонти у
залученні зовнішніх інвестицій для розвитку.

World trends require the introduction of modern
management means at a power company that, first of
all, enhances their efficiency and improves the activity
as well as opens new horizons in attraction of the
external investments.

У 2012 році ДП «НЕК «Укренерго» розпочало
поширення діючої в апараті управління компанії
системи управління якістю (ISO 9001:2008) на
відокремлені підрозділи з диспетчерсько-технологічного управління та з експлуатації магістральних
електричних мереж, а також роботи із впровадження вимог міжнародних стандартів ISO 14001:2004
«Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування» і OHSAS 18001:2007

Thus, SE NPC “Ukrenergo” started to introduce
the quality management system (ISO 9001:2008)
in 2012, used in the management apparatus, in
separate divisions for dispatch and process control
and divisions for operation of main power grids, as
well as the implement international standards ISO
14001:2004 “Environmental Management Systems. Requirements and instructions”, and OHSAS
18001:2007 “Hygiene and occupational safety management systems. Requirements”.
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«Системи управління гігієною та безпекою праці.
Вимоги».
Для реалізації наміченого в компанії здійснені
наступні заходи: визначено відповідальних осіб за
систему управління якістю, гігієною та безпекою
праці, екологічного керування, розроблено та
визначено політику, настанови, методики процесів,
ідентифіковано екологічні аспекти і ризики у сфері
гігієни та безпеки праці, розроблено програми з
охорони навколишнього середовища та зі зниження
небезпек і ризиків, організовано навчання внутрішніх аудиторів та персоналу компанії тощо.
Відповідно до вимог міжнародних стандартів в
ДП «НЕК «Укренерго» проведено внутрішні аудити,
за результатами яких було виявлено ряд невідповідностей та здійснено заходи щодо їх усунення.
У листопаді 2013 року в компанії працювала
група зовнішніх аудиторів німецького органу із сертифікації систем управління DQS GmbH.
Аудит проведено в департаментах, управліннях,
службах а відділах ДП «НЕК «Укренерго» і його
відокремлених підрозділах з диспетчерсько-технологічного управління та з експлуатації магістральних електричних мереж, а саме: Західній, Північній,
Центральній електроенергетичних системах і Львівських, Сумських та Чернігівських магістральних
електричних мережах.
За результатами аудиту органом сертифікації
прийнято рішення щодо видачі ДП «НЕК «Укренерго» міжнародних сертифікатів.
Сертифікати засвідчують, що у сфері діяльності
здійснення централізованого оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергетичною
системою України та забезпечення передачі
електроенергії магістральними і міждержавними
електричними мережами компанія впровадила та
використовує систему управління якістю, гігієною
та безпекою праці, екологічного керування відповідно до вимог ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 та
OHSAS 18001:2007.
Отримання сертифікатів підтверджує результативність впровадження і функціонування системи
управління якістю, гігієною та безпекою праці,
екологічного керування компанії, є свідченням
стабільності, надійності роботи та інвестиційної
привабливості ДП «НЕК «Укренерго».
Впровадження вимог міжнародних стандартів
підвищує рейтинг та імідж компанії, є вагомим
важелем у роботі з міжнародними організаціями
(зокрема, фінансовими установами), забезпечує
керованість і прозорість діяльності, покращує
результативність роботи компанії та якість її послуг,

To perform the targeted tasks the company took
the following measures: persons responsible for
quality, hygiene and occupational safety management systems were appointed; policy, instructions,
process procedures were developed and approved;
environmental aspects and risks related to hygiene
and occupational safety were identified; programmes
of environmental protection and risk mitigation were
elaborated; training of internal auditors and Company personnel was organized.
According to requirements of international standard SE NPC “Ukrenergo” carried out internal audits,
based on results thereof the number of violations
was detected and measures for their elimination were
taken.
A group of independent auditors of the German
certification authority for management systems DQS
GmbH worked in the company in November 2013.
The audit was carried in departments, administrations, services and divisions of SE NPC “Ukrenergo”
and its separate divisions for dispatch and process
control, and for operation of power grids, namely: at
the Zakhidna, Pivnichna, Tsentralna power systems
and Lvivska, Sumska and Chernihivska power grids.
Based on results of the audit the certification body
approved the issuing SE NPC “”Ukrenergo” the international certificates.
The certificates prove that the Сompany has introduced and uses the quality, hygiene, occupational
safety and environmental systems according to ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
in the area of a centralized operation and process
management of the Integrated Power System of
Ukraine and ensuring electricity transmission via
trunk and interstate electric power grids.
The issue of the certificates proves the efficiency
of introduction and operation of the quality, hygiene,
occupational safety and environmental management
systems in the Company, and is an evidence of
sustainability, operational reliability and investment
attractiveness of SE NPC “Ukrenergo”.
The implementation of international standards
improves the Company rating and image, being an
important lever in cooperation with international
organizations (in particular, financial institutions),
ensures the controllability and transparency of business, enhances Company performance and quality
of its services, aimed to meet the consumer needs,
contributes to the minimization of harmful impact on
the personnel’s health and development of modern
environmental protection system.
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що спрямовані на задоволення вимог споживача,
сприяє зменшенню шкідливого впливу на здоров’я
персоналу та розвитку сучасної системи охорони
навколишнього середовища.
Завданням на 2014 рік є постійне вдосконалення
процесів системи управління якістю, гігієною та
безпекою праці, екологічного керування, виконання запланованих цілей компанії та успішне проходження щорічного наглядового аудиту.

6.4

Екологічна політика
Environmental policy

У своїй діяльності в частині будівництва та
експлуатації електромереж ДП «НЕК «Укренерго»
приділяє належну увагу захисту навколишнього
середовища.
Як повідомлялось у звіті з 2012 р., спеціалістами
компанії систематизовано наявні і можливі впливи
на навколишнє середовище при будівництві і експлуатації об’єктів електромереж за видами:
– вплив на ґрунти;
– вплив на атмосферне повітря;
– вплив на водні об’єкти;
– вплив на рослинний та тваринний світ.
Необхідно зазначити, що вплив на атмосферне повітря та водні об’єкти на об’єктах ДП «НЕК
«Укренерго» мізерно малий, оскільки не використовуються процеси, що призводять до суттєвих
викидів в атмосферу та скидів у водойми, а також
практично відсутні матеріали і речовини, що негативно впливають на це середовище.
Вплив на ґрунтовий покрив.
До даного виду впливів відносяться:
– спорудження під’їзних доріг для будівництва
енергооб’єктів;
– складування матеріалів;
– будівництво фундаментів під опори;
– організація місць тимчасового накопичення
відходів.
Під час будівництва та реконструкції енергооб’єктів збільшується навантаження на ґрунт, що, зокрема, призводить до підвищення ймовірності зсувів у
районах з підвищеною вологістю ґрунту.
Шумовий вплив на рослинний і тваринний світ.
Процес будівництва ПЛ і ПС супроводжується
шумом та присутністю людей, що відлякує представників фауни та змушує їх ховатися, а птахів міняти місця гніздування. Для зменшення шумових
впливів, будівництво здійснюється в найменш екологічно чутливих територіях та в часових проміжках, що не співпадають з періодами розмноження
тварин та птахів.
Електромагнітне випромінювання.
Електромагнітне випромінювання промислової
частоти 50 Гц практично не впливає негативно на
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The objective for 2014 is the constant improvement
of the process of the quality, hygiene, occupational
safety and environmental management systems, performance of the desired tasks by the Company and
successful completion of annual compliance audit.

