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1

Про компанію
Company introduction

1.1

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

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

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, гарантувати умови безпечної
праці і професійного розвитку для працівників Компанії
згідно з принципами корпоративно-соціальної відповідальності.

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

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 interests of all energy market participants;
to provide the Company employees with conditions for
safe work and professional growth according to corporate
social responsibility.

Policy

– розвиток людського потенціалу як головної передумови виконання завдань ДП «НЕК «Укренерго»;
– досягнення ефективності і прибутковості виробничо-господарської діяльності підприємства, достатньої для належного функціонування і розвитку
магістральних електромереж, а також соціального
поступу колективу;
– досягнення нормативних параметрів стану повітряних ліній і підстанцій як базової умови їх надійної
роботи;
– 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 стандартних показників якості та безпеки, повномасштабного входження
в європейський ринок електроенергії.

– human development as a prerequisite for the

Шляхи реалізації стратегії:
– вдосконалення системи управління з метою організації
злагодженої і ритмічної праці оперативного, технологічного і ремонтного персоналу;
– зміцнення соціально-професійного статусу працівників через підвищення їх кваліфікації, рівня оплати
праці, використання інших форм соціального захисту;
– виконання заходів зі зниження ризиків для здоров`я і
створення безпечних умов роботи працівників;
– забезпечення прозорості закупівель обладнання, робіт
і послуг;
– зменшення навантаження на тариф з передачі
електроенергії і диспетчерського управління шляхом
залучення довгострокових кредитних коштів МФО
для фінансування програми розвитку і модернізації
магістральних електромереж;

Policy implementations methods:
– management system improvement to arrange coordinated and smooth work of operating, process and maintenance personnel;
– strengthening the social and occupational status of personnel through its advance training, raising of the salary
level, using other forms of their social protection;
– taking health risk mitigation measures and creating safe
working conditions for employees;
– ensuring transparency in equipment, work and service
procurement;
– discount on the rate for electricity transmission and
dispatch control through mpbilisation of the long-term
credits of the IMF to fund the Trunk Power Grids Development and Modernization Programme;

achievement of the objectives of SE NPC Ukrenergo;

– ensuring sufficient efficiency and profitability of the

company’s production and business activity for proper
operation and development of the trunk power grids as
well as for social progress of the staff;
– ensuring the specified parameters for overhead
transmission lines and substations to mitigate aging of
the power facilities;
– implementation of the Trunk Power Grid Dvelopment
Programme to ensure sustainable operation of the
IPS of Ukraine, power delivery by plants, resolution of
outstanding issues of the certain regions;
– minimization of the negative impact on the
environment through the strict observance of the
statutory requirements and ensuring the transparency
with regard to these issues;
– integration of the IPS of Ukraine with the European
energy community to comply with the prescribed quality
and safety standards parameters, to ensure complete
European electricity market integration.
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– концентрація матеріальних і людських ресурсів на виконання планів ремонтів, модернізації, технічного переоснащення підстанцій (ПС) та повітряних ліній (ПЛ);
– вдосконалення систем протиаварійної автоматики,
релейного захисту, зв’язку, обліку електроенергії тощо;
– оперативне реагування на нештатні ситуації в енергосистемі;
– партнерське співробітництво з членами Оптового
ринку електроенергії України, будівельно-монтажними
і проектними інститутами , громадськими організаціями та ін.;
– впровадження європейських стандартів з передачі
електроенергії.

– allocating of the financial and human resources for the
implementation of plans for repair, modernization and
technical re-equipment of substations (SS) and overhead
transmission lines (OHLs);
– improvement of emergency automation, relay protection,
communication, electricity accounting systems etc.;
– prompt response to the emergencies within the power
system;
– collaborating with participants of the Ukrainian wholesale
electricity market, construction and engineering institutes, public organizations etc.;
– introducing the European standards for electricity transmission.

Апарат управління компанії
Management Board
Відокремлені підрозділи
з функцією диспетчерського управління

Separate structural units
(with dispatching control facilities)

1.2

Структура Державного підприємства
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
(на 31.12.2014р.)
Structure of the State Enterprise
National Power Company Ukrenergo
(as for December 31,2014)

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.

TThe company structure is arranged by the region and
incorporates 8 power systems (Dniprovska, Donbasska, Zakhidna, Krymska, Pivdenna, Pivdenno-Zakhidna,
Pivnichna and Tsentralna), which control and coordinate
32 separate divisions responsible for operation of the trunk
and cross border 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 separate divisions: the Main Data-Processing Center (Kyiv),
Vinnytsiaelektrotekhnologiya (Vinnytsia), Scientific and
Research Center for Electric Power Industry (Kyiv), Recreation Center Energetyk and Health Complex Semydvirya (AR
of Crimea), division for public catering Energetyk (Kyiv).

У структурі компанії функціонують Державна інспекція з експлуатації електростанцій і мереж та Державна
інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

There is also the State Inspectorate for Operation of
Power Plants and Networks, and the State Inspectorate for
Supervision over Electricity and Heat Consumption.

Оперативне керування режимами роботи Об`єднаної
енергетичної системи України здійснюється з центрального і восьми регіональних диспетчерських пунктів ДП
«НЕК «Укренерго».

The on-line control over the operation modes of the
Integrated Power System of Ukraine is exercised by the
Main and eight Regional dispatch control centers of SE
NPC Ukrenergo.
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Дніпровська електроенергетична система
Dniprovska (Dnieper) Power network
Донбаська електроенергетична система
Donbaska (Donetsk Basin) Power network
Західна електроенергетична система
Zakhidna (Western) Power network

Державна інспекція
з експлуатації електричних станцій
і мереж
State Inspectiorate for Operation
of Power Plants and Networks

Відокремлені підрозділи
Separated units
Головний
інформаційно-обчислювальний центр
Golovnyi informatsiyno-obchyslyuvalnyi tsentr
(Main Data Processing Centre)

Південна електроенергетична система
Pivdenna (Southern) Power network

Науково-технічний центр
електроенергетики
Electric Power Science
and Technical Centre

Кримська електроенергетична система
Krymska (Crimean) Power network

Вінницяелектротехнологія
Vinnytsiaelectrotekhnologiya

Південно-західна електроенергетична система
Pivdenno-zakhidna (South-Western) Power network

Південьенергопром
Pivdenenergoprom
Пансіонат «ЕНЕРГЕТИК»
ENERGETYK Boarding House

Північна електроенергетична система
Pivnichna (Northern) Power network
Центральна електроенергетична система
Tsentralna (Central) Power network

Підрозділ громадського харчування
«ЕНЕРГЕТИК»
ENERGETYK Public Catering unit
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
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1.3

Керівний склад державного підприємства
“Національна енергетична компанія України” у 2014 р.
Management team of the State Enterprise
National Power Company Ukrenergo in 2014
1. Директор (Виконуючий обов`язки)
ОМЕЛЬЯНОВСЬКИЙ Петро Йосипович (по 11.03.2014)
УЩАПОВСЬКИЙ Костянтин Валерійович (з 12.03.2014 по 25.12.14)
КАСІЧ Юрій Петрович (з 26.12.2014)
Director (Acting Director)
OMELYANOVSKYI Petro Yosypovych (until 11.03.2014)
USCHAPOVSKYI Kostiantyn Valeriyovych (from 12.03.2014 until 25.12.14)
KASICH Yuriy Petrpvych (from 26.12.2014)
2. Перший заступник директора
БУЗІНОВ Володимир Миколайович
First Deputy Director
BUZINOV Volodymyr Mykolayovych
3. Заступник директора – головний диспетчер
УЩАПОВСЬКИЙ Костянтин Валерійович (по 12.03.2014)
ЗАЙЧЕНКО Віталій Борисович (з 12.03.2014 по 25.12.2014)
Deputy Director - Chief Dispatcher
USHCHAPOVSKYI Kostyantyn Valeriiovych (until 12.03.2014)
ZAYCHENKO Vitaliy Borysovych (from 12.03.2014 until 25.12.2014)
4. Заступник директора з економіки та фінансів
ПОНОМАРЕНКО Оксана Олександрівна (по 16.07.2014)
МУРАВЙОВА Тетяна Матвіївна
Deputy Director for Economics and Finance
PONOMARENKO Oksana Oleksandrivna (until 16.07.2014)
MURAVYOVA Tetiana Matviyivna
5. Заступник директора з капітального будівництва та закупівель
КІНДЄЄВ Олексій Вікторович
Deputy Director for Capital Construction and Procurement
KINDIEIEV Oleksiy Viktorovych
6. Заступник директора з технічних питань – головний інженер
БЄЛКІН Микола Миколайович
Deputy Director for Technology - Chief Engineer
BELKIN Mykola Mykolaiovych
7. Заступник директора з охорони праці та екологічних питань
ШЕБЕРСТОВ Петро Олексійович
Deputy Director for Occupational Safety and Environmental Protection
SHEBERSTOV Peter Oleksiyovych
8. Заступник директора із загальногосподарських питань
КОМАРЕНКО Олександр Іванович
Deputy Director for General Issues
KOMARENKO Oleksandr Ivanovych
9. Заступник директора з перспективного розвитку та міжнародних зв`язків
БОРИСЕНКО Андрій Володимирович
Deputy Director for Prospective Development and Foreign Affairs
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.

The Company is a state unitary enterprise in electric power
industry, acting as a public business enterprise, which is
based on state ownership, being subject and subordinated
to the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine.

Мета:

Objective:

Основні напрями діяльності:

Key activities:

забезпечення надійного та ефективного функціонування ОЕС України, паралельної роботи ОЕС України з
енергосистемами суміжних країн, передача електроенергії магістральними та міждержавними електричними
мережами та досягнення економічних результатів,
достатніх для забезпечення функціонування та розвитку
компанії, екологічної безпеки, гарантування соціального
захисту та безпечних умов роботи працівників.
– здійснення централізованого оперативно-технологічного управління ОЕС України із забезпеченням
балансу виробництва і споживання електроенергії в
країні, запобігання порушенням режимів і аваріям
системного значення та ліквідації 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;
– інформаційно-технологічне забезпечення функціонування ОРЕ;
– експлуатація і розвиток систем протиаварійної автоматики, оперативно-технологічного управління, обліку
електроенергії, засобів зв`язку, релейного захисту,
телемеханіки і обчислювальної техніки;
– участь у розробці концепції вдосконалення і розвитку
ОРЕ України та планів перспективного розвитку ОЕС
України;
– реалізація програм капітального будівництва, модернізації, технічного переоснащення магістральних
та міждержавних електромереж, участь у розробці та
реалізації відповідних технологій і нормативно-технічної документації, інші напрями і форми інноваційної
діяльності;
– координація оперативно-технічної експлуатації, участь
у розробці і впровадженні 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;
– впровадження та експлуатація автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного та організаційно-економічного управління, а також програмно-технічних
систем контролю та управління електроспоживанням,
засобів зв`язку, телемеханіки та обчислювальної
техніки;
– забезпечення єдності вимірювань перетоків потужності та електроенергії магістральними та міждержавними електромережами;

to ensure the reliable and efficient operation of the IPS
of Ukraine, parallel operation of the IPS of Ukraine with
power systems of neighbouring countries, electricity
transmission via trunk and cross border power grids, as
well to achieve economic results which are sufficient to
provide sustainable company operation and development,
environmental safety, decent salary level and safe labour
conditions.
– exercising centralized operation and process control
over the IPS of Ukraine, ensuring the balance between
electricity generation and consumption in the country,
preventing disturbances and system emergencies, as
well as eliminating possible accidents with minimum
losses for the country;
– electricity transmission via trunk and cross border power
grids;
– ensuring efficient operation and development of trunk
and cross border power grids as a part of infrastructure
of the Ukrainian wholesale electricity market (WEM);
– information and technology support of the wholesale
electricity market functioning;
– usage and development of emergency automation, operative and technical control, electricity metering systems,
communication means, relay protection, remote control
and computing devices;
– participating in elaboration of the Ukrainian WEM
improvement and development policy and prospective
development plans for the IPS of Ukraine;
– implementing programmes for capital construction,
modernization, technical re-equipment of the trunk and
cross border power grids, participating in development
and execution of related technologies and technical
standard documentation, other areas and types of innovation activity;
– coordinating the technical operation, participating in development and introduction of new and updated devices
for relay protection systems, emergency automation, operation and process control, accounting, communication
and telemetric systems at energy enterprises, connected
to the IPS of Ukraine;
– introducing and exploitation of the automated systems
of the dispatch and technical control, as well as organizational and business management; software systems
for electricity consumption management and control,
communication means, remote control and computing
devices;.
– ensuring the uniformity of measurements of capacity
and power flows over the trunk and cross border power
networks;
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– участь у розробці та реалізації річних і сезонних схем
регулювання стоку водосховищ каскадів гідроелектростанцій;
– участь у розробці методичних та інструктивних матеріалів, обов’язкових до виконання енергокомпаніями і
електростанціями, які підключені до ОЕС України;
– забезпечення діяльності підрозділів, що здійснюють
державний нагляд за режимами споживання електричної та теплової енергії і за додержанням вимог
технічної експлуатації енергооб`єктів, підключених до
ОЕС України;
– проведення аукціонів, торгів та інших заходів для
забезпечення діяльності підприємства;
– організація інформаційної діяльності, конференцій,
симпозіумів, виставок тощо.
– підготовка і випуск інформаційної та рекламної
продукції, а також методичної та програмно-технічної документації з питань, пов’язаних з діяльністю
підприємства;
– розробка та виготовлення технічного оснащення, засобів захисту та засобів малої механізації;
– проведення сертифікаційних випробувань засобів
індивідуального захисту від ураження електричним
струмом, пристроїв та обладнання.
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– participating in development and implementation of
annual and seasonal flow regulation of the water-storage
reservoirs at the chain of hydro power plants;
– participating in the development of methodological and
guidance materials, binding to the power companies and
power plants, connected to the IPS of Ukraine;
– ensuring the operation of divisions responsible for the
state supervision over electricity and heat consumption
modes and compliance with the operational requirements for power facilities connected to the IPS of
Ukraine;
– holding auctions, tenders and other events to ensure the
company’s operation;
– organizing the information activity, conferences, symposiums, exhibitions, etc.
– preparation and release of information and advertising
materials as well as methodological and technical project
documentation concerning the company’s activity;
– development and manufacturing of technical equipment,
protection and labour-saving tools;
– performing certification testing of individual protection
means against electric shock, devices and equipment.
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2

Характеристика ОЕС України
Description of the Ukrainian IPS

2.1

Встановлена потужність електростанцій ОЕС України
у 2013-2014 р.р.
Installed Capacity of the IPS of Ukraine Power Plants in 2013-2014
2013
млн.кВт GW

ТЕС генеруючих компаній (ГК)
TPPs of GCs

2014
%

млн.кВт GW

%

27,62

50,68

27,70

50,69

ТЕЦ та інші ТЕС
CHPPs and other TPPs

6,70

12,29

6,55

11,99

АЕС NPPs

13,84

25,39

13,84

25,32

ГЕС, ГАЕС
HPPs, HPSPs

5,41

9,93

5,78

10,58

ВЕС WPPs

0,37

0,68

0,42

0,77

СЕС Solar PPs

0,56

1,03

0,35

0,65

Всього Total

54,50

100,00

54,64

100,00

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

50,00 —

• АЕС NPPs

40,00 —
30,00 —

• ТЕЦ та інші ТЕС
CHPPs and other TPPs

20,00 —
• ТЕС генеруючих компаній (ГК)
TPPs of GCs

10,00 —
0,00 —
2013

14

2014
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2.2

Зміни встановленої потужності електростанцій ОЕС України
у 2014 році
Change of installed capacity of the IPS of Ukraine in 2014

Виробництво електроенергії електростанціями ОЕС України
у 2013-2014 р.р.
Electric Power Output of IPS of Ukraine Power Plants
in 2013-2014
2013

2014

млрд.кВт·год TWh

%

млрд.кВт·год TWh

%

78,30

39,83

68,47

37,63

ТЕЦ та інші ТЕС
CHPPs and other TPPs

16,63

8,90

14,43

7,93

АЕС NPPs

83,21

45,50

88,39

48,58

ГЕС, ГАЕС
HPPs, HPSPs

14,22

5,46

9,09

5,00

ТЕС генеруючих компаній (ГК)
TPPs of GCs

ВЕС WPPs

0,64

0,14

1,13

0,62

СЕС Solar PPs

0,56

0,17

0,43

0,24

193,56

100,00

181,94

100,00

Всього Total

2013

2014

200,00 —
• СЕС Solar PPs
• ВЕС WPPs
• ГЕС, ГАЕС HPPs, HPSPs

180,00 —
160,00 —
140,00 —

• АЕС NPPs

120,00 —
100,00 —
80,00 —

• ТЕЦ та інші ТЕС
CHPPs and other TPPs

60,00 —
40,00 —

• ТЕС генеруючих компаній (ГК)
TPPs of GCs

20,00 —
0,00 —
2013
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На 31 грудня 2014 року встановлена потужність електростанцій ОЕС України становить 54 642,5 МВт, що на
138,1 МВт більше минулого року.

As of 31 December, 2014 the total installed capacity of
power plants of the IPS of Ukraine was 54 642.5 MW that
is by 138.1 MW more than the previous year.

В 2014 році збільшено генеруючу потужність на
638,6 МВт:

In 2014, the generating capacity has increased by
638.6 MW.

Збільшено встановлену потужність конденсаційного
обладнання, що входить до сфери управління ТЕС Міненерговугілля України, на 84 МВт:
– Бурштинська ТЕС блок №5 (+13 МВт) в період проведення реконструкції енергоблоку виконано комплекс
робіт по підвищенню його встановленої проектної
потужності, і за результатами іспитів та обстежень, а
також згідно з результатами спеціальних випробувань
енергоустаткування, енергоблок перемарковано з 195
на 208 МВт з 05.05.14;
– Старобешівська ТЕС блок №10 (+25 МВт) під час
проведення ремонту енергоблоку виконано комплекс
робіт по підвищенню його встановленої потужності і енергоблок перемарковано з 175 на 200 МВт з
01.06.14;
– Криворізька ТЕС блок №4 (+18 МВт) під час проведення ремонту енергоблоку виконано комплекс робіт
по підвищенню його встановленої потужності та за
результатами спеціальних випробувань енергоблок
перемарковано з 282 на 300 МВт з 05.06.14;
– Криворізька ТЕС блок №10 (+18 МВт) під час проведення ремонту енергоблоку виконано комплекс робіт
по підвищенню його встановленої потужності та за
результатами спеціальних випробувань енергоблок
перемарковано з 282 на 300 МВт з 06.09.14;
– Добротвірська ТЕС блок №8 (+10 МВт) в період проведення реконструкції енергоблоку виконано комплекс
робіт по підвищенню його встановленої проектної
потужності і за результатами спеціальних випробувань енергоблок перемарковано з 150 на 160 МВт з
23.09.14.

The installed capacity of TPP condensing equipment
within the jurisdiction of the Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukrainewas increased by 84 MW, in particular:
– at the generating unit 5 of Burshtynska TPP (+13 MW)
a work package 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 195 to 208 MW as of 05.05.2014;
– at the generating unit 10 of Starobeshivska TPP (+25 MW)
a work package was performed to increase its installed
design capacity along with its repair, and the generating
unit was remarked from 175 to 200 MW as of 01.06.2014;
– at the generating unit 4 of Kryvorizka TPP (+18 MW) a
work package was performed to increase its installed
design capacity along with its repair. Based on results of
special testing, the generating unit was remarked from
282 to 300 MW as of 05.06.2014;
– at the generating unit 10 of Kryvorizka TPP (+18 MW)
a work package was performed to increase its installed
capacity along with its repair. Based on results of special
testing, the generating unit was remarked from 282 to
300 MW as of 06.09.2014;
– at the generating unit 8 of Dobrotvirska TPP (+10 MW)
a work package was performed to increase its installed
design capacity along with its reconstruction. Based
on results of special testing, the generating unit was
remarked from 150 to 160 MW as of 23.09.2014.

Збільшено встановлену потужність ГЕС ОЕС України на
57,7 МВт за рахунок:
– реконструкцій гідроагрегатів ГЕС ПАТ «Укргідроенерго», що проводились в період з 2012 по 2014 рік на
53,1 МВт:
- Канівська ГЕС встановлена потужність збільшена з
472 до 475,5 МВт;
- Київська ГЕС з 429,5 на 440 МВт;
- Дніпродзержинська ГЕС з 369,6 до 382 МВт;
- Дніпровська ГЕС з 1513,1 до 1539,8 МВт.
– введено до складу малих ГЕС нові, відновлені та реконструйовані ГЕС сумарною потужністю 4,6 МВт:
- по Південно-Західній ЕЕС на 0,9 МВт;
- по Дніпровській ЕЕС на 0,94 МВт;
- по Центральній ЕЕС на 1,55 МВт;
- по Західній ЕЕС на 1,2 МВт;

The installed capacity of HPP of the IPS of Ukraine was
increased by 57.7 MW due to:
– reconstruction of HPP hydroelectric generating units,
performed by Ukrhidroenergo PJSC in 2012-2014 by
53.1 MW:
- The installed capacity of Kanivska HPP was increased
from 472 to 475.5 MW;
- The installed capacity of Kyivska HPP was increased
from 429.5 to 440 MW;
- The installed capacity of Dniprodzerzhynska HPP was
increased from 369.6 to 382 MW;
- The installed capacity of Dniprovska HPP was increased
from 1513.1 to 1539.8 MW;
– The list of small HPPs was extended with new,
rehabilitated and reconstructed HPPs with a total
capacity of 4.6 MW, in particular:
- by 0.9 MW in the Pivdenno-Zakhidna PS;
- by 0.94 MW in the Dniprovska PS;
- by 1.55 MW in the Tsentralna PS;
- by 1.2 MW in the Zakhidna PS;

2014
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– збільшено встановлену потужність ГАЕС ОЕС України на
324 МВт за рахунок:
– введенно в промислову експлуатацію гідроагрегат №2 Дністровської ГАЕС потужністю 324 МВт з
25.12.14;

– The installed capacity of HPSPP of the IPS of Ukraine
was increased by 324 MW due to the following:
- The hydroelectric generating unit no. 2 of the
Dnistrovska HPSPP with a total capacity of 324 MW
was put into operation on 25.12.2014;

– введено в експлуатацію нові ВЕС сумарною потужністю –
136,9 МВт:
- ВЕС«ТОВ «Вітряний парк Лутигинський» потужністю
25 МВт з квітня 2014р.;
- ВЕС «ТОВ «ВКФ «Лігена» потужністю 0, 45 МВт з
січня 2014р.;
- збільшено на 79,95 МВт потужність Ботієвської
ВЕС (ТОВ «Вінд Пауер») за рахунок введення нових
вітроагрегатів;
- збільшено на 21,5 МВт потужність ТОВ «Вінкрафт
Україна», за рахунок введення ВЕС «Ставки» і ВЕС
«Берегова»;
- збільшено на 10 МВт потужність ТОВ «Вітряний парк
«Очаківський», за рахунок введення п’ятої черги
станції Дмитрівського вітропілля;

– New WPPs with a total capacity of 136.9 MW were put
into operation.
- a WPP held by Lutygynskyi Wind Park LLC with a total
capacity of 25 MW was put into operation in April 2014;
- A WPP held by Lihena Production Commercial
Company LLC with a total capacity 0.45 MW was put
into operation in January 2014;
- the capacity of Botiyevska WPP (Wind Power Ltd.) was
increased by 79.95 MW due to the installation of new
wind power units;
- the capacity of Windcraft Ukraine LLC increased by
21.5 MW after Stavky and Berehova WPPs were put
into operation;
- the capacity of Ochakivskyi Wind Park LLC was
increased by 10 MW after the fifth stage of Dmytrivske
Vitropillya was commissioned;

– введено в експлуатацію нові Сонячні електростанції
сумарною потужністю – 16 МВт, а саме:
- СЕС ТОВ «Праймвуд» потужністю 7,98 МВт в червні
2014р.;
- Цекинівська СЕС №2 (4-5 черги) ЗЕА «Новосвіт»
потужністю 1,011 МВт в квітні 2014р.;
- СЕС ТОВ «Атласенерджі» потужністю 1 МВт в грудні
2014р.;
- СЕС ТОВ «Гранд Солар» потужністю 0,63 МВт в
червні 2014р;
- Гальжбіївська СЕС №2 ТОВ «Енергоінвест» потужністю 0,51 МВт в квітні 2014р.;
- Цекинівська СЕС №3 ЗЕА «Новосвіт» потужністю
0,203 МВт в липні 2014р.;
- Озірна СЕС ЗЕА «Новосвіт» потужністю 0,126 МВт в
червні 2014р.;
- СЕС ТОВ «Фрунзе Солар» потужністю 0,107 МВт в
січні 2014р.;
- СЕС ТОВ «Менеджес Україна» потужністю 0,03 МВт в
вересні 2014р.;
- СЕС ТОВ «Завод Галичина» потужністю 0,015 МВт в
жовтні 2014р.;
- СЕС ТОВ «Вест Ойл Груп» потужністю 0,016 МВт в
листопаді 2014р.;
- збільшено на 4 МВт потужність СЕС ТОВ «Токмак
солар енерджі» за рахунок введення нових агрегатів;
- збільшено на 0,4 МВт потужність СЕС ТОВ «Біоенергопродукт» за рахунок введення нових агрегатів (СЕС
Глещава 1-3, СЕС Микулинці 1-2);
– введено в експлуатацію нові станції на біопаливі сумарною потужністю – 20 МВт, а саме:
- ТОВ «Смілаенергопромтранс» друга черга потужністю 6 МВт в вересні 2014р.;
- ТОВ «Біогазенерго» перша черга станції на біопаливі
потужністю 6 МВт в липні 2014р.;
- ТОВ «Агропромислова компанія «Євгройл» біогазова установка потужністю 5 МВт в травні 2014р.;
- ТОВ «Даноша» біогазова установка потужністю 1,2
МВт в серпні 2014р.;

18

– New Solar Power Plants with a total capacity of 16 MW
were put into operation, in particular:
- An SPP held by Primewood Ltd. with a total capacity of
7.98 MW in June 2014;
- Tsekynivska SPP 2 (4-5 stage) held by Novosvit
Foreign Economic Association with a total capacity of
1.011 MW in April 2014;
- An SPP held by Atlas Energy Ltd. with a total capacity
of 1 MW in December 2014;
- An SPP held by Grand Solar Ltd. with a total capacity of
0.63 MW in June 2014;
- Halzhbiivska SPP 2 held by Energoinvest LLC with a
total capacity of 0.51 MW in April 2014;
- Tsekynivska SPP 3 (4-5 stage) held by Novosvit
Foreign Economic Association with a total capacity of
0.203 MW in July 2014;
- Ozirna SPP held by Novosvit Foreign Economic
Association with a total capacity of 0.126 MW in June
2014;
- An SPP held by Frunze Solar LLC with a total capacity
of 0.107 MW in January 2014;
- An SPP held by Managess Ukraine LLC with a total
capacity of 0.03 MW in September 2014;
- An SPP held by Halychyna Plant LLC with a total
capacity of 0.015 MW in September 2014;
- n SPP held by West Oil Group LLC with a total capacity
of 0.016 MW in November 2014;
- the capacity of SPP held by Tokmak Solar Energy was
increased by 4 MW due to the installation of new power
units;
- the capacity of an SPP held by Bioenergoprodukt LLC
was increased by 0.4 MW due to the installation of new
power units (Hleschava SPP 1-3, Mykulyntsi SPP 1-2);

- ТОВ «ЛНК» друга черга станції на біопаливі потужністю 1,063 МВт в липні 2014р.;
- Біогазова енергетична станція «Екоенергія Барвінок»
ПП «МПП «Латекс» потужністю 0,6 МВт в грудні
2014р.;
- Біогазоелектроенергетична станція ТОВ «Лан Груп»
потужністю 0,07 МВт.
Зменшено генеруючу потужність на 500,5 МВт, за
рахунок:
– виведення зі складу ОЕС України генерації Криму (ТЕЦ,
ВЕС,СЕС, блокстанцій) потужністю 468,8 МВт;
– виведення зі складу блокстанцій ОЕС України та списано
31 МВт:
- ПАТ «ММК ім.Ілліча» списано ТГ-1 потужністю 25
МВт з 01.07.14;
- ПАТ «Котовський цукровий завод» виведення з експлуатації ТГ потужністю 6 МВт;
– уточнено (зі зменшенням) встановлену потужність
блокстанцій ОЕС України на 0,5 МВт МКП»ХмельницькТеплоКомунЕнерго» скориговано встановлену потужність;
– уточнено (зі зменшенням) на 0,1 МВт встановлену потужність сонячної електростанції «СЕ-2» ТОВ «Сонячна
енергія плюс»;
– уточнено (зі зменшенням) встановлену потужність малих
ГЕС Південно-Західній ЕЕС на 0,1 МВт.

- the first stage of the Biofuel Power Plant held by
Biogazenergo LLC with a total capacity of 6 MW in July
2014;
- a biogas power unit with a total capacity of 5 MW held
by Eugroil Agro-Industrial Company LLC in May 2014;
- a biogas power unit with a total capacity of 1.2 MW
held by Danosha LLC in August 2014;
- the second stage of the Biofuel Power Plant held by
LNK LLC with a total capacity of 1.063 MW in July
2014;
- The Biogas Power Plant “Ekoenerhiya Barvinok” with a
total capacity of 0.6 MW held by Lateks Small Private
Enterprise in December 2014;
- The Biogas Power Plant with a total capacity of 0.07 MW
held by LAN Group LLC.
The generating capacity was decreased by 500.5 MW
due to the following:
– the withdrawal of the Crimean power generation facilities
(TPPs, WPPs, SPPs, generators) with a total capacity of
468.8 MW from the IPS of Ukraine
– the removal of generating units from the IPS of Ukraine
and discarding of 31 MW.
- discarding the turbine-generator 1 with a total capacity
of 25 MW held by Mariupol Iron &Steel Works named
after Illich PJSC;
- decomissioning of a turbine generator with a total
capacity of 6 MW at Kotovsk Sugar Refinery PJSC;
– the installed capacity of generating units of the
IPS of Ukraine was adjusted (with decrease),
the installed capacity of the city utility company
KhmelnytskTeploKomunEnergo was adjusted by 0.5 MW;
– the installed capacity of a solar power plant SP-2 held
by Soniachna Enerhiya Plus LLC was adjusted (with
decrease) by 0.1 MW;
– the installed capacity of small HPPs of the PivdennoZakhidna PS was adjusted (with decrease) by 0.1 MW.