SE NPC “Ukrenergo” pay due attention to environmental protection as part of its activity of electric
grids construction and operation.
According to the report 2012 specialists of the
Company classified existing and potential impact on
environment in the process of construction and operation of facilities of the power grids into the following
types:
– impact on soil;
– impact on atmospheric air;
– impact on water objects;
– impact on flora and fauna.
It should be noted that impact on atmospheric air
and water objects at facilities of SE NPC “Ukrenergo”
is very small as process leading to air emissions and
discharge in water are not used, and substances and
materials having negative impact on this environment
are almost absent.
Impact on soil surface.
This type of impact includes the following:
– building of access roads for the construction of
power facilities;
– material storage;
– construction of footings for supports;
– arrangement of places of temporary wastes storage.
In the process of construction and reconstruction
of energy facilities the load on soil increases that may,
in particular, cause the augmentation of probability of
earth tilting in areas of high soil humidity.
Noise impact on flora and fauna.
The process of construction of OHLs and substations is attended by noise and presence of people that
frightens faunal forms and makes them hide or makes
birds change their homing. To reduce noise impact
the construction is carried in least environmentally
sensitive areas and within periods that do not coincide with pairing seasons of animals and birds.
Electromagnetic radiation.
Electromagnetic radiation of industrial frequency of
50 Hz practically does not have a negative impact on

рослинний світ, а також на тварин і риб, які під час
своєї міграції можуть перетинати охоронні зони під
ЛЕП, так як проводи знаходяться на достатній від
поверхні землі висоті.
Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище використовуються екоматеріали
у будівництві, впроваджуються нові, безпечні для
довкілля технології, мінімізуються втрати електричної енергії під час її передачі, здійснюються заходи
для надійного та безаварійного функціонування
обладнання.
З урахуванням проведеного службами ДП «НЕК
«Укренерго» аналізу вливу різних аспектів діяльності компанії на довкілля, обираються технічні
рішення щодо реконструкції і технологічного переоснащення об’єктів ДП «НЕК «Укренерго», акцентуючи увагу на їх надійності, довговічності, економічності та екологічності для зниження впливу на
навколишнє середовище. Так, наприклад, заміна
морально застарілих трансформаторів знижує
вплив енергооб’єктів на навколишнє середовище, у
тому числі і за рахунок зниження втрат електроенергії в трансформаторах. Аналогічний ефект дає
зменшення витрат електроенергії в електромережі
на її передачу.
При проектуванні нових об’єктів до складу проектної документації включається оцінка впливу на
навколишнє середовище (ОВНС), що враховує всі
вимоги природоохоронного законодавства України.
Всі проекти будівництва та реконструкції об’єктів
електричних мереж на стадії розробки проходять
державну експертизу.
Тому питання, пов’язані з електромагнітним,
шумовим, вібраційним та іншим впливом електроенергетичних об’єктів на довкілля вирішуються
на стадії проектування при визначенні меж санітарно-захисних зон. На цій же стадії вирішуються
питання відведення земельних ділянок.
З метою покращення екологічної ситуації, налагодження екологічного менеджменту і аудиту
за європейськими стандартами в кінці 2013 р. в
рамках вдосконалення системи управління якістю
в ДП «НЕК «Укренерго» впроваджено вимоги ДСТУ
ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування.
Вимоги та настанови щодо застосування», відповідні сертифікати викладені на офіційному сайті
Компанії.
Впровадження системи екологічного менеджменту дозволить упорядкувати діяльність фахівців,
що виконують функції екологів, систематизувати
екологічну звітність, провести додаткову підготовку
персоналу ДП «НЕК Укренерго» з питань природоохоронної діяльності.
Поводження з відходами. Відповідно до вимог
природоохоронного законодавства України у сфері
поводження з відходами у 2013 році проводилась
утилізація небезпечних відходів.

flora, animals and fish, which during their migration
may cross protective zones under power transmission lines, as cables are located at a sufficient height
from the earth surface.
To reduce negative impact on environment ecological materials are used for construction, new environmentally safe technologies are introduced, electricity
loss are minimized during its transmission, and steps
are taken for reliable and fault-free operation of equipment.
Based on the results of analysis of various aspects
impact of the Company activity on environment, carried by SE NPC “Ukrenergo”, the Company chooses
technical solution for reconstruction and technical
re-equipment of its facilities, focusing on their reliability, durability, economic efficiency and environmental safety to reduce environmental impact. Thus,
for example, replacement of out-of-date transformers
reduces impact of energy facilities on environment,
particularly due to reduction of electricity loss in
transformers. Similar effect is achieved by reduction
of the use of electricity in the process of its transmission.
In the process of new facilities designing project documentation includes environmental impact
assessment (EIA), complying with all the requirements of environmental legislation of Ukraine. All the
projects of construction and reconstruction of power
grids shall be subject to state review at the process
of their preparation. For this reason, issues related to
electromagnetic, noise, vibration and other impacts of
electric power facilities on environment are solved at
the stage of designing in the process of determination
of sanitary and protective zones. At the same stage
the issue of land allotment is settled.
To improve the ecologic situation, arrangement
environmental management and audit according
to European standards, the SSU ISO 140 01:2006
“Environment management systems. Requirements
and instructions for application” was introduced at
the end of 2013 within the improvement of quality
management system of SE NPC “Ukrenergo”.
The introduction of environmental management
system will permit to arrange the activity of the Company specialists operating as ecologists, to regularize environmental reporting, to carry out additional
instruction of staff of SE NPC “Ukrenergo” in environment protection issues.
Waste disposal. In 2013 hazardous waste was
disposed according to environmental legislation of
Ukraine in terms of waste treatment.
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Найменування
відходів
Waste item

Дніпровська ЕС
Dniprovska PS

Донбаська ЕС
Donbaska PS

Західна ЕС
Zakhidna PS

Кримська ЕС
Crymska PS

Південна ЕС
Pivdenna PS

Південно-Західна ЕС
Pivdenno-Zakhidna PS

Північна ЕС
Pivnichna PS

Центральна ЕС
Tsentralna PS

Всього
Total

Утилізація відходів по ДП «НЕК «Укренерго» (у розрізі електроенергетичних систем)
Waste disposal by SE «NPC «Ukrenergo» (by electric power systems)

1.

Лампи люмінесцентні та
відходи, які містять ртуть, інші
зіпсовані і/або відпрацьовані,
т/рік
Fluorescent lamps and waste
containing mercury, other damaged and/or used waste, t/year

0,95

0,78

0,44

0,65

0,71

0,95

0,21

0,75

5,44

2.

Батареї свинцеві, зіпсовані або
відпрацьовані, т/рік
Lead batteries, spoiled or wasted, t/year

3,12

17,73

12.55

12,2

2,45

4,75

0,99

8,84

62,63

3.

Масла та мастила моторні,
трансмісійні та інші,
відпрацьовані, т/рік
Oils and lubricants, motor, gear
and other waste, t/year

5,04

2,54

4,1

2,7

6,16

16,6

0,52

151,15

188,81

4.

Масла трансформаторні
відпрацьовані т/рік
Dielectric oil, spent t/year

2,91

-

27,59

16,8

1,0

11,5

-

-

59,8

5.

Абсорбенти зіпсовані,
відпрацьовані чи забруднені
(Силікагель), т/рік
Absorbents spoiled, used or
contaminated (silica gel),
t/year 0.99

0,99

-

-

-

-

-

2,87

2,8

6,66

6.

Матеріали фільтрувальні,
обтиральні зіпсовані
забруднені маслом,
відпрацьовані чи забруднені,
т/рік
Filter wiping materials, spoiled,
contaminated with oil, used or
contaminated, t/year

2,09

1,51

1,56

2,0

3,1

1,6

1,38

3,82

17,06

7.

Шлам
нафтопродуктів, т/рік
Sludge oil, tons/year

0,9

-

-

1,15

0,9

-

-

-

2,95

№ з/п
Item
No.
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Також у 2013 році продовжено знешкодження обладнання з вмістом екологічно-шкідливих речовин,
а саме поліхлорованих дифенілів (ПХД), токсичні
властивості яких виявляють стійкість до розкладання, характеризуються біоакумуляцією і є об’єктом
транскордонного перенесення повітрям, водою, а
також осаджуються на великій відстані від джерела
їхнього викиду, нагромаджуючись в екосистемах
суші та водних екосистемах. Ця робота здійснюється в рамках Стокгольмської Конвенції про стійкі
органічні забруднювачі, підписану від імені України
23 травня 2001 року та ратифікованої Законом
України від 18.04.2007 № 949-У.

The Company continued to detoxify the equipment
containing environmentally dangerous agents in
2013, in particular, polychlorinated biphenyls (PCB),
whose toxic properties are resistant to decomposition, characterized with bioaccumulation, they are
object of cross-border transmission by air, water and
may deposit at a large distance from their emission
source, accumulating in terrestrial and aquatic ecosystems. This work is performed within the framework on the Stockholm Convention on Permanent
Organic Pollutants signed on behalf of Ukraine on
May 23, 2011 and ratified by the Law of Ukraine no.
949-U dated April 18, 2007.

У 2013 році в Кримській ЕС передано на
знешкодження до ліцензованої організації на операції у сфері поводження з небезпечними відходами 93 банки статичних конденсаторів серії КС з
вмістом шкідливої речовини ПХД - 1 116 кг.

The Crimean PS transferred 93 jars of static condensers, KS series, containing hazardous waste, 1116
kg PCB, to be neutralized to the licensed body in the
area of hazardous waste handling in 2013.
About 15 041 jars of static condensers, KS series,
containing hazardous waste, 312 081 kg PCB, were
neutralized at facilities of SE NPC “Ukrenergo” in
2003-2013.

За 2003-2013 рр. на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» було знешкоджено 15 041 банок статичних
конденсаторів серії КС з вмістом ПХД - 312 081 кг.
На 01.01.2014 на балансі ДП «НЕК «Укренерго»
залишилось 10 452 одиниць обладнання з вмістом
ПХД - 134 411 кг

As of January 1, 2014 SE NPC “Ukrenergo” holds
10 452 equipment units containing PCB - 134 411 kg.

Обсяги знешкодження технологічного обладнання із вмістом ПХД
в ДП “НЕК “Укренерго” за 2003-2013 рр.
Scope of disposal of technical equipment containing PCBs
in SE “NCP” Ukrenergo” in 2003-2013
№
п/п

Найменування об’єктів
Facility name

Знешкоджено за 2013 р.
Disposed in 2013 р.
План Planned
Факт Actual
шт. units
кг kg
шт. units
кг kg

Всього по ДП “НЕК “Укренерго”,
в тому числі:
176
Total by SE “NCP” Ukrenergo”,
including :
1
2
3
4
5
6
7
8

Дніпровська ЕС
Dniprovska PS
Донбаська ЕС
Donbaska PS
Західна ЕС
Zakhidna PS
Кримська ЕС
Crymska PS
Південна ЕС
Pivdenna PS
Південно-Західна ЕС
Pivdenno-Zakhidna PS
Північна ЕС
Pivnichna PS
Центральна ЕС
Centralna PS

Знешкоджено за 2003-2013 роки
Disposed in 2003-2013
шт. units

кг kg

2 640

93

1 116

15 041

312 081

48

1 104

-

-

2 224

51 152

-

-

-

-

-

-

3 309

76 107

Станом на 01.01.2013 р. не було обладнання
As of 01.01.2013, there was no equipment
128

1 536

93

1 116

4 201

80 779

-

-

-

-

2 664

61 272

380

4 560

2 263

38 211

Станом на 01.01.2013 р. не було обладнання
As of 01.01.2013, there was no equipment
-

-

-

-

Станом на 01.01.2013 р. не було обладнання
As of 01.01.2013, there was no equipment
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6.5

Зниження витрат електроенергії на передачу її в електромережах
Reduction of electricity loses for its transmission via power grids

Витрати електроенергії на її передачу магістральними та міждержавними електромережами напругою 220-800 кВ ОЕС України у 2012р. і 2013р.
характеризуються такими даними:

Electricity loses during its transmission via 220800 kV trunk and interstate power grids of the IPS of
Ukraine in 2012 and 2013 are as follows:

Обсяг витрат на передачу електроенергії в електромережах 220-800 кВ ОЕС України (млн.кВт.г)
Electricity loses for its transmission via 220-800 kV power grids of the IPS of Ukraine (GWh)
Відсоток витрат до надходження електроенергії в електромережі без внутрішнього обігу
Percentage of electricity loses before the delivery to power grids excluding internal turnover

Як і у минулі роки на 2013 рік ДП НЕК «Укренерго» були розроблені організаційно-технічні заходи
(ОТЗ) зі зниження технологічних витрат електроенергії на її передачу магістральними та міждержавними мережами ОЕС України, результати реалізації
яких в порівнянні з 2012 роком приведені нижче.

Відсоток обсягу зниження витрат за рахунок ОТЗ від загальних витрат електроенергії
в магістральних та міждержавних електромережах ОЕС України
% of loses reduction due to OTM from total electricity loses in trunk and
interstate power grids of the IPS of Ukraine

Серед вагомих заходів для зниження витрат електроенергії передбачено:
– оптимізація ведення режимів роботи основної
електричної мережі за напругою, коефіцієнтами
трансформації і реактивної потужності;
– вимкнення трансформаторів у режимах малих
навантажень на підстанціях із двома і більше
трансформаторами. Вимкнення трансформаторів на підстанціях із сезонним навантаженням;
– зниження витрат електроенергії на власні потреби підстанцій тощо.
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2013

4265,90

4087,51

2,53

2,47

As in previous years, SE NPC “Ukrenergo” developed the organizational and technical measures
(OTM) to reduce the technological electricity loses for
its transmission via trunk and interstate power grids
of the IPS of Ukraine, see the implementation results
below.

Обсяг зниження технологічних витрат електроенергії на її передачу Магістральними
та міждержавними електромережами ОЕС України за рахунок реалізації ОТЗ (млн.кВт.г)
Reduction of technological electricity loses for its transmission via trunk and interstate power grids of the
IPS of Ukraine due to the implementation of OTM (GWh)

Планом ОТЗ щодо зниження технологічних
витрат електроенергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами
на 2014 рік заплановано зменшити їх величину на
34,7 млн.кВт.г.

2012

2012

2013

50,281

51,524

1,18

1,26

The OTM plan for the reduction of electricity loses
for it transmission via trunk and interstate power
grids for 2014 envisages to decrease the value by
34.7 GWh.
Key measures to reduce electricity loses include the
following:
– optimization of operation modes of trunk power
grid by voltage, transformation ratio and reactive
power.
– transformer shutdown in light-load conditions
at substations with two transformers and more.
Transformer shutdown at substations with seasonal
loads;
– reduction of electricity loses for the personal needs
of substations etc.