– New Biofuel Power Plants with a total capacity of 20 MW
were put into operation, in particular:
- Smilaenergopromtrans LLC (2 stage) with a total
capacity of 6 MW in September 2014;
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Виробництво та споживання електроенергії в ОЕС України
у 2013-2014 р.р., млрд.кВт∙год
Electric Power Production and Consumption Ratio within IPS of Ukraine
in 2013-2014, TWh
200
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Експорт
Export
Передача в Крим
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Споживання
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0
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Виробництво
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183,7
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5,3
9,9

8,0

2.3

Споживання електричної енергії в Україні
(без урахування АР Крим та м. Севастополя)
Electricity consumption in Ukraine
(excluding the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol city)

У 2014 році споживачами України було використано
134653,0 млн.кВтг електричної енергії, що на 6854,4
млн.кВтг або на 4,8% менше ніж у 2013 році.
Приріст споживання електричної енергії мав місце
лише у лютому та травні 2014 року відповідно на 2,6%
та 0,1%. В інших місяцях 2014 року відбулось зниження електроспоживання від 1,4% - у січні до 12,4% - у
вересні.
Суттєве зниження електроспоживання по Україні, яке
зафіксовано у серпні, вересні та жовтні 2014 року відповідно на 10,0%, 12,4% та 9,5% відбулось за рахунок
зниження електроспоживання по всіх групах споживачів
Донецької та Луганської областей.
Найбільше зниження обсягів електроспоживання
зафіксоване по групі «Промисловість» – на 4554,9 млн.
кВтг або на 7,0%, у тому числі серед галузей промисловості: в паливній – на 1136,4 млн.кВтг або на 13,3%,
металургійній – на 1101,8 млн.кВтг або на 3,1%, машинобудівній – на 807,8 млн.кВтг або на 15,6%, хімічній
та нафтохімічній – на 695,5 млн.кВтг або на 15,4%,
будівельних матеріалів – на 199,6 млн.кВтг або на 8,2%,
харчовій та переробній – на 66,4 млн.кВтг або на 1,5%
та іншій – на 547,4 млн.кВтг або на 10,4%.
Зменшення електроспоживання відбулося по всіх
групах споживачів крім групи «Населення», а саме:
«Комунально-побутові споживачі» – на 1121,2 млн.кВтг
або на 6,3%, «Транспорт» – на 1109,3 млн.кВтг або на
13,1%, «Сільгоспспоживачі» – на 152,9 млн.кВтг або на
4,2%, «Будівництво» – на 89,7 млн.кВтг або на 9,5% та
«Інші непромислові споживачі» – на 63,2 млн.кВтг або
на 1,0% .
Зниження електроспоживання по групі «Транспорт»
відбулось в основному за рахунок зниження обсягів
електроспоживання магістральним трубопровідним
транспортом – на 584,42 млн.кВтг або на 56,0% та
електротягою залізничного транспорту – на 384,74 млн.
кВтг або на 8,0%.
У той же час, у 2014 році відбулось несуттєве збільшення електроспоживання по групі «Населення» – на
236,8 млн.кВтг або на 0,6%.
Загальне зниженні споживання електричної енергії
в 2014 році в порівнянні з 2013 роком (в цілому по
Україні на 4,8%) спричинене у першу чергу значним
зменшення обсягів електроспоживання по всіх групах
споживачів у Донецькій та Луганській областях відповідно на 18,3% та 20,7%. Також серед регіонів України
зменшилось електроспоживання в Івано-Франківській
області – на 7,4%, Сумській – на 3,9% та Вінницькій – на
3,5%. До цього спричинило значне зменшення обсягів
електроспоживання у промисловості та на транспорті,
питома вага електроспоживання яких є вагомою складовою в електроспоживанні решти зазначених областей.
Структура споживання електричної енергії (питома
вага від Нетто) у 2014 році в порівнянні з 2013 роком не
зазнала суттєвих змін.

In 2014, Ukrainian consumers utilized 134653.0
GWh of electricity that is less by 6854.4 GWh or 4.8%
than in 2013.
The electricity consumption increasing was observed only in February and May 2014 by 2.6% and
0.1%, respectively. In other months 2014, the electricity consumption decreased by 1.4% in January to
12.4% in September.
A considerable decrease of electricity consumption
in Ukraine by 10.0%, 12.4% and 9.5%, observed in
August, September and October 2014, respectively, is
conditioned by consumption reduction in all consumer groups in Donetsk and Luhansk regions.
A maximum decrease in electricity consumption
was recorded in industrial consumer group, equal to
4554.9 GWh or 7.0%, in particular in the following industries: fuel industry by 1136.4 GWh or by 13.3%,
metallurgy by 1101.8 GWh or by 3.1%, mechanical
engineering by 807.8 GWh or by 15.6%, chemical and petrochemical by 695.5 GWh or by 5,4%,
building materials by 199.6 GWh or by 8.2%, food
and processing by 66.4 GWh or by 1.5% and other
industries by 547.4 GWh or by 10.4%.
The electricity consumption decreased in all consumer groups, except for population, in particular:
public utility consumers by 1121.2 GWh or by 6.3%,
transport by 1109.3 GWh or by 13.1%, agriculture
consumers by 152.9 GWh or by 4.2%, construction
by 89.7 GWh or by 9.5% and other non-industrial
consumers by 63.2 GWh or by 1.0%.
A decrease in electricity consumption by transport
consumers is mainly associated with a reduction of
electricity consumption by the trunk pipeline transport by 584.42 GWh or 56.0% and electric traction of
rail transport by 384.74 GWh or 8.0%.
At the same time, electricity consumption slightly
increased in 2014 in the population group by 236.8
GWh or by 0.6%.
The general electricity consumption decrease in
2014 if compared to 2013 (4.8% in Ukraine in general) is caused, first of all, by a significant electricity
consumption decrease in all population groups in
Donetsk and Luhansk regions by 18.3% and 20.7%,
respectively. The region-wise consumption in Ukraine
has also reduced in Ivano-Frankivsk region - by 7.4
%, Sumy region - by 3.9 % and Vinnytsia region - by
3.5%. This is a result of significant reduction of electricity consumption in industrial and transport sector,
whose consumption ratio is an important component
of electricity consumption volume in these regions.
The structure of electric power consumption (net
consumption ratio) in 2014 remained almost unchanged as compared to 2013.
The highest electricity consumption ratio in total in
Ukraine appertains to industrial sector consumers 45.2%, and population group - 28.9%.
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Найбільша питома вага, в загальному обсязі електроспоживання України, у споживачів групи «Промисловість» – 45,2% та групи «Населення» – 28,9%.
У загальному обсязі електроспоживання України відбулось збільшення питомої ваги електроспоживання по
групах «Населення» – з 27,4% до 28,9% та «Інші непромислові споживачі» – з 4,6% до 4,8%, а також у деяких
галузях промисловості, а саме: металургійній – з 24,8%
до 25,2%, харчовий та переробній – з 3,2% до 3,3%.
Зменшилась питома вага електроспоживання по групі
«Транспорт» – з 6,0% до 5,5% та групі «Промисловість»
– з 46,3% до 45,2%, головним чином за рахунок зменшення частки електроспоживання хімічної та нафтохімічної галузі – з 3,2% до 2,8%, машинобудівної галузі
– з 3,7% до 3,2% та паливної – з 6,0% до 5,5%.
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The total electricity consumption ratio in Ukraine
increased in the following consumer groups: population from 27.4% to 28.9%, public utility consumers
from 12.3% to 12.6%, other non-industrial consumers from 4.6% to 4.8% and some other industries,
in particular: metallurgical industry from 24.8% to
25.2%, food and processing from 3.2% to 3.3%.
The electricity consumption ratio decreased in
transport consumer group – from 6.0% to 5.5% and
industrial group from 46.3% to 45.2%, mainly due to
the decrease of consumption ratio of chemical and
petrochemical industry from 3.2% to 2.8%, machine
engineering from 3.7% to 3.2%, and fuel industry
from 6.0% to 5.5%.

Структура і обсяги споживання електричної енергії по Україні
за 2013 та 2014 рр. (без урахування АР Крим та м. Севастополя)
Structure of electricity consumption in Ukraine in 2013-2014
(excluding the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol city)

Основні галузі та групи споживачів
Key industries and consumer groups

Споживання електричної енергії:
Electricity consumption:
ВСЬОГО (Нетто), у тому числі:
TOTAL (Net), including:
1. Промисловість
Industry
1.1. паливна
fuel
1.2. металургійна
metallurgic
1.3. хімічна та нафтохімічна
chemical and petrochemical
1.4. машинобудівна
machine engineering
1.5. будівельних матеріалів
building 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

Споживання
електроенергії
(млн.кВт год)
Electricity consumption,
(GWh)

Приріст (+), зниження (-)
електроспоживання
у 2014 р. до 2013 р.
Electricity consumption increase (+),
decrease (-) in 2014 against 2013

2013 р.

2014 р.

млн.кВт год

%

2013 р.

2014 р.

141507,4

134653,0

-6854,4

-4,8

100,0

100,0

65484,7

60929,8

-4554,9

-7,0

46,3

45,2

8517,6

7381,3

-1136,4

-13,3

6,0

5,5

35035,0

33933,2

-1101,8

-3,1

24,8

25,2

4517,2

3821,7

-695,4

-15,4

3,2

2,8

5175,8

4367,9

-807,8

-15,6

3,7

3,2

2420,7

2221,1

-199,6

-8,2

1,7

1,6

4558,8

4492,5

-66,4

-1,5

3,2

3,3

5259,6

4712,2

-547,4

-10,4

3,8

3,5

3635,8

3482,8

-152,9

-4,2

2,6

2,6

8451,7

7342,3

-1109,3

-13,1

6,0

5,5

941,5

851,8

-89,7

-9,5

0,7

0,6

17701,9

16580,7

-1121,2

-6,3

12,5

12,3

6556,5

6493,3

-63,3

-1,0

4,6

4,8

38735,4

38972,2

236,8

0,6

27,4

28,9

Питома вага, %
Ratio, %
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Нетто (2013)
Net

13265,2 12220,4 12854,1 11714,7 10742,0 10664,8 11037,3 11071,4 10838,4 11944,6 12045,7 13109,1 141507,4

Нетто (2014)
Net

13082,9 12534,3 12160,6 11311,9 10749,3 10308,4 10437,3 9967,8 9497,4 10804,3 11641,2 12157,7 134653,0

%(-зниж.
+приріст.) від
2013 р.
% (- decrease
+ increase)
from 2013

-1,4

2,6

-5,4

-3,4

0,1

-3,3

-5,4

-10,0

-12,4

-9,5

-3,4

2013
2014

12 000 —
10 000 —
8 000 —
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січень
Jan

лютий березень квітень
Feb
Mar
Apr

травень червень
May
Jun

липень
Jul

(без урахування АР Крим та м. Севастополя)

The structure of electricity consumption regions of Ukraine

(excluding the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol city)

серпень вересень жовтень листопад грудень
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Приріст,
зниження (-)
електроспоживання у 2014
р. до 2013 р.
Consumption
increase (+)/
decrease (-) in
2014 against
2013

Питома вага
від Нетто
2014 р.
Net
consumption
ratio, 2014

Найменування регіонів
Region

Споживання електричної енергії - Нетто (млн.кВт год)
Electricity consumption - net
(GWh)

2013

2014

%

%

Україна - всього Ukraine - total
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
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

141507,4
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
2333,8
1288,4
7081,8
2402,0
2316,5
3233,9
1289,4
1908,3

134653,0
2909,4
1611,0
27760,0
18135,9
2591,8
1863,4
8939,1
2138,9
8910,6
5760,3
3219,8
7826,6
4405,3
3035,0
6171,7
5303,4
2420,1
2243,6
1293,5
7019,0
2379,8
2310,5
3168,7
1295,0
1940,8

-4,8
-3,5
1,1
0,6
-18,3
-1,2
-1,4
1,4
-7,4
-1,5
-2,5
-2,6
-20,7
-0,4
-1,4
-0,1
-1,2
-0,5
-3,9
0,4
-0,9
-0,9
-0,3
-2,0
0,4
1,7

100,0
2,2
1,2
20,6
13,5
1,9
1,4
6,6
1,6
6,6
4,3
2,4
5,8
3,3
2,3
4,6
3,9
1,8
1,7
1,0
5,2
1,8
1,7
2,4
1,0
1,4

-7,3

16 000 —
14 000 —

Структура споживання електроенергії по регіонах України

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 2013-2014
роки (млн.кВтг)
Electricity consumption history (net) in Ukraine in 2013-2014 (GW)
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2.4

Магістральні та міждержавні електричні мережі
ДП «НЕК «Укренерго»
Main and cross border 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

48897,9

12862,489

13423,762

220 кВ kV

33

9394,2

3019,385

3975,965

110 кВ kV

4

286

453,828

559,980

35 кВ kV

–

–

110,793

112,403

Разом: Total:

137

78553,1

21379,286

23004,901
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ОБ’ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
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INTEGRATED POWER SYSTEM OF UKRAINE

29

3

Виробничо-технічна діяльність
Production and technology activity

3.1

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

Оперативно-диспетчерське управління ОЕС України у
2014 році здійснювалось в умовах періодичного не забезпечення балансу між споживанням та виробництвом
електричної енергії в енергосистемі у зв’язку з дефіцитом палива та гідроресурсів. Це зумовило застосування
комплексу заходів з обмеження і відключення електроенергії споживачам (графіків обмеження споживання
електричної енергії, графіків обмеження споживання
електричної потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії, спеціальних графіків
аварійних відключень), відповідно до вимог чинного
нормативно-правового документу «Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного
відключення споживачів, а також протиаварійних систем
зниження електроспоживання».
Через бойові дії в зоні Донбаської ЕС, було пошкоджено багато ліній електропередачі основної мережі ОЕС
України, що призвело до відділення частини електричних мереж Донбаської енергосистеми від ОЕС України
та їх перехід на тупиковий режим роботи від ЄЕС Росії.
Луганська ТЕС виділилась на збалансований енерговузол, максимальний режим роботи якого забезпечували
не більше 3-х блоків. Старобешівська та Зуївська ТЕС
були зв’язані з ОЕС України тільки електролініями
напругою 110 кВ, що не дозволяло завантажити їх до
наявної потужності.
В 2014 р. ОЕС України працювала паралельно з ЄЕС
Росії, ЕС Молдови та ОЕС Білорусії. Частота в об’єднанні
енергосистем країн СНД та Балтії регулювалась СО-ЦДУ
ЄЕС Росії на рівні 50, 00 Гц.
Західна частина ОЕС України (“Острів Бурштинської
ТЕС”) працювала в режимі постійної паралельної роботи
з енергосистемами ENTSO-E.
Оперативне управління обладнанням підстанцій основної мережі ОЕС України, що належать ДП «НЕК «Укренерго», здійснювалось через диспетчерські служби
магістральних електричних мереж електроенергетичних систем, крім Південно-Західної ЕС, де управління
здійснюється безпосередньо з диспетчерського пункту
електроенергетичної системи.
Упродовж 2014 року, відповідно до вимог нормативних документів та згідно з річним планом робіт
диспетчерської служби ОДУ ДП «НЕК «Укренерго»,
проводились планові протиаварійні тренування. В
галузевих протиаварійних тренуваннях брав участь
персонал ДП «НЕК «Укренерго», енергогенеруючих та
енергопостачальних компаній. Чіткі і злагоджені дії всіх
рівнів оперативно-диспетчерського персоналу ДП «НЕК
«Укренерго» показали відпрацьовану систему взаємодії
при аварійному відключенні обладнання електричних
мереж та втраті значних генеруючих потужностей. Окремі незначні зауваження щодо дій оперативного персоналу усувались керівниками диспетчерських служб під час
опрацювання з персоналом результатів протиаварійного
тренування.
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In 2014, the operational dispatch control over the IPS
of Ukraine was exercised under conditions of periodical
electricity production and consumption imbalance within
the power system due to the lack of fuel and water resources. It caused the application of a number of measures on
electricity supply restriction and cutoffs of the consumers
(restricted electricity consumption schedules, restricted
electrical capacity consumption schedules, emergency
electricity cutoffs schedules, emergency electricity cutoff
schedules) according to the effective regulation Guidelines
for Preparation and Application of Emergency Electricity
Cutoffs, and Emergency Systems for Electricity Consumption Reduction.
Because of the military actions within the Donbaska PS,
many transmission lines of the main network of the IPS
of Ukraine were damaged, causing the separation of some
electric power networks of the Donbaska Power System
from the IPS of Ukraine and their shift to the dead-end
operation from the UPS of Russia. The Luhanskka TPP has
separated into the balanced generating node, where the
maximum operational mode was secured by not more than
3 generating units. The Starobeshivska and Zuivska TPPs
were interconnected to the IPS of Ukraine only by 110 kV
transmission lines that precluded their loading up to the
available capacity.
In 2014, the IPS of Ukraine operated in parallel with
the UPS of Russia, Power System of Moldova and IPS of
Belarus. The frequency within the interconnection of the
CIS and Baltic power systems was regulated by the System
Operator – Central Dispatch Office of the UPS of Russia.
The Western part of the IPS of Ukraine (the power island
of Burshtynska TPP) worked in parallel operation mode
with the European power network ENTSO-E.
The operational control over the equipment of substations of the main power grid of the IPS of Ukraine, belonging to SE NPC Ukrenergo, was performed via dispatch
services of trunk power grids of power systems, except for
the Pivdenno-Zakhidna PS, where operational and technical
control is exercised directly by the PS dispatch center.
During 2014, according to the regulatory requirements
and the annual work plan for the dispatch service of the
Interregional Dispatching Office of SE “NPC “Ukrenergo”,
the scheduled accident prevention training was carried out.
The personnel of SE “NPC “Ukrenergo”, power generating
and energy supply companies participated in branch accident prevention training. The clear and coordinated actions
of operational dispatch personnel of all levels of SE “NPC
“Ukrenergo” demonstrated the well-established system of
coordination under emergency shutoff of electric equipment and loss of significant generating facilities. Some
insignificant remarks to the actions of operational personnel were eliminated by the heads of dispatch services when
analyzing the results of accident prevention training with
the personnel.
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3.2

Експлуатація магістральних та міждержавних електричних мереж.
Ремонти. Модернізація
Trunk and cross border power grids operation.
Repair. Modernisation

Станом на 31.12.2014 на балансі ДП «НЕК «Укренерго» перебуває 23004,901 км (по ланцюгах).