6.6

Захист населення в зоні діючих ЛЕП
Population protection within operating OHLs

У 2013 р. одним із напрямків діяльності
ДП «НЕК «Укренерго» було залучення до участі у
вирішенні питань з охорони повітряних ліній електропередачі (далі – ПЛ) місцевих органів державної
влади, керівників підприємств, організацій, установ, які розташовані поруч з охоронними зонами,
власників земель, через територію яких проходять
ПЛ та мешканців населених пунктів (далі – суб’єкти).
Для дотримування правил охорони електричних
мереж та умов виконання робіт у межах охоронних
зон і запобігання розкрадання електроенергетичного майна з суб’єктами проведені заходи:
– вручення повідомлень про вимоги щодо охорони
електричних мереж та умов виконання робіт в
межах охоронних зон;
– інформування через засоби масової інформації
(трансляції по телебаченню і радіо, демонстрації
відеосюжетів та публікації в газетах) про необхідність збереження ПЛ, їх небезпеку та наслідки від
розкрадання;
– проведення профілактичної роботи щодо відповідальності за крадіжки електроенергетичного обладнання, умисне пошкодження або руйнування
об’єктів електроенергетики та виконання правил
поведінки в охоронних зонах ПЛ;
– автопатрулювання працівниками ДП «НЕК «Укренерго» спільно з представниками територіальних
органів МВС України по трасах ПЛ з метою виявлення розукомплектованих опор електропередачі
та затримання правопорушників.
За результатами роботи з охорони ПЛ за 2013
р. у порівнянні з 2012 роком зменшились основні
показники:
– кількість крадіжок на 62%;
– збитки: прямі на 71%, загальні на 86%;
– кількість розукомплектованих опор на 74%;
– кількість викрадених кутників на 55%;
– вага викраденого майна з металу на 60%.
Основними напрямками роботи з охорони ПЛ в
2014 р. будуть сумісні дії з територіальними органами МВС України щодо збереження електроенергетичного майна та спільні виїзди по трасах ПЛ з
метою запобігання розкраданню опор і проведення
профілактичної роботи серед населення, в тому
числі через засоби масової інформації.

One of priorities of SE NPC “Ukrenergo” in 2013
was to involve the local authorities, directors of
companies, organizations, institutions, located near
protected areas, land owners, if OHLs crosses their
territory, and residents (hereinafter referred to as
subjects) to the resolution of issue of protection of
electricity transmission lines (hereinafter referred to
as OHLs).
The following measures were taken to ensure the
compliance with the rules for protection of power
grids and conditions of the work performance within
protected area and to prevent stealing of the power
equipment:
– giving notices requiring to protect power grids and
observe conditions of the work performance within
the protected area;
– informing via mass media (TV and radio broadcasting, demonstration of video clips and publications
in printed media) on the necessity to preserve
OHLs, their danger and consequences of stealing;
– carrying preventive work as to responsibility for the
power equipment stealing , intentional damage of
power facilities destruction and the rules of behaviour in the protected OHL areas observance.
– car patrolling by employees of SE NPC “Ukrenergo”
jointly with representatives of the territorial bodies
of the Internal Affairs Ministry of Ukraine along the
OHL route to detect disassembled electricity transmission supports and arrest offenders.
Based on results of OHL protection key indicators
decreased in 2013 in comparison with 2012:
– number of stealing by 62%;
– damage direct damage - by 71%, overall damage by 86%;
– number of disassembled supports - by 74%;
– number of stolen angle bars - by 55%;
– weight of stolen metal property - by 60%.
Key activities on OHLprotection for 2014 are joint
actions with territorial bodies of the Internal Affairs
Ministry of Ukraine to preserve power equipment, and
joint patrolling the OHL routes to avoid stealing of
supports as well as to perform preventive work aimed
at population, including via mass media.
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7

Фінансова звітність
Financial reporting

7.1

Показники фінансово-господарської діяльності
2012-2013 рр.
Comparative analysis of enterprise activities
in 2012-2013

Вартість основних засобів, амортизаційні відрахування, тис.грн.
Cost of fixed assets, depreciation, UAH thousand
тис. грн
UAH, ths.

6 426 560

6 500 000 —
6 000 000 —
5 500 000 —
5 000 000 —

5 158 902
4 650 732

4 500 000 —
4 000 000 —

5 577 152

4 619 737
Вартість ОЗ за бухгалтерським обліком
Cost of fixed assets for business accounting

4 390 884

Вартість ОЗ за податковим обліком
Cost of fixed assets for tax accounting

3 500 000 —
3 000 000 —

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

500 000 —

433 174

546 784

600 000 —

472 807

532 592

тис. грн
Thousand UAH

400 000 —
300 000 —
200 000 —

Амортизація за бухгалтерським обліком
Depreciation for business accounting

100 000 —

Амортизація за податковим обліком
Depreciation for tax accounting

0—

2012 р.

2013 р.
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Передача електроенергії, млн. кВт-год

12 763
12 540

11 435
11 266

11 230
11 481

4,9%
липень
Jul.

1,8%
-1,6%
-2,2%
1,5%
1,8%
серпень вересень жовтень листопад грудень
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.

10 599
10 770

2,5%
червень
Jun.

11 241
11 042

1,5%
травень
May.

11 446
10 909

10 168
9 923

10 000 —

9 942
9 798

10 447
10 303

12 000 —

11 921
11 481

12 805
10 786

14 000 —

12 277
12 195

Electric power transmission, mln. kWh

8 000 —
6 000 —
4 000 —
2 000 —
0—
0,7%
січень
Jan.

18,7%
лютий
Feb.

3,8%
березень
Mar.

1,4%
квітень
Apr.

2012 р.
2013 р.
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Передача е/е:
Electric power transmission:

2012

2013

Відх
Outflow

ДП «Енергоринок»
SE “Energorynok”

136 273,5

132 494,2

-3 779,3

Тариф на передачу електроенергії магістральними та міждержавними
електричними мережами, коп./кВт-год.
Tariff for electric power transmission through main and interstate power
grids, kop. / KWh.

2,693
2,81

2,693
2,81

2,877
2,684

2,877
2,684

2,564
2,611

2,564
2,611

2,564
2,611

2,000
2,000

2,000
2,000

0,000 — січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

3,000 —
2,500 —

2,623
2,684

2,693
2,81
2,000
1,911

3,500 —

2,000 —
1,500 —
1,000 —
0,500 —

Jan.
2012 р.
2013 р.

Середньорічний тариф у 2013 році зріс по відношенню до 2012 року
на 0,008 коп./кВт-год., або на 0,32 %
The average tariff rate increased by 0,008 kop. / KWh., or by 0.32% in 2013 compared to 2012

2,423
2,443

2,471
2,469

2,480
2,484

2,488
2,496

2,493
2,501

2,000
1,969

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

2 200 —
2 000 —

2,279
2,246

2,153
2,162

2 400 —

2,358
2,407

2,000
1,953

січень

2 600 —

2,313
2,360

2,000
1,911

Середньозважений тариф з початку року
Average tarrif rate YTD

1 800 —
1 600 —
1 400 —

95

250 000 —

327 244
327 420

293 183
294 141

287 942
299 770

304 925
289 070

300 218
292 813

Feb.

273 831
278 828

Jan.

267 747
275 320

лютий

281 345
289 512

січень

238 412
229 614

300 000 —

256 094
215 719

350 000 —

245 547
233 051

Тис. грн.
UAH, ths.

323 399
296 357

Обсяги товарної продукції і передачі електроенергії
Volumes of commodity production and electric power transmission

200 000 —
150 000 —
100 000 —
50 000 —
0—

березень квітень
Mar.

Apr.

травень червень
May.

Jun.

липень

серпень вересень жовтень листопад грудень

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

2012 р.
2013 р.
Млн. кВт-год.
mln. kW h

Млн. грн.
UAH, mln.

136 400,0 —

— 3 420
3 400

136 000,0 —

— 3 420

136 273,5

136 200,0 —

— 3 420
— 3 420

135 800,0 —
— 3 420
3 322

135 400,0 —
135 200,0 —

2012 р.				
Роки
Years

– Збільшення середньорічного тарифу з
2,493 коп./кВт-год . до 2,501 коп./кВт-год.
забезпечило зростання доходів
на 94,7 млн.грн.
– Зменшення відпуску е/е на 2,7%
зменшило доходи на 16,5 млн.грн.
Загальне зменшення доходів –
78 млн.грн.
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— 3 420

132 494,2

135 600,0 —

— 3 420

2013 р.