As of 31 December, 2014 SE NPC Ukrenergo disposes
23004.901 km (by circuits).

Довжина ПЛ по класах напруги станом на 31.12.14
Length of OHLs by voltage type as of 31.12.2014
Клас напруги
Voltage type

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 those in service (by years)
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

800 кВ kV

98,540

98,540

750 кВ kV

4120,541

4120,541

218,080

1319,620

1474,67

1108,171

500 кВ kV

374,760

374,760

38,100

21,600

138,000

177,060

98,540

400 кВ kV

338,950

338,950

330 кВ kV

12862,489

13423,762

1429,636

1153,063

3019,021

7822,042

220 кВ kV

3019,385

3975,965

161,868

56,425

338,212

3419,460

110 кВ kV

453,828

559,980

52,730

42,380

18,625

446,245

35 кВ kV

110,793

112,403

16,860

12,530

22,3000

60,7130

Разом: Total:

21379,286

23004,901

1917,274

2605,618

5010,828

13471,181

Понад 40 років експлуатується 100% ПЛ 800 кВ і
64,6% (11241,5 км) ПЛ 220-330 кВ.

338,950

100% 800 kV OHL and 64.6% of 220-330 kV OHL
(11241.5 km) are being on operation for more than
40 years.

Довжина ПЛ в електроенергетичних системах станом на 31.12.14
Length of OHL in the power systems as of 12.31.2014
ЕС
PS

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 those 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 Dniprovska

4074,600

4345,470

367,930

778,840

556,200

2642,500

Донбаська Donbaska

3393,959

4041,489

455,879

223,408

544,932

2817,270

Західна Zakhidna

3301,410

3678,910

90,860

496,100

906,580

2185,370

Кримська Crimean

1274,823

1311,115

150,626

60,100

289,597

810,792

Південна Pivdenna

2496,440

2570,122

601,259

331,680

758,109

879,074

Півд.-Західна Pivdenno-Zakhidna

2259,870

2263,400

229,540

46,820

736,52

1250,52

Північна Pivnichna

2158,296

2368,775

5,420

541,530

336,650

1485,175

Центральна Tsentralna

2415,370

2425,620

15,760

127,140

882,240

1400,480

Разом: Total:

21379,286

23004,901

1917,274

2605,618

5010,828

13471,181
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Щорічне виконання першочергових робіт з ремонтно-технічного обслуговування, заміни та модернізації
застарілого обладнання дозволяють підтримувати достатню надійність основного обладнання магістральних і
міждержавних електромереж.
Однак, побудовані у 70-ті роки лінії є також вразливими до дії підвищених навантажень. Зокрема, в
осінньо-зимовий період у південних районах України
(Південна, та Дніпровська енергосистеми). Суттєвим є
погодний фактор: штормовий вітер, ожеледь, вібрація та галопування проводів на ПЛ. І в цій зоні значно
збільшилась кількість пошкоджень ГЗТ, підвісної ізоляції,
арматури, металоконструкцій опор. З/б стояки та фундаменти цих ПЛ також зазнають прискореного руйнування. Наслідком цього в останні роки є значна кількість
аварійних вимикань ПЛ, з руйнуванням цілих ділянок
ПЛ 330 кВ Каховська – Островська та Каховська – Джанкой. Тому з 2012 року згідно розроблених проектів проводиться реконструкція ПЛ 330 кВ Каховська – Джанкой
з заміною дефектних опор, в тому числі на проміжні
металеві багатогранні опори нової конструкції, зменшення довжини анкерних прогонів, використання більш стійкого до корозії плакованого алюмінієм грозозахисного
тросу та гасників галопування. Також був розроблений
проект комплексної реконструкції ПЛ 330 кВ Каховська
– Островська, реалізація якого розпочалась у 2014 і
продовжиться у наступному році.
Нагальною залишається потреба у реконструкції ПЛ
220 кВ ОЕС України, оскільки термін експлуатації більшості з яких перевищує 50 років. Внаслідок багаторічної
експлуатації особливо швидкими темпами погіршується
стан залізобетонних стояків опор ПЛ, що потребує їх
реконструкції.
Внаслідок враження корозією металоконструкцій опор
ПЛ також значно зростають обсяги робіт з їх посилення
та фарбування.
Кваліфікація персоналу виробничих дільниць є
також важливим питанням, яке безпосередньо впливає
на рівень технічного обслуговування та ремонту ПЛ.
Плинність кадрів лінійного персоналу МЕМ зберігається
на рівні минулих років. Для збереження персоналу, який
має необхідний досвід роботи та високу кваліфікацію,
підвищення рівня матеріального стимулювання та
покращання умов праці електромонтерів залишаються
одними з важливих питань кадрової політики енергосистем.

Annual performance of high-priority repair and maintenance works, replacement and modernization of the outof-date equipment permits to ensure the stable operation
of the stationary equipment of the trunk and cross border
power grids.
However, the transmission lines built in 1970’s are
sensitive to the high loads. It is felt mainly in autumn and
in winter in southern regions of Ukraine (Pivdenna and Dniprovska PSs). The weather factor plays an important role, in
particular: storm wind, glazed frost, vibration and galloping
of the OHL cables. A number of damages of gas transformers, suspended insulators, reinforcement and pylons’ metalware. Reinforced concrete poles and footings of these OHLs
also suffer early destruction. Consequently, in recent years
a large number of OHL emergency outages with destruction
of entire sections of OHLs 330 kV Kakhovska – Ostrovska
and Kahovska – Dzhankoi are observed . For this reason,
reconstruction of the 330 kV Kakhovska – Dzhankoi OHL is
carried out since 2012 according to the designed projects,
providing the replacement of defective pylons, including for
newly designed intermediate multifaceted pylons, reduction
of anchorage distances, the use of more corrosion-proof
clad-aluminum lightning protection wires and cable galloping dampers. Also the project for overall reconstruction
of OHL 330 kV Kakhovska – Ostrovska was developed; the
implementation of one started in 2014 and will continue
following year.
There is still an urgent necessity for modernization of 220
kV OHLs of the IPS of Ukraine, because the operation term
of most of them exceeds 50 years. Due to their multiyear
operation, the condition of reinforced concrete pylons of
OHLs is getting worse rapidly and requires reconstruction.
As a result of corrosion of OHL pylons’ metallware, the
scope of reinforcement and painting works significantly
extends.
The qualification of the staff of the working districts is
also an important issue which directly affects the level of
the OHL maintenance and repair. The operating personnel
turnover within the trunk power grids remains at the level
of the previous years. The enhancement of the financial
incentives and improvement of the working conditions for
wiremen are some of the essential issues of HR policy of
the power systems in order to hold the experienced and
high-qualified personnel.

У 2014 р. виконано комплекс ремонтних робіт, що
забезпечує працездатний стан ПЛ, а саме:
– замінено:
15194 ізоляторів, з них 6146 фарфорових;
74,0 тонн дефектного грозозахисного тросу;
88 пошкоджених проміжних залізобетонних опор на
ПЛ 110-330кВ;
– відремонтовано:
1495 фундаментів металевих опор;
985 пристроїв заземлення;
1771 дефектних дистанційних розпірок;
1650 стояків залізобетонних опор;
– розчищено:
2902,0 га трас ПЛ від дерев та порослі;
701,4 га трас ПЛ від очерету;
362,9 га трас ПЛ від сухостою
(протипожежне розчищення).

In 2014, a work package was performed, which ensures
the OHL operability, in particular:
– replacement of:
15194 insulators, including 6146 porcelain insulators;
273.24 tons of defective lightning protection;
88 damaged intermediate reinforced concrete pylons at
110-330 kV OHLs;
– repair of:
1495 pylons’ metal footings;
985 ground devices;
1771 defective cable spacers;
1650 poles of reinforced concrete pylons;
– clearing of:
2902.0 ha of OHL routes from trees and underwood;
701.4 ha of OHL routes from reed;
362.9 ha of OHL routes from dead trees (fire prevention);
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– пофарбовано 636,3 тонни металоконструкцій опор;
– встановлено 988 гасників вібрації.

– painting of 636.3 tons of metal structure pylons;
– installation of 988 vibration dampers.

Однією із основних проблем експлуатації магістральних електромереж є відставання обсягів відновлення від
фактичного зносу ПЛ і ПС.

One of a key issues of the trunk power grids operation
is that the scope of rehabilitation does not cover the actual
deterioration of substations and OHLs.

У 2014 році НТЦЕ ДП «НЕК «Укренерго» продовжив
роботу з оновлення галузевої програми розвитку магістральних електричних мереж ОЕС України на період до
2023 року, яка передбачає збільшення фінансування для
виконання заходів з їх комплексного технічного переоснащення та реконструкції.

In 2014, the Scientific and Technical Center for Electric
Power under SE NPC Ukrenergo continued the work on
updating the framework programme for development of the
trunk power networks of the IPS of Ukraine for the period
up to 2023, providing for the better financing of measures
aimed at the overall re-equipment and reconstruction of
OHLs of SE NPC Ukrenergo that suggests the significant
improvement of their condition.

Електропідстанції
Substations
Станом на 31.12.2014 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 часткову заміну обладнання – вимикачів,
вимірювальних трансформаторів струму та напруги,
акумуляторних батарей, компресорів та модернізацію
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.
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As of 31 December, 2014, SE NPC Ukrenergo disposes
137 110-750 kV substations (ss) with transformer capacity
of 78553.1 MVA. Among them there are 750 kV (8 pcs.),
500 kV (2 pcs.), 400 kV (2 pcs.), 330 kV (88 pcs.), 220 kV
(33 pcs.) and 110 kV (4 pcs.) substations.
The diagnostics of equipment (measurement, heat monitoring and ultrasonic control) is an important part of the
stable equipment operation that enables timely detection
and elimination the equipment defects when carrying out
the capital and current repairs.
To maintain sustainable operation of 220-750 kV substations, most of which has been in service for more than 25
years, the partial replacement of switches, current and voltage measuring transformers, accumulator batteries, compressors was performed as well as modernization of certain
pieces of equipment: autotransformers, transformers, shunt
reactors, switches with replacement of old interconnecting
cables for cables with solid insulation, circuit breakers with
replacement of worn-out resources and obsolete insulation
and drives etc.
According to the technical re-equipment of substations,
the defective suspended insulation of the bus arrangement,
insulation support rods and coupling capacitors were
replaced, and the overhead facilities of substations were
reconstructed.

Обсяги виконання робіт з капітального ремонту основного обладнання підстанцій
220-750 кВ в період 2008 - 2014 p.p.
Scope of performed capital repairs of stationary equipment of 220-750 kV substations
in 2008-2014
Найменування
Item

Од. виміру
Measuring unit

Автотрансформатори 220-750 кВ
Autotransformers 220-750 kV
Трансформатори 35-154 кВ
Transformers 35-154 kV
Вимикачі 220-750 кВ
Switches 220-750 kV
Вимикачі 110-154 кВ
Switches 110-154 kV
Вимикачі 35 кВ
Switches 35 kV
Вимикачі 6-10 кВ
Switches 6-10 kV
Компресори
Compressors
Акумуляторні батареї
Accumulator batteries

шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.
шт.
pcs.

2010

2011

2012

2013

2014
план planned факт actual

16

19

12

10

5

6

13

12

7

11

8

8

121

113

76

84

78

80

242

255

219

205

238

244

101

120

121

83

74

82

159

197

197

199

151

162

173

159

164

149

91

97

1

3

1

3

2

2

У 2015 році запланований капітальний ремонт обладнання
підстанцій 220 - 750 кВ: трансформаторів, автотрансформаторів і реакторів напругою 220 - 750 кВ - 4 шт.; трансформаторів
напругою 35 - 154 кВ - 1 шт.; вимикачів напругою 220 - 750 кВ
- 74 шт.; вимикачів напругою 110 - 154 кВ - 186 шт.; вимикачів
напругою 6 - 35 кВ -220 шт.; компресорів - 103 шт.; акумуляторних батарей - 1 шт.
Виконання першочергових робіт з ремонтно-технічного
обслуговування та виконання планів ремонтів в повному
обсязі дозволить забезпечити стабільну роботу обладнання
підстанцій.
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 опорно-стрижньових ізоляторів.

In 2015, it is planned to perform the capital repairs of equipment at 220-750 kV, in particular: 220-750 kV transformers,
autotransformers and reactors (4 pcs.); 35 - 154 kV transformers
(1 pcs.); 220 - 750 kV switches (74 pcs.); 110 - 154 kV switches
(186 pcs.); 6 - 35 kV switches (220 pcs.); compressors (103
pcs.); accumulator batteries (1 pcs.).
The performance of high-priority repair and maintenance works
as well as implementation of repair plans in full will ensure the
stable operation of the equipment at substations.
To reduce the number of damaged cylindrical post insulations
of circuit breakers it is planned to perform acceptance testing and
ultrasonic inspection of insulators when carrying capital repairs
of circuit breakers, replacement of the defective and worn-out
cylindrical post insulators.
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3.3

3.4

Технологічні порушення
Disturbances

Для підвищення рівня експлуатації електромереж і
зниження аварійності в Компанії запроваджена система
методичного і безпосереднього керівництва протиаварійною роботою технічних служб, організація технічного
нагляду, надання практичної допомоги експлуатаційному персоналу енергооб’єктів в організації експлуатації
обладнання. Розроблені та запроваджені рекомендації
по роботі з оперативним персоналом і персоналом з
обслуговування ПРЗА, організована система навчання
всього виробничого персоналу в учбово-тренувальних
центрах та задіяні заходи з підвищення культури експлуатації.
Внаслідок оптимально вибраної стратегії заміни обладнання та цілеспрямованої роботи з персоналом в ДП
«НЕК «Укренерго» знижено пошкоджуваність обладнання ПС і ПЛ з 64 випадків у 1999 році до 25 випадків у
2014 році (у 2,5 рази) та технологічні порушення з вини
персоналу з 95 випадків до 19 відповідно (у 5 разів).