— 3 420

Передача електроенергії
Electric power transmission
Обсяг товарної продукції
Volume of commodity
production

– Increase in the average tariff rate from 2,493
kop. / KWh. to 2,501 kop. / kWh. provided
revenue growth by UAH 94.7 million.
– Decrease in electric supply by 2.7% resulted
into decrease of revenues by UAH 16.5 mln
Total decrease in revenues amounted
to UAH 78 mln.

332 161
303 543

392 904
399 384

352 969
34 345

359 723
367 772

346 883
323 694

355 629
352 129

334 593
288 985

330 384
348 340

347 415
269 191

275 537
274 345

350 000 —

258 863
261 913

400 000 —

279 661
344 663

450 000 —

351 376
377 759

Оплати послуг з передачі електроенергії Державним підприємством
“Енергоринок”, тис. грн. з ПДВ
Payments for services rendered for the electric power transmission by the State Enterprise “Energorynok”, UAH ths. Incl. VAT

300 000 —
250 000 —
200 000 —
150 000 —
100 000 —
50 000 —
0—
січень
Jan.

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

середн.
значення
Average

Товарна продукція
Commodities
Надходження коштів з ДП «Енергоринок»
Proceeds from the SE “Energorynok”

Передача е/е:
Electric power transmission

2013

Товарна продукція, передана ДП «Енергоринок» у 2013 р.
Commodities, transmitted by the SE “Energorynok” in 2013

3 985 937

Надходження коштів з ДП «Енергоринок» за 2013 р
Proceeds from the SE “Energorynok” in 2013

3 642 520
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Аналіз оплати послуг з передачі електроенергії Державним
підприємством“Енергоринок” у 2012 році , тис. грн. з ПДВ
Analysis of payment for power transmission services rendered
by state enterprise “Energorynok” in 2012, UAH ths. Incl. VAT
Товарна продукція
Commodities

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

339 989
330 298

316 626
301 014

351 820
362 644

345 530
384 329

365 910
367 624

388 078
390 715

360 261
366 068

328 598
295 386

321 296
312 337

307 313
243 384

300 000 —

294 657
283 878

350 000 —

286 094
312 992

400 000 —

337 614
305 869

Надходження коштів з ДП «Енергоринок»
Proceeds from the SE “Energorynok”

250 000 —
200 000 —
150 000 —
100 000 —
50 000 —
0—
Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Передача е/е:
Electric power transmission

2012

Товарна продукція, передана ДП «Енергоринок» у 2012 р.
Commodities, transmitted by the SE “Energorynok” in 2012

4 079 865

Надходження коштів з ДП «Енергоринок» за 2012 р
Proceeds from the SE “Energorynok” in 2012
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Aug.

3 963 570

середн.
значення
Average

Надходження коштів, млн. грн. (з ПДВ)
Proceeds, UAH mln. (incl. VAT)

2013 р.

Надходження коштів від ДП «Енергоринок»
Proceeds form the SE “Energorynok”
3 642,5

Кредит
Інші надходження
на інвест. проекти Other revenues
Proceeds form the
712,4
SE “Energorynok”
721,7
Державний бюджет
на інвест. проекти
Proceeds form the
SE “Energorynok”
154,2

Надходження коштів від ДП «Енергоринок»
Proceeds form the SE “Energorynok”
3 963,6

2012 р.

-300,0

Державний бюджет
на інвест. проекти
Proceeds form the SE
“Energorynok”
62,8

Кредит
на інвест. проекти
Proceeds form the
SE “Energorynok”
755,8
700,0

1 700,0

2 700,0

3 700,0

Інші надходження
Other revenues
725,4

4 700,0

5 700,0

2012 р.

2013 р.

Надходження коштів від ДП «Енергоринок»
Proceeds form the SE “Energorynok”

3 963,6

3 642,5

Кредит на інвестиційні проекти
Loans for investment projects

755,8

721,7

Державний бюджет на інвестиційні проекти
State budget for investment projects

154,2

62,8

Інші надходження
Other revenues

725,4

712,4

Всього надходження
Total proceeds

5 599,4

5 139,4
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Використа ння коштів, млн. грн. (з ПДВ)
Application of funds, UAH mln. (incl. VAT)

Податки
Taxes
644,4

Заробітна плата з відрахуванням
на соціальні заходи
Salaries with social expenditures
1 404,6

Інші витрати Фінансові
Other costs
витрати
750,1
Financial costs
75,0

2013 р.

2012 р.

-100,0

100

Капітальні інвестиції
Capital investments
2 301,3

Повернення
кредитів
Loan reimbursement
133,0

Податки
Taxes
823,1

Заробітна плата з відрахуванням
на соціальні заходи
Salaries with social expenditures
1 222,1

Інші витрати
Фінансові
Other costs
витрати
1 051,0
Financial costs
52,0

Капітальні інвестиції
Capital investments
2 172,8

Повернення кредитів
Loan reimbursement
60,6

400,0

900,0

1 400,0

1 900,0

2 400,0

2 900,0

3 400,0

3 900,0

4 400,0

2012 р.

2013 р.

З/плата з відрах. на соц. заходи
Salaries with social expenditures

1 222,1

1 404,6

Податки
Taxes

823,1

644,4

Інші витрати
Other costs

1 051,0

750,1

Фінансові витрати
Financial costs

52,3

75,0

Повернення кредитів
Loan reimbursement

60,6

133,0

Капітальні інвестиції
Capital investments

2 172,8

2 301,3

Всього
Total

5 381,9

5 308,4

0—
10 270
158 943

118 853

2 305
10 296

Інші платежі
Other charges

147 966

ПДФО
Personal income tax

2012				

Плата за землю
Land fee

2012		

ПДВ
VAT

200 000 —

Відрахування частини чистого прибутку
Allocation of the net profit

823 132

Податок на прибуток
Profit tax

50 000 —

Інші платежі
Other charges

0

ПДФО
Personal income tax

1 000 000

Плата за землю
Land fee

250 000 —
259 586

ПДВ
VAT

300 000 —

Відрахування частини чистого прибутку
Allocation of the net profit

150 000 —

Податок на прибуток
Profit tax

Платежі до бюджету, тис. грн.
Budget contributions, UAH thousand

Всього платежів
Total contributions
644 447

2013

2013

284 152

196 490
168 151

100 000 —
109 242

1 325
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Витрати на ремонтні роботи, млн. грн. (без ПДВ)
Cost of repairs, UAH mln. (excl. VAT)

Ремонти:
2013 р. – 234,1 млн.грн.
2012 р. – 251,8 млн.грн.
на 17,7 млн.грн.

30,0 —
25,0 —
20,0 —
15,0 —
10,0 —
5,0 —
0,0 —

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

Repairs:
2013 – UAH 234.1 mln.
2012 – UAH 251.8 mln.
by UAH 17.7 mln.