In order to improve the level of power network operation and decrease the accident rate in the Company, the
system of methodological and direct management of
technical services emergencies prevention works , the
technical supervision, the provision of practical assistance
to the operational personnel of power facilities, equipment
operation were introduced. The Recommendations on work
with the operational personnel and maintenance personnel
dealing with relay protection and automation devices were
developed and implemented, the training system for all operational personnel of SE NPC Ukrenergo at education and
training centers was organized and the measures aimed at
operation ethics improvement were taken.
Due to optimally selected strategy of equipment replacement and targeted personnel management, SE NPC Ukrenergo decreased the equipment damage rate at substations
and OHLs from 64 cases in 1999 down to 25 cases in
2014 (by 2.5 times) and technological disturbances caused
by the personnel from 95 cases down to 19 cases (by 5
times).

Кількість технологічних порушень з причини пошкодження обладнання
Disturbances
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Технологічні порушення з вини персоналу
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*excluding failures of power facilities of the Donbaska PS in 2014 due to military actions in the area of anti-terrorist operation.
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Якість електроенергії (ЯЕ)
В ДП «НЕК «Укренерго» з 2010 року впроваджуються
сучасні автоматизовані системи контролю показників
якості електричної енергії (АСКПЯЕ). На сьогодні АСКПЯЕ
введені у промислову експлуатацію на 8 ПС в 6 ЕС, в
основному на приєднаннях споживачів із різкозмінними,
нелінійними та несиметричними навантаженнями, які є
найбільш вірогідними винуватцями погіршення ЯЕ.
АСКПЯЕ забезпечують:
– безперервний моніторинг ЯЕ;
– фіксацію порушень припустимих значень ПЯЕ за добу та
розрахунковий період;
– формування даних для визначення кількості електроенергії, в якій ПЯЕ вийшли за допустимі значення;
– підготовку звітної інформації та передачу її в автоматизовану систему обліку електроенергії (АСОЕ) регіонального рівня (рівень ЕС);
– інформування оперативного персоналу підрозділів
ДП «НЕК «Укренерго» про виходи ПЯЕ за допустимі
значення;
– ведення архівів ПЯЕ для аналізу причин виходів ПЯЕ за
допустимі значення.
АСКПЯЕ фіксує усі порушення протягом всього періоду
вимірювання. Звіти про порушення формуються на сервері АСКПЯЕ та можуть бути роздруковані.
Донбаська ЕС
АСКПЯЕ на ПС 330 кВ «Зоря» впроваджена у 2013 р.,
як окрема система, не пов’язана з АСОЕ. Прилади вимірювання ПЯЕ типу G4420 класу А, виробництва Компанії
«Elspec ltd.», встановлені на 6 приєднаннях ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (ПЛ 110
кВ Прокатна №1, ПЛ 110 кВ Прокатна №2, ПЛ 110 кВ Прокатна №3, ПЛ 110 кВ Прокатна №4, ПЛ 110 кВ Азовсталь
№8, ОМВ №1 110 кВ). АСКПЯЕ виконує безперервний,
цілодобовий моніторинг для фіксації фактів порушення
ПЯЕ.
Західна ЕС
АСКПЯЕ на ПС 220 кВ «Стрий» впроваджена у 2013 р. в
рамках модернізації підстанції шляхом організації в складі
інформаційного комплексу АСОЕ ПС 220 кВ «Стрий».
АСКПЯЕ охоплює 4 приєднання (ПЛ 35кВ 38Т та ПЛ 35кВ
39Т, що живлять Львівську залізницю та вводи АТ-1 35кВ,
АТ-2 35кВ для можливості виявлення джерела погіршення
ПЯЕ). На цих приєднаннях встановлені прилади G4420.
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125 —

Якість та облік електроенергії
Electric power quality and metering

Південно-Західна ЕС
АСКПЯЕ на ПС 330 кВ «Хмельницька» впроваджена у
2013 р., як автономна система на рівні підстанції. АСКПЯЕ
охоплює 4 приєднання Південно-Західної залізниці (ПЛ
110 кВ Гречани-1, ПЛ 110 кВ Гречани-2, Л-10 кВ ф.211
Депо Гречани, Л-10 кВ ф.342 Залізниця Гречани). На цих
приєднаннях встановлені прилади вимірювання ПЯЕ типу
РМ175 класу А, виробництва Компанії «Satec ltd.».
Центральна ЕС
АСКПЯЕ на ПС 330 кВ «Броварська» впроваджена у
2013 р., як окрема автоматизована система на базі серве-

Electricity quality (EQ)
SE NPC Ukrenergo has been introducing the automated
electricity quality control systems (АЕQCS) since 2010.
Currently, the АЕQCSs have been commissioned at 8 substations at 6 power systems, mainly at consumer interconnections with sharply variable, nonlinear and asymmetrical
loads, which are likely to impair the EQ.
The АЕQCSs ensure:
the continuous EQ monitoring;
the clamping of acceptable EQ parameters breaching for a
day and reporting period;
the preparation of data to determine the electricity volume,
where the EQ parameters were beyond the acceptable values;
the preparation of reporting information and its submission to the automated electricity metering system (AEMS) at
a regional level (at the PS level);
reporting the deviations of EQ parameters beyond the
acceptable limits to the operating personnel of SE NPC
Ukrenergo;
maintaining the archives of EQ parameters to analyze the
causes of their breaching of the acceptable limits;
The АЕQCS notes all the disturbances during the whole
metering period. The disturbance reports are compiled at the
АЕQCS server and are available for printing.
Donbaska PS
The АЕQCS at the Zoria 330 kV substation was introduced
in 2013 as a separate system, not connected with the AEMS.
The metering devices for EQ parameters, type G4420, class
А, manufactured by Elspec ltd., were installed at 6 connection points, managed by Mariupol Metallurgic Complex
named after Illich PJSC (110 kV Prokatna 1 OHL, 110 kV
Prokatna 2 OHL, 110 kV Prokatna 3 OHL, 110 kV Prokatna
4 OHL, 110 kV Azovstal 8 OHL, 110 kV oil circuit breaker 1).
The APQCS ensures continuous twenty-four-hour monitoring
to detect violations of EQI.
Zakhidna PS
The AEQCS at 220 kV Stryi substation was introduced
in 2013, in the course of substation modernization as a
part of the AEMS data-processing complex of 220 kV Stryi
substation. The AEQCS includes 4 connection points (35kV
38Т OHL and 35kV 39Т OHL, which feed the Lviv Railways
and inputs of 35 kV АТ-1, 35 kV АТ-2 to detect the sources
of worsening of EQ parameters). The G4420 devices are
installed at these connection points.
Pivdenno-Zakhidna PS
The АЕQCS at the Khmelntska 330 kV substation was
introduced in 2013 as a separate system at a substation
level. The АЕQCS includes 4 connection points of the
Pivdenno-Zakhidna railways (100 kV Hrechany-1 OHL, 110
kV Hrechany-2 OHL, L-10 kV d.211 Hrechany railway depot,
L-10 kV f.342 Hrechany Railways). The metering device for
EQ parameters, type РМ175, class А, manufactured by Satec
ltd. are installed at these connection points.
Centralna PS
The АЕQCS at the Brovarska 330 kV substation was introduced in 2013 as a separate automated system based on a
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ра-контролера «Supermicro SR180». В якості регістраторів
ПЯЕ використані прилади РМ175.
Прилади PM175 встановлені на 2 лініях напругою 330
кВ (ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ-5 та ПЛ 330 кВ Київська
ТЕЦ-6) та на 3 лініях напругою 110 кВ – ПЛ 110 кВ Бобрик
(Південно-Західна залізниця), ПЛ 110 кВ Металургійна-1 і
ПЛ-110 кВ Бориспіль-1 (споживачі з різними структурами
навантаження).
Південна ЕС
АСКПЯЕ на ПС 330 кВ «Котовська» впроваджена у 2010
р. ПЗ АСКПЯЕ інтегровано в АСОЕ регіонального рівня
Південної ЕС. В якості вимірювальних приладів використовуються прилади РМ175, які встановлені на 5 приєднаннях 110 кВ, що живлять Одеську залізницю. Формування
даних виконується за допомогою ПЗ «Pas V1.4»;
АСКПЯЕ на ПС 110 кВ «Сонячна-Арциз» впроваджена
у 2013 р. Встановлені прилади типу РМ175 на 8 приєднаннях 10 кВ (4 приєднання ТОВ «Дунайська СЕС-1» та 4
приєднання ТОВ «Дунайська СЕС-2» – сонячні електростанції) та 1 ввід ПС 110 кВ «Арциз» (для моніторингу ЯЕ,
яка передається до ПС);
АСКПЯЕ на ПС 110 кВ «Сонячна-Рені» впроваджена у
2013 р. Встановлені прилади типу РМ175 на 8 приєднаннях 10 кВ (4 приєднання ТОВ «Лиманська Енерджи 1» та 4
приєднання ТОВ «Лиманська Енерджи 2» – сонячні електростанції) та 1 ввід ПС 110 кВ «Рені» (для моніторингу
ЯЕ, яка передається до ПС).
Північна ЕС
АСКПЯЕ на ПС 330 кВ «Лосєве» впроваджена у 2010 р.
ПЗ АСКПЯЕ інтегровано в АСОЕ регіонального рівня Північної ЕС. В якості вимірювальних приладів використовуються прилади РМ175, які встановлені на 2 приєднаннях
110 кВ та 4 приєднаннях 6 кВ (ДП «Завод Електроважмаш»). Формування даних виконується за допомогою ПЗ
«Pas V1.4». Контроль ПЯЕ виконується шляхом вимірювання миттєвих значень напруги і сили струму.
Облік електроенергії
Облік обсягів електричної енергії, що передається
магістральними та міждержавними повітряними лініями
електропередачі ДП «НЕК «Укренерго» в умовах функціонування ОРЕ, здійснюється з використанням лічильників
розрахункового обліку електроенергії, встановленими в
точках комерційного обліку електричної енергії, визначених сторонами Договору між членами ОРЕ та міждержавних угод.

controller server Supermicro SR180. The devices PM175 are
used as recorders of EQ parameters.
The PM175 devices are installed at two 330 kV lines (330
kV Kyiv CHPP-5 OHL and 330 kV Kyiv CHPP-6 OHL) and
three 110 kV lines – 110 kV Bobryk OHL (Pivdenno-Zakhidna
Railways), 110 kV Metalurhiyna OHL-1 and 110 kV Boryspil-1 OHL (consumers with different load structures).
Pivdenna PS
The АЕQCS at 330 kV Kotovska substation was introduced
in 2010. The AEQCS software is integrated with the regional
AEMS of the Pivdenna PS. The РМ175 are used as metering
devices, installed at 5 110 kV connection points, which feed
the Odeska Railways. The data are compiled with the Pas
V1.4 software;
The АЕQCS at 110 kV Soniachna-Artsyz substation
was introduced in 2013. The devices of РМ175 type were
installed at 8 10 kV connection points (4 connection points
held by Dunaiska SPP-1 LLC and 4 connection points held
by Dunaiska SPP-2 LLC – solar power plants) and 1 input of
110 kV Artsyz substation (to monitor the quality of electricity
transmitted to a substation);
The АЕQCS at 110 kV Soniachna-Reni substation was introduced in 2013. The devices of РМ175 type were installed
at 8 10 kV connection points (4 connection points held by
Lymanska Energy LLC and 4 connection points held by
Lymanska Energy LLC – solar power plants) and 1 input of
110 kV Reni substation (to monitor the quality of electricity
transmitted to a substation);
Pivnichna PS
The АЕQCS at 330 kV Losieve substation was introduced
in 2010. The AEQCS software is integrated with the regional
AEMS of the Pivnichna PS. The РМ175 devices are used
as metering devices, installed at two 110 kV and four 6 kV
connection points (SE Elektrovazhmash Plant). The data are
compiled with the Pas V1.4 software. The EQ parameters
are controlled by metering the instant values of voltage and
current rate.

Кількість лічильників комерційного обліку на балансі компанії cтановить 2591 шт. (у 2013 р. – 2827) та
технічного обліку 3128 шт. (3445), в інших компаніях та/
або суб`єктах ОРЕ відповідно 119 шт. (137) та 20 шт. (22);
на лініях міждержавного перетоку в 62 точках обліку (у
2013 р. – 62) встановлено 123 лічильника (123), у т.ч. на
балансі ЕС – 116 (116).
Компанія забезпечила потребу у лічильниках електроенергії.

The number of counters for commercial metering disposed by the company is 2591 pcs. (in 2013 – 2827) and
for technical metering is 3128 pcs. (3445), owned by other
companies and/or WEM members is 119 pcs. (137) and 20
pcs. (22) respectively; at the cross border lines at 62 metering points (in 2013 – 62) 123 counters (123) were installed,
including 116 (116) owned by the PS.
The company has met the requirements for electricity
counters.

Розрахунки обсягів електроенергії на межі балансової належності
У 2014 р. 106 ПС Компанії технічно готові до визначення обсягів електроенергії на межі балансової належності з
ліцензіатами ОРЕ. На 76 ПС, у т.ч. на 7 ПС з міжсистемними зв`язками, такі розрахунки вже проводяться, 30 ПС – у
стадії погодження із суб`єктами ОРЕ та ДПЕ.

Calculation of electricity volume at the boundary of
balance participation
In 2014 106 substations of the Company are technically
ready for determination of electricity volume at the boundary point of WEM licensees. Such calculations are already
carried out at 76 substations, including 7 substations with
cross border connections, while 30 substations are at the
agreement stage with WEM members and SE Enerhorynok.

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. В результаті реконструкції та
модернізації систем обліку електроенергії у 2014 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.
У 2014 р. незначні систематичні небаланси спостерігались на 12 ПС, а епізодичні небаланси – на 6 ПС.

Electric power balance
To evaluate the accuracy of commercial electricity mete
ring and to control the operation of automated metering
systems of the PS the electricity balance sheets are prepared
and checked daily and monthly by each class of voltage at
each substation . Upon the reconstruction and modernization
of electricity metering systems in 2014 the level of monthly
balances at substations of SE NPC Ukrenergo improved significantly, while the functioning of the automated electricity
commercial metering system (AECM) at the local and regio
nal level makes it possible to prepare and check balances
promptly.
In 2014, non significant system imbalances were observed
at 12 substations, and random imbalances at 6 substations.

Electricity metering
SE NPC Ukrenergo measures the electricity volume, transmitted via the trunk and cross border overhead transmission lines under WEM functioning, using electricity meters
installed at electricity commercial metering points, defined
by the parties of the Agreement between WEM members and
cross border agreements.

Кількість точок обліку електричної енергії та встановлених в них лічильників
(у динаміці 2013-2014 рр.)
Number of electricity metering points and counters installed
(in 2013-2014)
Комерційний облік
Commercial metering
Кількість точок обліку, шт.
Number of metering points, pcs.
Кількість лічильників, шт.
Number of maters, pcs.
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Технічний облік
Technical metering

Всього
Total

2013р.

2014р.

2013р.

2014р.

2013р.

2014р.

1920

1693

2441

2193

4361

3886

2964

2701

3467

3148

6431

5849
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3.5

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 при оперативно-технологічному управлінні перетоками потужності
та експлуатації електромереж, технологічного забезпечення передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами України.
Головною організацією у сфері атестації проведено:
– періодичну атестацію служби приладів і автоматизованих систем обліку та метрології Західної ЕС на
проведення вимірювань поза сферою поширення
державного метрологічного нагляду та періодичну
атестацію служб приладів і автоматизованих систем
обліку та метрології Західної ЕС, Південної ЕС, служби
метрології та служби приладів і автоматизованих систем обліку Центральної ЕС на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) для власних
потреб підприємства.
– перевірку служб метрології Південно-Західної ЕС та
Дніпровської ЕС щодо додержання умов проведення
калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)
для власних потреб підприємства, служби приладів
і автоматизованих систем обліку Дніпровської ЕС на
проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду відповідно до вимог
«Правил атестації калібрувальних і вимірювальних
лабораторій у державному підприємстві «Національна
енергетична компанія «Укренерго».
Базовими організаціями у сфері атестації проводилась атестація та перевірка атестованих підрозділів, що
закріплені за базовими організаціями.
На ПС ДП “НЕК “Укренерго” експлуатується ЗВТ за 11
видами вимірювань загальною кількістю майже 55 000
шт. більшість з них – на ПС:
19000 приладів вимірювання тиску;
27000 приладів вимірювання сили електричного струму, напруги та потужності;
700 приладів вимірювання часу і частоти;
2000 приладів вимірювання температури.
Метрологічне забезпечення вимірювань в електричних мережах здійснюють 26 служб ЕС, які атестовані
на проведення калібрування ЗВТ для власних потреб
підприємства. Із них 18 знаходяться в магістральних
електричних мережах ЕС. Атестовані служби мають підготовлених працівників, необхідну нормативну документацію та еталонну базу.
Щоквартально проводиться актуалізація нормативної
бази. На даний час в службах нараховується 172 вихідних та 653 робочих еталонів. Вони забезпечують виконання робіт з технічного обслуговування ЗВТ ремонту,
калібруванню й з підготовки до повірки понад 90% ЗВТ
електричних, радіотехнічних, теплотехнічних величин
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та приладів тиску, що експлуатуються в магістральних
електричних мережах.
According to the Orders of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine of 2008 and 2009 SE NPC Ukrenergo and its
PSs exercise powers of central and basic organizations of
the Ministry’s metrological service (hereinafter referred to
as Central and Basic Organization) in the terms of ensuring
uniformity of measurements in operational and technical
control over the voltage flow and power network operation
management, technical support of electricity transmission
by the trunk and cross border power networks of Ukraine.
The central accreditation organization:
– has carried out the scheduled inspection of the devices’
services and the automated accounting and metrology
systems of the Zakhidna PS for measuring beyond the
jurisdiction of the state metrological supervision and
the scheduled inspection of the devices’ services and
automated accounting and metrology systems of the
Zakhidna PS, Pivdenna PS, the metrology service and
the devices’ services and the automated accounting systems of the Centralna PS for instrumentation calibration
for the Company’s own needs;
– has inspected the metrology services of the Pivdenno-Zakhidna PS and Dniprovska PS for the compliance
with calibration requirements of the metering items for
the company’s own needs, the Department for devices
and automated accounting systems of the Dniprovska PS
for measuring beyond the jurisdiction of the state metrological supervision according to the Rules for attestation
of calibration and measurement laboratories of State
Enterprise National Power Company Ukrenergo.
Basic accreditation organizations carried out the attestation and inspection of the accredited subdivisions subordinated to basic organizations.
Total number of measuring equipment for 11 types of
measurement, used by SE NPC Ukrenergo, is 55 000 pcs.,
where most of equipment is used at substations, namely:
19000 pressure meters;
27000 current intensity, voltage and capacity meters;
700 time and frequency meters;
2000 temperature meters.

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).
Пройшли повірку (виконана в повному обсязі) і метрологічну атестацію майже 5000 засобів вимірювання.
У 2014 р. у рамках підготовки до повірки фахівцями
служби експлуатації приладів і систем обліку та метрологічного забезпечення проведено регулювання 38 засобів вимірювальної техніки, які були. повірені органами
Укрметртестстандарту.
У звітному році виконувались роботи з діагностики та
заміни несправних компонентів 15 лічильників електроенергії типу SL7000 (клас точності 0.2S, 0.5S та 1.0) з
наступним регулюванням та метрологічною перевіркою.
У 2014 році була проведена перевірка та підготовлений проект технічних умов (ТУ) та проект змін до ТУ
на лічильники електроенергії на відповідність чинним
нормативним актам України з обліку електроенергії, які
були надані до Міненерговугілля України.

More than 5000 measuring tools were subject to examination (fully) and metrological certification.
In 2014, as a part of preparation for examination by
specialists of the services for operation of the devices
and accounting systems and metrological support, 38
measuring equipment units, tested by Ukrmetrteststandart
authorities, were adjusted.
In this reporting year, the work on diagnostics and
replacement of faulty components of 15 electricity meters,
type SL7000 (accuracy grade 0.2S, 0.5S and 1.0) with their
further adjustment and metrological check were held.
In 2014, the company held an inspection and prepared
the draft specifications and draft amendments to specifications for electricity meters for the conformity with the
effective regulations of Ukraine on electricity accounting,
which were submitted to the Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukraine.

Придбані нові засоби вимірювальної техніки.
New measuring equipment was purchased.
Місце впровадження
Засоби вимірювальної техніки
Energy system for implementation Instrumentation and Control Equipment
Донбаська ЕС
Donbaska PS

– стандарт частоти рубідієвий FS725 для проведення калібрування та повірки цифрових частотомірів з
відносною похибкою на рік 2х10-8
– rubidium frequency standard FS725 for calibration and testing of digital frequency meters with a relative
error 2х10-8 per year

Південнa ЕС
Pivdenna PS

– багатофункціональний калібратор електричних сигналів розширеної комплектації Transmille 3050A
для проведення калібрування та параметрування високоточних цифрових та аналогових мультиметрів,
ватметрів, омметрів тощо
– високочастотний еталонний частотомір Ч3-85/6 для проведення калібрування лабораторних
електронно-лічильних частотомірів
– апарат плазмового зварювання та різання металів Мультіплаз 3500 для підвищення якості і точності
калібрування шунтів змінного та постійного струму.
– multifunction power signal calibrator with extended configuration Transmille 3050A for calibration and
parametrization of high-precision digital and analog multimeters, vat meters, ohmmeters, etc.
– high-pitched standard frequency meter Ч3-85/6 for calibration of laboratory frequency counters
– plasma jet welding and metal cutting set Multiplaz 3500 to improve the quality and accuracy of calibration of
AC/DC shunt resistors.

Центральна ЕС
Centralna PS

– цифровий еталонний манометр M1-20BAR та пневматичну помпу порівняльного калібрування P55102M/BSP для калібрувальної лабораторії Житомирських МЕМ
– калібратор температури Hyperion Plus модель 936 для калібрувальної лабораторії Київських МЕМ.
– standard digital pressure meters M1-20BAR and pneumatic pump for comparison calibration P5510-2M/
BSP for a calibration laboratory of the Zhytomyrski trunk power grids
– temperature calibrator Hyperion Plus, model 936, for the calibration laboratory of the Kyivski trunk power
grids.

Metrological support of measurements in power networks is carried by 26 PS services, accredited for measuring equipment calibration for internal needs of the Company, including 18 services located in trunk power grids of
the PS. Accredited services employ qualified specialists,
required regulations and reference base.
The reference base is updated quarterly. Today 172 reference standards and 653 working standards are used by
these services. They ensure the performance of measuring
equipment maintenance, repair, calibration and preparation
for examination of over 90% measuring equipment for
electrical, radiotechnical and thermotechnical values and
pressure meters, used within the trunk power grids.

and subject to examination (the procedure for the list
preparation is approved by the Order of the State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy (Derzhspozhivstandard) no. 262 dated 15 September 2005).

Measuring equipment examination was carried out
according to the lists of measuring equipment, being used
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Нові засоби калібрування ЕС розширюють галузь
атестації на проведення калібрування ЗВТ для власних
потреб підприємства, створити нові робочі місця для
калібрування ЗВТ в магістральних електричних мережах. Так, стандарт частоти рубідієвий FS725 дозволяє
розширити галузь атестації при калібруванні цифрових
частотомірів з |δ| ≥ 0,001 % до |δ| ≥ 0,000002 % та
дасть можливість самостійно проводити калібрування
всіх типів цифрових частотомірів, що експлуатуються в
Донбаській ЕС;
У звітному році головні метрологи ЕС та провідні
фахівці – метрологи ДП «НЕК «Укренерго» прийняли
участь в семінарі-нараді «Забезпечення єдності вимірювань в Україні головними та базовими організаціями
метрологічної служби Центральних органів виконавчої
влади», який було організовано Міненерговугілля України на базі Національного наукового центру «Інститут
метрології» (м. Харків).
Була проведена підготовка працівників на спеціалізованих курсах: за напрямком «Повірка та калібрування
ЗВТ» у Львівській філії «УкрНДНЦ» підготовлено 5
працівників Західної ЕС, за напрямком «Метрологія
та вимірювальна техніка» у ВП «Інститут підвищення
кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання
споживчої політики» підготовлено 3 працівники Південної ЕС. По одному працівнику ДП «НЕК «Укренерго» та
Центральної ЕС пройшли підготовку у ДП «Український
НДНЦ проблем стандартизації, сертифікації та якості».
Завдяки введенню в експлуатацію цифрових вимірювальних приладів та поповненню еталонної бази приладів стан метрологічного забезпечення вимірювань при
експлуатації магістральних і міждержавних електричних
мереж покращився.

New calibration devices for PS permit to expand the accreditation field for performance of measuring equipment
calibration for the Company’s own needs, to create new
work places for measuring equipment calibration in the
trunk power grids. Thus, a rubidium frequency standard
FS725 permits to expand the accreditation field for calibration of digital frequency meters from |δ| ≥ 0,001 % to |δ| ≥
0,000002 % and to calibrate all types of digital frequency
meters used by the Donbaska PS by own efforts;
In the reporting year, the PS metrologists and leading
specialists – metrologists of SE NPC Ukrenergo – participated in the workshop meeting Ensuring the Uniformity of
Measurements in Ukraine by Central and Basic Organizations of the Metrological Service of the Central Executive
Authorities, organized by the Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukraine at the National Scientific Center Metrology Institute (Kharkiv).
The employees undertook the special training courses: 5
employees of the Zakhidna PS were trained in Measuring
Equipment Testing and Calibration at the Lviv branch of the
Ukrainian Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality, 3 employees of the Pivdenna
PS were trained in Metrology and Measuring Equipment
at Production Company The Institute of Further Training in
the Field of Consumer Policy Regulation. Two employees
of SE NPC Ukrenergo and the Centralna PS were trained at
SE Ukrainian Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality.
Due to installation of digital measuring devices and the
standard device base expansion, the quality of metrological
support of measurements for operation of the trunk and
cross border power grids has improved.

3.6

Нові технології
Innovation technology

Програмою підготовки ОЕС України до роботи з
ENTSO-E ДП «НЕК «Укренерго» передбачено комплекс
робіт з розвитку телекомунікаційної мережі.
Виконано роботи по реалізації робочого проекту «Модернізація магістрального зв’язку ДП «НЕК «Укренерго»
на дільниці ПС 330 кВ «Лосєве» - держкордон України
та Росії шляхом заміни існуючого блискавкозахисного
троса ПЛ 330 кВ на блискавкозахисний трос з волоконно-оптичним кабелем» довжиною 37,7 км.
Виконуються роботи з реалізації робочих проектів
«Будівництво ВОЛЗ на ділянці Трипілля – Канів – Черкаси - Кременчук» довжиною 365 км та «Будівництво
ВОЛЗ на ділянці Кременчук - Полтава - Змїївська ТЕС»
довжиною 365 км зі швидкістю передачі 622 Мбіт/c.
Ведуться роботи з реалізації робочого проекту
«Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з
підстанцією 750 кВ «Каховська» та заходами повітряних
ліній 330 кВ».
Проводиться процедура закупівлі послуг з розробки
робочого проекту «Реконструкція зв’язку з прокладкою
ВОЛЗ по ПЛ на ділянках м. Львів - ПС 400 кВ «Мукачеве» – держ.кордон України», реалізація якого дозволить
отримати високонадійні, швидкісні тракти та канали
передачі технологічної (диспетчерсько-технологічний
зв’язок, передача команд РЗ і ПА, АСУТП) та корпоративної інформації з об’єктами ДП «НЕК «Укренерго»
та, в перспективі, отримати можливість обміну технологічною інформацією з енергокомпаніями республік
Словаччини та Румунії.
В 2015році плануються відповідні технічні завдання
для виконання робочих проектів за титулами:
1.«Реконструкція станційного обладнання ВОЛЗ Київ
– Вінниця – Львів для організації передачі даних по
технології Ethernet,
2.«Будівництво ВОЛЗ ПС 750 кВ «Вінницька» – ПС 330
кВ «Козятин», для передачі технологічної та корпоративної інформації з об’єктами ДП «НЕК «Укренерго»,
3. «Будівництво ВОЛЗ по ПЛ 330кВ Дністровська ГЕС
- Бєльці до держ.кордону з Молдовою для отримання
високонадійних швидкісних трактів та каналів передачі
технологічної інформації з ДП «Moldelectrica».
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The programme for the IPS of Ukraine preparation for
cooperation with ENTSO-E envisages the work package for telecommunication network development of
SE NPC Ukrenergo.
The work have been carried out to implement the working project Modernization of the Trunk Communication of
SE NPC Ukrenergo at Section of 330 kV Losieve Substation
– State Border of Ukraine and Russia by Replacement of
the Existing Ground Wire at 330 kV Substation for Fiber-optic Ground Wire 37.7 km in length.
The work is being carried out to implement the working
projects Construction of Fiber-optic Communication Line at
Section Trypillia - Kaniv - Cherkasy - Kremenchuk 365 km
in length and Construction of Fiber-optic Communication
Line at Section Kremenchuk - Poltava - Zmiivska TPP 365
km in length with a transmission rate of 622 Mbit/s.
The works are carried out to implement the working
project 750 kV Zaporizka NPP – Kakhovska OHL with 750
kV Kakhovska substation and junctions of 330 kV OHLs.
The procurement procedure is commenced for services
on development of the working project Communication
Reconstruction with Laying the Fiber-optic Communication Line Along the OHL at Sections Lviv city – 400 kV
Mukacheve substation – state border of Ukraine, as its
implementation will provide for the reliable, high-speed
transmission paths and channels for technical (dispatch
communications, transmission of commands of relay protection and automated control equipment, Computerized
Process Control System (CPCS)) and corporate information exchange with the units of SE NPC Ukrenergo and further technical information exchange with power companies
of Republic of Slovakia and Republic of Romania.
In 2015, it is planned to prepare the respective terms of
references for the following working projects:
1. Reconstruction of Station Equipment of the Fiber-optic
Communication Line Kyiv – Vinnytsia – Lviv to arrange the
transmission of data via Ethernet,
2. Construction of the Fiber-optic Communication Line
750 kV Vinnytska Substation – 330 kV Koziatyn Substation
for technical and corporate information exchange between
the units of SE NPC Ukrenergo,
3. Construction of the Fiber-optic Communication Line
Along the 330kV Dnistrovska HPP – Bieltsi OHL to the
State Border with Moldova to Obtain High-speed Transmission Paths and Channels for Technical Information
Exchange with SE Moldelectrica.
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3.7

Оптовий та інші ринки електроенергії в України
Wholesale and other electricity markets in Ukraine

Забезпечення функціонування Оптового ринку
електроенергії України

Ensuring the Ukrainian wholesale electricity market
functioning

Відповідно до Правил Оптового ринку електроенергії
(ОРЕ), ДП «НЕК «Укренерго» протягом року вносила
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 генеруючих компаній.

According to the Rules of the Wholesale Electricity
Market (WEM), SE NPC Ukrenergo has amended the daily
dispatch load schedule, developed by SE Energorynok
within a year in cases of emergency equipment outage
that ensured the compliance with requirements to the
floating reserve of the IPS of Ukraine by means of inclusion of the cold reserve of additional TPP units of the
generating companies.

Всього за 2014 рік здійснено 178 коригувань, що на 45
більше, ніж у 2013 році, при цьому найбільше – 24, яке
відбулось у серпні, 21 – у липні та листопаді.