жовтень

листопад

грудень

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

2012

4,9

8,7

13,4

18,6

20,6

24,0

30,7

27,0

31,5

26,1

27,9

18,2

2013

5,7

6,2

9,9

15,4

16,9

22,8

24,6

24,8

29,2

27,7

26,5

24,4

Структура витрат, млн. грн.
Cost structure, UAH mln.
300,0 —

251,8

-7%
234,1

250,0 —

+11,9%

52,7

59,0

200,0 —

витрати на оплату праці з відрахуванням
Labor costs with deductions

150,0 —
100,0 —

-12,7%

193,8

169,2

матеріальні витрати
Material costs

5,9

інші витрати
Other costs

50,0 —
0,0 —

+9,3%

5,4
2012
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2013

Співвідношення витрат на ремонти з умовно-постійними витратами,
млн.грн. (без ПДВ)
The ratio of repair costs to relatively fixed costs, UAH mln. (excl. VAT)

189,0
214,1

250,0 —

163,0
154,3

150,0
149,4

144,4
154,5

142,4
150,3

138,1
154,0

143,9
159,9

140,6
161,2

140,6
161,5

149,5
166,3

141,3
159,0

135,5
152,1

200,0 —

150,0 —

26,1
27,7

27,9
26,5

18,2
24,4

31,5
29,2

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

24
22,8

травень

20,6
16,9

квітень

18,6
15,4

березень

13,4
9,9

лютий

8,7
6,2

січень

4,9
5,7
0,0 —

27
24,8

50,0 —

30,7
24,6

100,0 —

Ремонти 2012 р.
Repairs in 2012
Ремонти 2013 р.
Repairs in 2013
УПВ 2012 р.
RFC in 2012
УПВ 2013 р.
RFC in 2013
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Аналіз витрат на оплату праці
Analysis of labor costs
Фонд оплати праці, тис. грн.
Analysis of labor costs

940 000 —
920 000 —

918 064

900 000 —
800 000 —
860 000 —
840 000 —
828 128
820 000 —

2012

2013

13 500 —

— 5 800

13 450 —

13 432

5 696

— 5 700

13 400 —
— 5 600
13 350 —
— 5 500

13 300 —
13 250 —

— 5 400

13 200 —
13 150 —

— 5 300
5 240

13 169
— 5 200

13 100 —
13 050 —
13 000 —
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2012

2013

— 5 100

середньомісячна заробітна плата (грн.)
average monthly salary, UAH

— 5 000

середньоспискова чисельність (чол.)
average staff number, people

25 —

20 —
2013 рік
15 —

10 —

5—

25 —
2012 рік
20 —

15 —

10 —

5—

0—

Відрахування профспілкам
Contributions to trade unions

Витрати на утримання об’єктів соцкульт. призначення
Maintenance costs of social and cultural facilities

30 —

22,822

9,126

0—

35 —

10,165

Виплати за колдоговором 32,987 млн.грн.
payments under collective agreements UAH 32.987 mln.

30 —

Виплати соцпільг
Payments of benefits

Виплати соцпільг
Payments of benefits

8,216

24,091

7,597

Виплати за колдоговором 32,307 млн.грн.
payments under collective agreements UAH 32.307 mln.

35 —

Витрати на утримання об’єктів соцкульт. призначення
Maintenance costs of social and cultural facilities

Утримання об’єктів соціально-культурного призначення та виплати
за колдоговором, млн.грн.
Maintenance costs of social and cultural facilities and payments under
collective agreements, UAH mln.

Відрахування профспілкам
Contributions to trade unions
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Структура освоєння капітальних інвестицій, млн. грн. (без ПДВ)
Structure of implementation of capital investment, UAH mln. (excl. VAT)
Капітальні інвестиції у 2012 р. склали 1 679,3 млн. грн.
Capital investments amounted to UAH 1,679.3 mln. in 2012

Модернізація та переосна-щення
основних засобів 731,7
Moderniza-tion and upgrading of fixed
assets 731,7

Інше 62,4
Other 62,4

Капітальне будівництво 885,2
Capital construction 885,2

Капітальні інвестиції у 2013 р. склали 2 104,2 млн. грн.
Capital investments amounted to UAH 2 104.2 mln. in 2013

Модернізація та переосна-щення
основних засобів 852,8
Moderniza-tion and upgrading of
fixed assets 852.8
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Інше 53,2
Other 53.2

Капітальне будівництво 1 198,2
Capital construction 1 198.2

Чистий прибуток, млн. грн.
Net profit, UAH mln.

2012 р.
2013 р.
400 —
353,2

350 —
297,4

300 —

255,2

250 —

257,5
214,8

200 —
173,7
152,9

150 —
122,4
100 —
50 —
0—

I квартал
1st Quarter

II квартал
2st Quarter

III квартал
3st Quarter

IV квартал
4st Quarter

Чистий прибуток у 2013р. порівняно з 2012р. зменшився на 251,1 млн. грн. або на 24,1%
і становить 788,0 млн.грн.
Net profit decreased by 251.1 million. or by 24.1% in 2013 compared to 2012 and amounted
to UAH 788.0 mln.
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Керівництво ДП «НЕК «Укренерго» спрямовує всі
зусилля на забезпечення стабільного фінансового
стану підприємства для реалізації стратегічних
планів з розвитку ОЕС України, сплати в повному
обсязі зборів та податків в бюджет, виконання гарантій в сфері оплати праці та соціальної підтримки працюючих.
а результатами 2013 року магістральними електричними мережами було передано 132 494,2 млн.
кВт.год. електроенергії, за 2012 рік – 136 273,5
млн.кВт.год., зменшення обсягів передачі електроенергії – 3 779,9 млн.кВт.год.
У 2013 р. порівняно з 2012 р. відбулося збільшення середньорічного тарифу на передачу електроенергії на 0, 008 коп./кВт-год. (з 2,493 коп./кВтгод. до 2,501 коп./кВт-год.) та зменшення обсягів
передачі електричної енергії на 3 779,3 млн.кВт.
год., в результаті чого загальне зменшення вартості наданих послуг з передачі електричної енергії
магістральними електричними мережами (товарна
продукція) становить 78 млн.грн.
Умовно-постійні витрати діяльності з передачі
електричної енергії магістральними електричними
мережами збільшились на 141 млн.грн. з 2 029,8
млн.грн. у 2012 році до 2 170,8 млн.грн. у 2013
році.
Витрати на ремонт у 2013 році порівняно з 2012
роком зменшились на 17,7 млн.грн. і становили
234,1 млн.грн.
Вартість основних засобів за бухгалтерським
обліком зросла на 1 268 млн.грн. – з 5 158,9 млн.
грн. (станом на 31.12.2012) до 6 426,6 млн.грн.
(станом на 31.12.2013).
Вартість основних засобів за податковим обліком
зросла на 1 186,3 млн.грн. – з 4 390,9 млн.грн.
(станом на 31.12.2012) до 5 577,2 млн.грн. (станом
на 31.12.2013).
Амортизаційні відрахування зазнали таких змін:
зростання амортизації за бухгалтерським обліком
на 39,6 млн.грн. у 2013 році проти 2012 року. За
податковим обліком збільшення амортизації на
14,2 млн.грн. з 532,6 млн.грн. у 2012 році до 546,8
млн.грн. у 2013 році.
Чистий прибуток у 2013 році порівняно з 2012
роком зменшився на 251,1 млн.грн. або на 24,1% і
склав 788 млн.грн. Прибуток, затверджений НКРЕ,
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Top management of SE “NEC “Ukrenergo” directs
all its efforts to ensure a stable financial situation of
the Enterprise to implement a strategic plan for the
development of IPS of Ukraine, paying fees and taxes
to the budget in full, for performance guarantees of
payment of salaries and social assistance of workers.
Following the results of 2013 the main electric power grids transmitted 132 494.2 mln. kW h of electric
power, 136 273.5 mln. kW h in 2012, the decrease in
power transmission amounted to 3 779.9 mln. kW h.
In 2013 compared with 2012, there was an increase
in the average tariff for electric power transmission
by 0, 008 kop. / KWh. (from 2,493 kop. / kWh. to
2,501 kop. / kWh.) and reduction of electric power
transmission by 3 779.3 mln. kW h , resulting in the
total reduction in the cost of services rendered for the
transmission of electric power by main power grids
(commodity production) at UAH 78 mln.
Relatively fixed costs of electric power transmission
through main power grids increased by UAH 141
mln. (from UAH 2 029.8 mln. in 2012 to UAH 2 170.8
million. in 2013).
Repair costs decreased by UAH 17.7 mln. in 2013
compared with 2012 and amounted to UAH 234,1
mln.
The cost of fixed assets for business accounting
increased by UAH 1 268 mln. – from UAH 5 158,9
mln. (as of 31.12.2012) to UAH 6 426.6 mln. (as of
31.12.2013).
The cost of fixed assets for fiscal accounting
increased by UAH 1 186,3 mln. – from UAH 4 390.9
mln. (as of 31.12.2012) to UAH 5 577.2 mln. (as of
31.12.2013).
Depreciation changed as follows: the growth of depreciation for business accounting amounted to UAH
39.6 mln. in 2013 versus 2012. Depreciation for tax
accounting increased by UAH 14.2 million. from UAH
532.6 mln. in 2012 to UAH 546.8 million. in 2013.
Net profit decreased by UAH 251.1 mln. or by
24.1% in 2013 compared with 2012 and reached UAH
788 mln. Profit approved by NERC is target-oriented and used for the implementation of investment
projects as well as for other activities, provided by the
tariff structure.