In general, 178 adjustments were made in 2014 that is
by 45 more than in 2013, where the most were made in
August (24), July and November (21).

Перерахунок Добового диспетчерського графіка навантажень здійснюється за допомогою тимчасового програмного забезпечення. Для створення та впровадження
необхідного програмного забезпечення ДП «НЕК «Укренерго» уклало договір з ТОВ «НТП Континент» на розробку та впровадження «Автоматизованої інформаційної
системи для забезпечення економічної диспетчеризації».
В 2014 р. була здійснена розробка, встановлення та
пусконалагодження програмного забезпечення. Наразі
триває вивчення функціоналу та інтерфейсів та здача
системи в дослідну експлуатацію. Незважаючи на успішне
завершення роботи, НКРЕКП України не узгодила фінансування розробки програмного комплексу в 2014 році.

The daily dispatch load schedule is re-calculated using
the temporary software. For the purpose of development
and introduction of the required software, SE NPC Ukrenergo has concluded the contract with Scientific and
Technical Company Kontynent LLC for the development
and introduction of the Automated Information System
for Cost-saving Dispatching. In 2014, the software was
developed, installed and setup. Currently, the functions
and interfaces are studied and the system is put into trial
operation. Despite the successful work completion, the
National Regulatory Commission of Ukraine for Energy
and Utilities has not approved the budget for software
development in 2014.

Спеціалісти компанії протягом 2014 року брали участь
у роботі робочих груп Ради ОРЕ:
– з питань стратегічного розвитку генеруючих потужностей та електричних мереж галузі;
– з питань розвитку Оптового ринку електроенергії
України;
– з питань доопрацювання Правил ОРЕ.

In 2014, the Company’s specialist participated in the
work of the working groups of the WEM Council, dealing
with:
– strategic development of generating capacities and
power networks;
– the Ukrainian wholesale electricity market development;
– improvement of the WEM Rules;

Робота в умовах переходу до нової моделі ринку електроенергії

Operating under conditions of transition to a new electricity market model

Протягом звітного періоду ДП «НЕК «Укренерго» було
розроблено та надано до НКРЕКП проекти:
– «Порядок придбання допоміжних послуг»;
– «Типові договори про надання допоміжних послуг з
вторинного та третинного регулювання»;
– «Методика ціноутворення на ринку допоміжних послуг».

During the reporting year, SE NPC Ukrenergo developed
and submitted to the National Regulatory Commission of
Ukraine for Energy and Utilities the following projects:
– The Procurement Procedure for Ancillary Services;
– Model Agreements for Ancillary Secondary and Tertiary
Control Services;
– The Pricing Methods for the Ancillary Service Market.

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 2014
року діапазон автоматичного вторинного регулювання
був забезпечений на рівні лише 432 МВт і розміщувався
на шести гідроагрегатах Дніпровської ГЕС-1 ПАТ «Укргідроенерго».

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 Load Control within
the IPS of Ukraine shall constitute 1500 MW. During
2014, the range of automatic secondary control was kept
at the level of 432 MW only and was available from six
generating units of the Dniprovska HPP-1 held by Ukrhidroenergo PJSC.
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Обсяги наданих послуг з автоматичного вторинного регулювання частоти та
потужності Дніпровської ГЕС-1 ПАТ «Укргідроенерго»
The scope of services on secondary frequency and load control of the
Dniprovska HPP-1, held by Ukrhidroenergo PJSC
Місяць
Month

Кількість часу надання послуги з регулювання частоти та потужності, хв.
Time when the frequency and load control services were provided, min.
план
Planned

факт
Actual

Січень
January

267 840

267 824

Лютий
February

241 920

238 520

Березень
March

267 840

266 019

Квітень
April

259 200

252 421

Травень
May

267 840

267 763

Червень
June

259 200

259 162

Липень
July

267 840

263 322

Серпень
August

267 840

266 155

Вересень
September

259 200

256 065

Жовтень
October

268 200

265 793

Листопад
November

259 200

254 291

Грудень
December

267 840

267 590

Всього за рік:
Total:

3 153 960

3 124 925

Крім того у квітні та серпні 2014 року випробувано
інформаційний обмін між центральним регулятором ДП
«НЕК «Укренерго» та станційною системою управління
Кременчуцької ГЕС. Було прийнято рішення про залучення гідроагрегатів Кременчуцької ГЕС до участі у вторинному регулюванні частоти та потужності в режимі дослідно-промислової експлуатації. Починаючи з 09.10.2014
1-ий і 3-ій гідроагрегати Кременчуцької ГЕС були підключені до центрального регулятора системи автоматичного
регулювання частоти та потужності (САРЧП) ОЕС України,
та брали участь у регулюванні міждержавного перетоку електричної енергії. Проте 07.11.2014 вищезгадані
гідроагрегати були виведені Кременчуцькою ГЕС з під дії
центрального регулятора САРЧП ОЕС України.

In addition, in April and August 2014, the information
exchange between the central regulator SE NPC Ukrenergo and station control system of the Kremenchuk HPP
was tested. It was decided to engage the generating units
of the Kremenchuk HPP in the secondary frequency and
load control in a pilot operation mode. Starting from
09.10.2014, the 1-st and 3-rd generating units of the
Kremenchuk HPP were connected to a central regulator of
automatic load-frequency control system (ALFC) of the IPS
of Ukraine and they were actively used for interstate power
flows control. However, on 07.11.2014, the said generating
units were excluded by the Kremenchuk HPP from the
central regulator of the ALFC system of the IPS of Ukraine.
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Моніторинг якості регулювання частоти

Frequency control quality monitoring

ДП «НЕК «Укренерго» здійснює моніторинг якості регулювання частоти в ОЕС України відповідно до «Методики
моніторингу участі енергосистем країн СНД та Балтії в
регулюванні частоти та перетоків активної потужності».

SE NPC Ukrenergo monitors the frequency control quality in the IPS of Ukraine according to the Recommendations on Frequency and Flow Regulation for CIS and Baltic
Countries.

Відповідно до ГОСТ 13109 (п.7.1 і п.Б5) частота в нормальному режимі роботи має бути в межах 50±0,2 Гц не
менше 95 % часу доби, не виходячи за гранично допустимі межі 50±0,4 Гц.

According to ДСТУ (State Standard of Ukraine) 13109
(par. 7.1 and par. B5), under the normal operation, the frequency should be within the range of 50±0.2 Hz for 95 %
of time during the day, being within the maximum permissible limits of 50±0.4 Hz.

За результатами щодобового моніторингу якості регулювання частоти в ОЕС України з інтервалом 4 секунди
протягом 2014 року було виявлено наступне:

Based on the daily monitoring of the frequency control
quality in the IPS of Ukraine with a time interval of 4 seconds, the following was detected:

Значення відхилення частоти від номінальної, Гц
Value of frequency deviation from the rate frequency, Hz:

>±0,02

>±0,05

>±0,2

>±0,4

Усереднена за рік тривалість добового відхилення частоти, с
Year-averaged duration of the daily frequency deviation, sec

10864

112

0

0

Усереднений за рік відносний час тривалості відхилення частоти протягом доби, %
Year-averaged relative duration of the daily frequency deviation, %

12,57

0,13

0

0

Таким чином, частота в нормальному режимі роботи
щодоби знаходилась в межах 50±0,2 Гц 100 % часу. Вихід
за гранично допустимі межі 50±0,4 Гц протягом 2014
року не зафіксовано.

Thus, under normal operation, the value of the daily
frequency was within the range of 50±0.2 Hz for 100 % of
time. In 2014, the overrunning of the maximum permissible limits 50±0.4 Hz was not observed.

Для забезпечення технічної спроможності обладнання
до участі у регулюванні частоти та потужності, напруги та
реактивної потужності, у 2014 році були надані відповідні
зауваження та пропозиції до проектно-технічної документації різних стадій проектування реконструкції та нового
будівництва на ТЕС.

In 2014, the respective comments and suggestions to
the project documentation for different stages of reconstruction and construction of TPPs were offered, in order
to ensure the technical capability of equipment to be
engaged in the load-frequency, voltage and reactive power
control.

Надані зауваження та пропозиції
Remarks and suggestions

Запорізька ТЕС
Zaporizka TPP

Луганська ТЕС
Luhanska TPP

Криворізька ТЕС
Kryvorizka TPP
Курахівська ТЕС
Kurakhivska TPP
Зуївська ТЕС
Zuivska TPP
Вуглегірська ТЕС
Vuhlehirska TPP
Добротвірська ТЕС
Dobrotvirska TPP
Слов’янська ТЕС
Slovianska TPP
Бурштинська ТЕС
Burshtynska TPP
Старобешівська ТЕС
Starobeshivska TPP
Ладижинська ТЕС
Ladyzhynska TPP
Придніпровська ТЕС
Prydniprovska TPP
Трипільська ТЕС
Trypilska TPP
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»
Kharkivska CHPP-5 PJSC
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до техніко-економічних
обґрунтувань
for feasibility study

Об`єкти
Facilities

блок №3
unit No.3
блок №4
unit No.4
блок №11
unit No.11
блок №15
unit No.15
блок №1
unit No.1
блок №5
unit No.5
блок №9
unit No.9
блок №1
unit No.1
блок №2
unit No.2
блок №2
unit No.2
блок №8
unit No.8
блок №7
unit No.7
блок №10
unit No.10
блок №8
unit No.8
блок №9
unit No.9
блок №4
unit No.4

до
технічних
завдань
for terms
of reference

до проектів рекон-струкції
for reconstruction
projects

Погоджено
Approved by
до технічних
вимог до
станційної
системи
управління
(ССУ) ТЕС
for technical
requirements
to TPP power
plant control
system
(PPCS)

технічні
вимоги до
ССУ ТЕС
technical
requirements
to TPP PPCS

переліки телесигналів та
телевимірювань
для обміну інформацію
по протоколу
IEC 60870-5-101 між
ДП «НЕК «Укренерго»
та ТЕС
lists of remote signals and
measurements for information exchange under the IEC
Protocol 60870-5-101 between
SE “NPC “Ukrenergo” and TPP

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
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4

Розвиток магістральних електромереж
Development of Ukrenergo Power

4.1

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

Стан магістральних електромереж ДП «НЕК «Укренерго» в цілому задовольняє потреби України у передачі
електричної енергії.
Проте з часом назріло ряд питань, які вимагають
комплексного вирішення:
– високий відсоток зносу основних фондів та
відпрацювання ресурсу обладнання;
– недостатність пропускної спроможності ЛЕП для
видачі потужності АЕС;
– недостатній рівень надійності енергопостачання
окремих регіонів;
– некомпенсованість реактивної потужності в
електромережі ОЕС України і незабезпечення
необхідного рівня напруги в мережі;
– пошкодження магістральних ЛЕП в зоні АТО, які
з’єднують райони Донецької і Луганської областей з
основною частиною ОЕС України.
З метою розв’язання цих проблем і планомірного
розвитку магістральних та міждержавних електричних
мереж на замовлення ДП «НЕК «Укренерго» виконана
робота: «Коригування Схеми перспективного розвитку
ОЕС України на період до 2010 року з перспективою до
2015 року» та відповідні схеми Західної, Південної та
Північної енергосистем
Пріоритетними напрямами нового будівництва та
реконструкції об’єктів магістральних електричних мереж
із залученням інвестицій 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, Західного та
Київського регіонів, а також Одеської області;
– реалізація заходів з інтеграції ОЕС України до
об’єднання енергосистем європейських держав;
– реконструкція підстанцій і ліній електропередачі;
– реконструкція системи зв’язку на базі волоконнооптичних мереж, систем релейного захисту і
протиаварійної автоматики з метою приведення
характеристик магістральних електричних мереж до
вимог ENTSO-E.
Шляхом реалізації інвестиційних проектів ДП «НЕК
«Укренерго» вирішуються наступні питання розвитку
електромереж:
– збільшення пропускної спроможності перетину
Захід – Вінниця та Львів – Україна і забезпечення
нормативних умов видачі повної потужності
Рівненської АЕС та Хмельницької АЕС за рахунок
будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська
та Хмельницька АЕС – Київська, спорудження
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Trunk and cross border power grid development
programme
The condition of the trunk power grids of SE NPC
Ukrenergo in general satisfies the needs of Ukraine in
electricity transmission.
However, with the lapse of time, a number of
questions arose, which require the complex solution:
– a high percentage of deterioration of main reserves
and equipment worn-out;
– an insufficient transmission capacity of electricity
transmission lines (OHLs) to deliver the NPPs’
capacity
– lack of reliability of energy supplies in certain regions;
– non-compensation of reactive power in the power
network of the IPS of Ukraine and impossibility to
ensure the required voltage level in the network;
– damaged trunk OHLs in the area of anti-terrorist
operation, which connect the Donetsk and Luhansk
regions with the main part of the IPS of Ukraine.
In order to solve these problems and to ensure the
regular development of the trunk and cross border
power grids, the following work was performed by order
of SE NPC Ukrenergo: Amendment of the Scheme for
the Prospective Development of the IPS of Ukraine for
the Period up to 2010 with a view to 2015” and the
respective schemes for the Zakhidna, Pivdenna and
Pivnichna power systems
The priority directions of new invested construction
and reconstruction of facilities of the trunk power grids
are:
– elimination of network constraints as to the delivery
of power by the Khmelnytska, Rivnenska, Zaporizka
nuclear power plants and of regulation power by the
Dnistrovska hydro pump-storage power plant;
– rising of the reliability of electricity supply to certain
regions of Ukraine, in particular, Zaporizky, Zakhidny
and Kyivsky areas, as well as Odeska region.
– implementation of measures for integration of the
IPS of Ukraine with the Union of the European Power
Grids;
– reconstruction of substations and electricity
transmission lines;
– reconstruction of fiber-optic communication systems,
systems of relay protection and emergency automatic
equipment to bring parameters of the trunk power
grids in line with requirements of ENTSO-E.
Due to investment project implementation, SE
NPC Ukrenergo solves the following issues of power
networks’ development:
– increasing the transmission capacity of the junction
Zakhid – Vinnytsia and Lviv – Ukraine, and securing
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електропередачі 330 кВ Луцьк північна –
Тернопільська - Чернівецька, а також завершення
будівництва ПЛ 330кВ Західноукраїнська –
Богородчани;
– реалізація проектної схеми видачі потужності
Запорізької АЕС, якою передбачене будівництво ПЛ
750 кВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 750/330 кВ
«Каховська» та заходами на неї ПЛ 330 кВ, для видачі
потужності АЕС в південні райони ОЕС України, а
також розвантаження перетину півдня ОЕС України;
– забезпечення надійного живлення споживачів
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 МВА, 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 живлення Одеського регіону
шляхом будівництва ПС 750 кВ Приморська з
заходами на неї ПЛ 750 – 330 кВ, а будівництво ПЛ
330 кВ Н.Одеська – Арциз;
– збільшення автотрансформаторної потужності на
об’єктах магістральних мереж, які демонструють
значну динаміку збільшення 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 та
морально і фізично зношене (ПС 330 кВ «Південна»,
«Першотравнева», «Дніпродзержинська», «Чайкіне»,
ПС 220 кВ «Азовська» та ін.).
В 2015 р. планується розроблення Плану розвитку
ОЕС України на 2016-2025 рр.