є цільовим та використовується для виконання
інвестиційних проектів, а також за іншими напрямками, передбаченими структурою тарифу.
Відрахування частини чистого прибутку у 2013
році до Державного бюджету України склали 158,9
млн.грн., що на 100,7 млн.грн. менше ніж у 2012
році (259,6 млн.грн.)
За 2013 рік обсяг сплати податків та зборів
(обов’язкових платежів) до бюджету склав 644,4
млн.грн., що на 178,7 млн.грн. менше ніж у 2012
році (823,1 млн.грн.).
У 2013 році було сплачено:
– ПДВ – 196,49 млн.грн.;
– податок на прибуток – 109,242 млн.грн.;
– ПДФО – 168,151 млн.грн.;
– інші податки та збори – 11,621 млн. грн.
Обсяг освоєння капітальних інвестицій в 2013
році склав 2 104,2 млн.грн., що на 424,9 млн.грн.
більше ніж у 2012 році (1 679,3 млн.грн.)
Станом на 31.12.2013 у підприємства відсутня
заборгованість із заробітної плати, сплати податків
і зборів.
Середньооблікова чисельність штатних працівників склала:
– 2013 рік - 13 432 чол.
– 2012 рік - 13 169 чол.
Середня заробітна плата у 2013 році збільшилась
на 8,7% або на 456 грн. і склала 5 696 грн.
Виплати за колдоговором, у т.ч. відрахування
профспілкам та виплати по соцпільгам, у 2013 році
склали 33 млн.грн. і зросли порівняно з 2012 роком на 0,7 млн.грн. (32,3 млн.грн.), що зумовлено
збільшенням його інвестиційної складової.

Allocation of the net profit to the State Budget of
Ukraine amounted to UAH 158.9 mln. in 2013, that
was by UAH 100.7 mln. less than in 2012 (UAH 259.6
million).
In 2013 the amount of taxes and duties (mandatory
payments) to the budget amounted to UAH 644.4
mln., that was by UAH 178.7 mln. less than in 2012
(UAH 823.1 million). In 2013 the Enterprise paid:
– UAH 196.49 mln. as VAT;
– UAH 109.242 mln. as profit tax ;
– UAH 168.151 mln. as PIT;
– UAH 11.621 mln. as other taxes and fees
The amount of capital investments implementation
amounted to UAH 2 104.2 mln. in 2013, that was by
UAH 424.9 mln. more than in 2012 (UAH 1 679.3
mln.)
As of 31.12.2013 the Enterprise had no arrears of
wages, taxes and fees.
Average number of full-time employees amounted
to:
– 13,432 people in 2013.
– 13,169 people in 2012.
The average salary increased by 8.7% or UAH 456
in 2013 and amounted to UAH 5 696.
Payments under collective agreements, including
contributions and payments to trade unions and benefits amounted to UAH 33 mln. in 2013 and increased
by UAH 0.7 mln. in comparison with 2012 (32.3
mln.), due to an increase in its investment component.
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7.2

Фінансова звітність
Financial Statement

Скорочена фінансова звітність ДП «НЕК «Укренерго» за 2013 рік складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ),
подається нижче у таблицях:
– Фінансовий стан на 31.12.2013
– Сукупні доходи за 2013 р.
– Зміни у власному капіталі за 2013 р.
– Рух грошових коштів за 2013 р.

Concise financial statement of NPC “UKRENERGO”
for 2013 made according to the International Accounting Standards (IAS) is submitted in the tables
below:
– Financial position on 31.12.2013
– Aggregate revenues for 2013
– Equity capital changes for 2013
– Flow of funds for 2013

Фінансовий стан на 31.12.2013
Financial Situation as of December 31, 2013
тис. грн. / thousand UAH

31.12.2013
АКТИВИ
Assets
ДОВГОСТРОКОВІ АКТИВИ:
Non-current assets:
Основні засоби
Property, plant and equipment
Нематеріальні активи
Intangible assets
Передоплати за основні засоби
Prepayments for property, plant and equipment
Торгова дебіторська заборгованість
Trade accounts receivable
Інші довгострокові активи
Other non-current assets
Всього необоротних активів:
Total non-current assets:
ОБОРОТНІ АКТИВИ:
Current assets:
Запаси
Inventories
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Trade and other debts receivable
Передоплати та інші поточні активи
Prepayments and other current assets
Передоплата частки прибутку до сплати до державного бюджету
Prepaid profit share payable to the state budget
Передоплата з податку на прибуток підприємств
Income tax prepaid
ПДВ до відшкодування та передоплати інших податків
VAT recoverable and other taxes prepaid
Грошові кошти та їх еквіваленти
Cash and cash equivalents
Грошові кошти, обмежені до використання
Restricted cash
ВСЬОГО ОБОРОТНИХ АКТИВІВ:
TOTAL CURRENT ASSETS:
ВСЬОГО АКТИВІВ
Total assets:
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31.12.2012

10,411,562

8,858,390

34,747

44,024

213,742

417,952

22,993

29,384

5,522

4,463

10,688,566

9,354,213

100,103

73,436

310,886

268,372

11,197

29,249

15,940

–

40,939

–

23,075

16,184

113,155

63,674

52,172

270,719

667,467

721,634

11,356,033

10,075,847

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
EQUITY AND LIABILITIES
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
EQUITY
Статутний капітал
Statutory fund
Додатковий оплачений капітал
Additional paid-in-capital
Накопичений нерозподілений прибуток
Retained earnings
Всього власного капіталу
Total equity
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
NON-CURRENT LIABILITIES:
Урядові гранти
Government grants
Кредиторська заборгованість за основні засоби
Payables for property/ plant and equipment
Зобов`язання за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами
Post-employment and other long-term benefit obligations
Відстрочені податкові зобов’язання
Deffered tax liabilities
Всього довгострокових зобов`язань:
Total non-current liabilities
ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
CURRENT LIABILITIES
Урядові гранти
Government grants
Кредити
Loans
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Trade and other accounts payable
Частка прибутку, що сплачується до державного бюджету
Profit share payable to the state budget
Аванси отримані
Advances from customers
Інші податки до сплати
Other taxes payables
ВСЬОГО КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ
TOTAL CURRENT LIABILITIES
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
TOTAL LIABILITIES
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
TOTAL EQUITY and LIABILITIES

1,225,115

1,225,115

190,252

190,252

6,177,340

5,503,554

7,592,707

6,918,921

835,453

869,180

62,426

14,989

253,822

260,706

249,247

230,236

1,400,948

1,375,111

88,099

31,352

1,685,404

1,203,476

587,192

457,374

–

21,027

1,021

1,407

662

67,179

2,362,378

1,781,815

3,763,326

3,156,926

11,356,033

10,075,847
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Сукупні доходи за 2013 р.
Total income for 2013
2012
ДОХІД ВІД ПОСЛУГ З ПЕРЕДАЧІ ТА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
REVENUES FROM ELECTRICITY TRANSMISSION AND DISPATCH SERVICES
Інші доходи
Other income
Витрати на персонал
Personnel costs
Знос та амортизація
Depreciation and amortization
Зменшення корисної вартості торгової та іншої дебіторської заборгованності
Impairment of trade and other receivables
Інші операційні витрати
Other operating expenses
Фінансові доходи
Finance income
Фінансові витрати
Finance costs
Збиток від курсових різниць
Foreign currency exchange loss
Прибуток до оподаткування
Foreign currency exchange loss
Витрати з податку на прибуток
Income tax expense
Прибуток за рік
Profit for the year
Актуарний збиток від зобов’язань з довгострокових виплат працівникам після закінчення трудової діяльності
Actuarial gain from post-employment long-term benefit obligations
Відстрочений податок на інший сукупний дохід
Deferred tax on other comprehensive income
Інший сукупний дохід за рік
Other comprehensive income for the year
Всього сукупних доходів за рік
Total comprehensive income for the year
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3,488,601
160,307
(1,373,248)
(573,429)
(57,945)
(517,589)
8,034
(40,065)
(5,557)
1,089,590
(133,557)
956,033
18,028
(1,707)
16,321
972,354

Зміни у власному капіталі за 2013 рік
Changes in equity for 2013
Статутний
фонд
Statutory
Capital
САЛЬДО НА 1 СІЧНЯ 2012 р.
Balances as at 1 January 2012
Прибуток за рік
Profit for the year
Інші сукупні доходи
Other comprehensive income
Всього сукупний дохід за рік
Total comprehensive income for the year
Приєднання суб’єкта господарювання під спільним контролем
Takeover of the company under common control
Частка прибутку до сплати до державного бюджету
Profit share payable to state budget
Залишок станом на 31.12.2012
Balance as of 31 December 2012
Прибуток за рік
Profit of the year
інші сукупні доходи
other comprehensive income
Всього сукупний дохід за рік
Total comprehensive income for the year
Частка прибутку до сплати до державного бюджету
Total comprehensive income for the year
САЛЬДО НА 31 ГРУДНЯ 2013 р.
Balance as of 31 December 2013

Додатковий
оплачений
капітал
Additional
Paid Capital

Накопичений
нерозподілений
прибуток
Undistributed
Profit

Всього
Total

1.225.115 156,440

4,727,308

6,108,863

–

962,435

962,435

16,321

16,321

–

–

–

978,756

978,756

–

33,812

1,700

35,512

–

–

222,189

222,189

1,225,115

190,252

5,503,554

6,918,921

–

–

754,012

754,012

–

–

41,751

41,751

–

–

795,763

795,763

–

–

121,977

121,977

6,177,340

7,592,707

1,225,115 190,252
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Рух грошових коштів за 2013 р.
Cash flow for 2013
Операційна діяльність
Operating activities
Прибуток до оподаткування
Profit before income tax

828,966

Коригування на
Adjustments to reconcile profit
Знос та амортизація
Depreciation and amortization

623,080

Збиток від нереалізованих курсових різниць, нетто
Unrealized foreign currency exchange loss, net

32,262

Дохід від державних грантів, визнаний у поточному році
Gain on government grants recognized in the current year

30,650

Списання ПДВ
VAT liabilities written-of

-

Сторнування уцінки/уцінка запасів
Reversal of write-off

1,150

Нарахування за зобов`язаннями за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами
Accrual of post-employment and other non-current benefit obligations

13,746

Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів
Loss on disposal of property, plant and equipment and intangible

12,282

Безоплатно отримані основні засоби
Property, plant and equipment received free of charge

4,778

Формування резерву витрат на покриття збитків від безнадійної торгової та іншої дебіторської заборгованості
Allowance for irrecoverable trade and other accounts receivable

24,261

Дохід від обліку кредиторської заборгованості за основні засоби за амортизованою вартістю
Gain on accounting of payables for property, plant and equipment at amortized cost

10,103

Фінансові витрати
Finance costs

44,566

Фінансові доходи
Finance income

18,240

Операційний прибуток до змін в оборотному капіталі
Operating profit before working capital changes

1,514,242

Збільшення запасів
Increase in inventories

(25,517)

Зміна торгової на іншої дебіторської заборгованості
Increase in trade and other accounts receivable

(60,384)

Зміна передплат та інших поточних активів
Decrease/increase in prepayments and other current assets

(18,052)

Зміна податків до сплати та передоплати податків
Decrease/increase in VAT recoverable and in other taxes prepaid

6,891

Зміна інших довгострокових активів
Increase in other non-current assets

1,059

Зміна авансів отриманих
Decrease/increase in advances received

386

Зміна торгової та іншої кредиторської заборгованості
Decrease/increase in trade and other accounts payable

33,324

Зміна податків до сплати
Decrease/increase in other taxes payable

62,962

Відсотки отримані
Interest received

18,240

Відсотки сплачені
Interest paid

40,099

Податок на прибуток сплачений
Income tax paid

108,389
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Виплати працівникам після закінчення трудової діяльності та інші довгострокові виплати працівникам
Post-employment and other non-current benefit obligations paid
Грошові кошти від операційної діяльності
Net cash generated by operating activities

10,855
1,200,668

Інвестиційна діяльність
Investing activities
Придбання основних засобів та нематеріальних активів
Acquisition of property, plant and intangible assets

(1,720,669)

Капіталізовані проценти, пов`язані з придбанням основних засобів
Capitalized interest paid on acquisition of property, plant and equipment

(34,858)

Грошові кошти, використані на інвестиційну діяльність
Net cash in investing activities

(1,755,527)

Фінансова діяльність
Financing activities
Сплата частки прибутку до державного бюджету
Profit share payable to state budget paid

(158,944)

Надходження від кредитів
Proceeds on loans

616,674

Погашення кредиту
Repayment of loans

(132,960)

Отримані державні гранти
Government grants received

53,670

Грошові кошти, отримані від фінансової діяльності
Net cash generated by financing activities

378,440

Чисте зменшення грошових коштів та їх еквівалентів
Net decrease/increase in cash

(176,419)

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
Cash and cash equivalents, at the beginning of the year

334,393

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
Cash and cash equivalents, at the end of the year

165,327

Вплив курсових різниць
Effects of foreign currency exchange differences

7,353

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно
до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності в рамках підготовки Компанії до переходу на
МСФЗ. Аудит фінансової звітності проведено ПрАТ
«Делойт енд Туш ЮСК». На думку аудитора «…
фінансова звітність відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан на 31 грудня
2013 р., а також фінансові результати її діяльності
та рух грошових коштів за рік, який закінчився цією
датою, у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності».

This financial reporting is prepared in accordance
with the requirements of the International Financial
Reporting Standards in the preparation of the transition to IFRS. The audit of the financial reporting is
made by PJSC “Deloitte & Touch USC”. According
to the auditor “…financial reporting is presented
fairly, in all substantial aspects, the financial state as
on December, 31 2013, and its financial results and
movement of money for a year, which made off the
mentioned date, in accordance with to International
Financial Reporting Standards”.

Фінансова звітність ДП «НЕК «Укренерго» за
2013р. підписана директором К.В.Ущаповським та
головним бухгалтером І.Б.Бобком 22.07.2014 року.

Financial reporting of SE “NPC” UKRENERGO” for
2013 signed by director K.V.Ushchapovskyi and chief
accountant I.B.Bobko on 22.07.2014
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