the regulatory requirements for the full power delivery
by the Rivnenska NPP and Khmelnytska NPP due
to the construction of 705 kV Rivnenska NPP –
Kyivska OHL and Khmelnytska NPP – Kyivska OHL,
construction of 330 kV Lutsk Pivnichna – Ternopilska
– Cheernivetska OHL, and completion of 330 kV
Zakhidnoukrainska – Bohorodchany OHL;
– implementation of the project scheme for the delivery
of power by the Zaporizka NPP, which envisages the
construction of 750 kV Zaporizka NPP – Kakhovska
OHL with 750/330 kV Kakhovska substation and with
junctions of 330 kV OHL that will enable to deliver the
NPP’s power to southern areas of the IPS of Ukraine
and to unload the southern intersections of the IPS of
Ukraine;
– ensuring reliability of power supply to consumers
of the central region of the IPS of Ukraine by the
construction of junctions of 330 kV Novokyivska –
Pivnichna OHL to 330 kV open switchgear of 750
kV Kyivska substation with installation of the second
750/330 kV autotransformer with a capacity of 1000
MVA, and construction of 330 kV Zakhidna substation
with junctions of 110kV OHL and 330 kV OHL;
– enhancing the reliability of power supplies of
Cherkasky and Pobuzky power nods, ensuring
the generating capacities of Kanivska HPSPP and
strengthening the internal profiles of the IPS of
Ukraine due to the construction of 330/150/35 kV
Talne substation and 330 kV Pobuzka – Talne –
Poliana transit connection;
– ensuring the reliable electricity delivery to Odeska
region by construction of the 750 kV Prymorska
substation with junction of 750-330 kV OHLs, as well
as reconstruction of 330 kV Novo-Odeska – Artsyz
OHL;
– increasing the autotransformer capacity at facilities
of the trunk power grids, which show significant
positive dynamics of load growth, in particular: 330
kV Chernivetska, Novokyivska, Usatove, Kremenchuk
substations and 750 kV Vinnytska substation;
– complete reconstruction and modernization of
facilities of the trunk power grids, where the
equipment has already worked out its normative
lifetime, is morally and physically deteriorated (330
kV Pivdenna, Pershotravneva, Dniprodzerzhynska,
Chaikine substations, 220 kV Azovska substation and
others).
It is planned to prepare the Development Plan for the
IPS of Ukraine for 2016-2025 in 2015.
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4.2

Капітальне будівництво ДП «НЕК «Укренерго» за 2014 рік
Capital construction performed by SE NPC Ukrenergo in 2014

Капітальне будівництво ДП «НЕК «Укренерго» у 2014
році фінансувалося за рахунок коштів, передбачених
тарифом ДП «НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії магістральними і міждержавними електричними
мережами (прибуток, амортизація), кредитних коштів
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР),
Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).
Основні показники капітального будівництва
Key capital construction indicators
Обсяги фінансування, всього
Total financing
у тому числі за рахунок: Including:
– кошти тарифу (прибуток, амортизація)
tariff (income, amortization)
– кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ
EBRD and EIB credit funds
– кредитних коштів МБРР
MBD credit funds
– кошти державного бюджету
state budget
Освоєння капітальних інвестицій, всього
Assimilation of capital investments, total
у тому числі за рахунок: including:
– кошти тарифу (прибуток, амортизація)
tariff (income, amortization)
– кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ
EBRD and EIB credit funds
– кредитних коштів МБРР
MBD credit funds
– грантових коштів ЄБРР
MBD credit funds
– кошти державного бюджету
state budget
Введення основних фондів
Allocation of main funds

In 2014, the capital construction performed by SE NPC
Ukrenergo was financed from the fees for electricity transmission via the trunk and cross border power grids, set by
SE NPC Ukrenergo (income, amortization), credit funds of
the European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD), the European Investment Bank (EIB), and the
International Bank for Reconstruction and Development
(IBRD).

2013 рік (факт) (тис.грн.)
2013 (actual) (UAH thousand)

2014 рік (факт) (тис.грн.)
2014 (actual) (UAH thousand) %

1 436 059,71

1 572 650,76

751 073,34

521 285,28

561 040,77

1 030 928,64

61 187,06

20 436,84

110

62 758,54
1 416 313,0

1 992 088,0

702 085,0

701 466,0

507 828,0

1 189 037,0

91 909,0

7 251,0

1 217,0

1 497,0

113 274,0

92 837,0

1 208 435,0

97 574,0
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Для реалізації Інвестиційної програми капітального
будівництва у 2014 році була проведена робота по
затвердженню наступних проектів будівництва:
– розпорядженням Кабінету Міністрів України від
19.11.2014 № 1131 затверджений проект «ПС
400/220/110 кВ «Мукачеве». Установка групи
однофазних автотрансформаторів 400/220/35 кВ
АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних
рішень»;
– наказом Міненерговугілля України від 06.02.2014
№ 119 затверджений скоригований робочий проект
«Будівництво об’єкту ЛЕП 110 кВ (Сонячна - Кілія) Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна
- Кілія)» для приєднання об’єкта альтернативної
енергетики до ПС 110 кВ «Кілія».

For the purpose of implementation of the investment
program for the capital construction, the following projects
were approved in 2014:
– the project 400/220/110 kV Mukacheve substation was
approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of
Ukraine no. 1131 of 19.11.2014. A set of 400/220/35
kV АТ-4 single-phase autotransformers was installed
with introduction of the progressive technology
solutions;
– the amended working project Construction of 110 kV
(Soniachna - Kilia) - Kilia OHL and transformer yard
(110 kV Soniachna - Kilia substation) to connect the
alternative power facility to the 110 kV Kilia substation
was approved by the Order of the Ministry of Energy
and Coal Industry of Ukraine no. 119 of 06.02.2014.

З метою оформлення документів, що посвідчують
право на земельні ділянки для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ
Новокиївська-Сєвєрна прийняте розпорядження
Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 1061-

For the purpose of execution of documents, certifying
the title to land plots used for installation, construction,
operation and maintenance of junctions of 330 kV
Novokyivska-Sievierna OHL, the Cabinet of Ministers
of Ukraine has adopeted the Decree no. 1061-r on
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р «Про вилучення та надання земельних ділянок
у постійне користування із зміною їх цільового
призначення, погодження зміни цільового призначення
земельних ділянок лісогосподарського призначення
державної власності».
Для реалізації спільних з МФО інвестиційних проектів
за результатами проведених міжнародних конкурсних
торгів укладені контракти на загальну суму 143,289
млн. євро.:
– 22.01.2014 № 01-4/0157-14 - контракт з ЗАО
«Инженерно-строительная компания «Союз-Сети»
(Росія) - «Будівництво ПС 750/330 кВ «Каховська» з
встановленням АТ 2 1000 МВА»;
– 18.02.2014 № 01-4/0413-14 - контракт з компанією
«ABB AG (Німеччина) + ТОВ «КЕБК» (Україна)
- «Будівництво ПС 750/330 кВ «Каховська» з
встановленням АТ-1 1000 МВА та відповідної
інфраструктури»;
– 22.01.2014 № 01-4/0158-14 - контракт з компанією
Dalekovod d.d. Zagreb (Хорватія) - «Будівництво
заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська»;
– 22.01.2014 № 01-4/0159-14 - контракт з компанією
Dalekovod d.d. Zagreb (Хорватія) - «Будівництво
заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Херсонська».
Протягом 2014 року введено в експлуатацію наступні
об’єкти капітального будівництва із загальною сумою
введених основних фондів 97 574,0 тис. грн. (з
урахуванням ПДВ):
1. «Реконструкція ПС 750/330/10 кВ «Вінницька»:
реконструкція ВРУ 110 кВ», сума введених основних
фондів складає 81 407,0 тис. грн.
2. «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 750 кВ» - ремонтноексплуатаційний пункт у м. Коростені, сума введених
основних фондів складає 16 167,0 тис. грн.

Плани капітального будівництва
на 2015 рік
Інвестиційною програмою ДП «НЕК «Укренерго»
на 2015 рік на капітальне будівництво передбачено
4 083 900,0 тис. грн. (без ПДВ) у тому числі за рахунок:
– коштів тарифу (прибуток) - 307 000,0 тис. грн.
– кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ - 3 776 900,0 тис. грн.
Основні об’єкти, які споруджуються у 2015 році:
– 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), (завершення
будівництва - 2015 рік);
– 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
(завершення будівництва - 2016 рік);
– ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС- Каховська з ПС 750 кВ
«Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ (завершення
будівництва - 2016 рік).
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Condemnation of Land Plots and Their Assignment for
Permanent Use, Approval of Change of the Designated
Purpose of the State-owned Woodlots of 08.10.2014.
For the purpose of implementation of joint investment
projects supported by the IFO, the following contracts with
a total amount of 143.289 million euro were concluded
upon the international auctions:
– the Contract no. 01-4/0157-14 dated 22.01.2014
for the construction of 750/330 kV Kakhovska
substation with installation of 1000 MVA АТ 2 with the
Engineering Construction Company “Soiuz-Seti” CJSC
(Russia).
– the Contract no. 01-4/0413-14 dated 18.02.2014 for
the construction of 750/330 kV Kakhovska substation
with installation of 1000 MVA АТ-1 and relevant
infrastructure with ABB AG (Germany) + KEBC LLC
(Ukraine);
– the Contract no. 01-4/0158-14 dated 22.01.2014
for the construction of junction of 330 kV
Novokakhovska-Ostrovska OHL with Dalekovod d.d.
Zagreb (Croatia);
– the Contract no. 01-4/0159-14 dated 22.01.2014
for the construction of junction of 330 kV
Novokakhovska-Khersonska OHL with Dalekovod d.d.
Zagreb (Croatia).

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

– 750 kV Zaporizka NPP - Kakhovska OHL with of 750
kV Kakhovska substation and 300 kV OHL junctions
(construction completion - 2016).
The implementation of these projects will enable to:
– deliver the installed capacity of nuclear power plants,
reliable operation of the system-making network of the
integrated power system of Ukraine for the purpose of
transmission of the excessive power from the western
regions of Ukraine to the deficit central and southeastern regions;
– ensure reliable power supply to consumers connected
to the trunk power grids of the integrated power system
of Ukraine, maintaining normative electricity quality
indicators, and to create the conditions to satisfy the
state needs for electrical power in the future.

In 2014, the following capital construction facilities were
commissioned, with a total amount of allocated funds of 97
574.0 thousand UAH (including VAT):
1. Reconstruction of 750/330/10 kV Vinnytska
Substation: Reconstruction of 110 kV Open Switchgear,
where an amount of allocated funds is 81 407.0 thousand
UAH.
2. 750 kV Transmission Line for the Power Delivery from
the Rivnenska and Khmelnytska Nuclear Power Plants: 750
kV Rivnenska NPP – Kyivska OHL with Extension of 750
kV Kyivska Substation and 750 kV Junctions – the repair
and maintenance point in the town of Korosten, where an
amount of allocated funds is 16 167.0 thousand UAH.

Capital Construction Plans for 2015
The Investment Program 2015 of SE NPC Ukrenergo
foresees 4 083 900.0 thousand UAH (excluding VAT) for
capital construction, including:
– tariff (income)			
- 307 000.0
thousand UAH
– EBRD and EIB credit funds
- 3 776 900.0
thousand UAH
Main objects to be constructed in 2015 include:
– 750 kV transmission lines for the power delivery from
the Rivnenska and Khmelnytska nuclear power plants:
750 kV Kyivska substation with junctions of 750 kV and
330 kV OHLs (Makarivskiy district of Kyivska region),
construction completion - 2015.
– 750 kV OHL for the power delivery from the Rivnenska
and Khmelnytska nuclear power plants: 750 kV
Rivnenska NPP - Kyivska OHL with extension of 750
kV Kyivska substation and 750 kV OHL junctions
(construction completion - 2016).
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4.3

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

Продовжуючи співпрацю з міжнародними
фінансовими установами ДП «НЕК «Укренерго» у 2014
році реалізовувало такі інвестиційні проекти:
Проект з передачі електроенергії із залученням
кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції
та розвитку (позика МБРР – 200 млн.дол. США)
Метою Проекту є підвищення рівня надійності
постачання електроенергії за допомогою реабілітації
підстанцій та оновлення мережі передавання
електроенергії.

Continuing the cooperation with international financial
institutions, in 2014 SE NPC Ukrenergo implemented the
following investment projects:
Electricity transmission project with loan proceeds
from the International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD loan of 200 million USD).
The aim of the project is to enhance reliability of
electricity supply by rehabilitation of substations and
renovation of the electricity transmission network.

В межах реалізації Проекту протягом 2014 року
здійснювалася реалізація таких контрактів:

In 2014, within the framework of the Project, the
following contracts were implemented:

• Реабілітація високовольтних підстанцій
Дніпровської ЕС (UE/001) – контракти:
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Південна» (UE/001/1),
підрядник - об’єднання «ABB AG», (Німеччина) і ТОВ
«Київська енергетична будівельна компанія» (Україна)
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Першотравнева» (UE/001/2),
підрядник - ПрАТ «Укренергомонтаж» (Україна)
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Дніпродзержинська»
(UE/001/3), підрядник - об’єднання «ABB AG»
(Німеччина) і ТОВ «Київська енергетична будівельна
компанія» (Україна)
Упродовж 2014 р. на зазначених ПС здійснювалися
поставка та заміна обладнання (вимикачів,
трансформаторів струму та напруги, панелей
управління вимикачами).
На підстанціях ПС 330 кВ «Південна» та ПС 330
кВ «Дніпродзержинська» завершено всі будівельномонтажні та пусконалагоджувальні роботи, 26.12.2014
підписано Акти готовності об’єктів до експлуатації.
Виконання робіт з реабілітації ПС 330 кВ
«Першотравнева» продовжено до листопада 2015 р.

• Rehabilitation of high-voltage substations of the
Dniprovska PS (UE/001) – contracts:
– Rehabilitation of 330 kV Pivdenna Substation
(UE/001/1), contractor - ABB AG (Germany) and Kyiv
energy construction company (Ukraine);
– Rehabilitation of 330 kV Pershhotravneva Substation
(UE/001/2), contractor - Ukrenergomontazh PrJSC;
– Rehabilitation of 330 kV Dniprodzerzhynska Substation
(UE/001/3), contractor - ABB AG (Germany) and Kyiv
energy construction company (Ukraine);
In 2014, the equipment (switchers, current and voltage
transformers, switch control panels) was delivered and
replaced at these substations.
All the construction, installation and commissioning
works were finished at the 330 kV Pivdenna substation and
330 kV Dniprodzerzhynska substation, the certificates of
operational readiness were signed on 26.12.2014.
The time performance of the work on rehabilitation of
330 kV Pershotravneva substation was extended up to
November 2015.

• Реабілітація високовольтних підстанцій Донбаської
ЕС (UE/002) – контракти:
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Чайкіне» (UE/002/1),
підрядник - «Eltel Networks TE AB» (Швеція)

• Rehabilitation of high-voltage substations of the
Donbaska PS (UE/002) – contracts:
– Rehabilitation of 330 kV Chaikine substation (UE/002/1),
contractor - Eltel Networks TE AB (Sweden);

У січні 2014 р. у зв’язку із зміною концепції
реконструкції підстанції (побудова ПС нового типу з
повноцінною автоматизованою системою керування
технологічним процесом) було підписано доповнення
до контракту, яким передбачено постачання та
встановлення додаткового обладнання РЗА, АСУ ТП та
кабельно-провідникової продукції.
Зважаючи на затримку у проведенні експертизи
оновленої проектної документації з урахуванням
доповнення до контракту та неможливість виконання
робіт на об’єкті у зв’язку з діями незаконних
озброєних формувань у районах, наближених до місця
розташування ПС, контракт продовжено до грудня 2015
року.

Due to the change of substation reconstruction concept
(construction of a new type of substation with a fully
automated technological process control), in January
2014 the addendum to the contract was executed, which
provided for the delivery and installation of new relay
protection and automatic equipment, CPCS, cabling and
wiring.
Regarding the delay in expert review of the updated
project documents, taking into account the addendum
to the contract and impossibility to perform works onsite due to the actions of illegal armed formations in the
areas, adjacent to the substation location, the contract was
extended to December 2015.
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– «Реабілітація ПС 330 кВ «Азовська» (UE/002/2),
підрядник - «Eltel Networks TE AB» (Швеція)
У зв’язку із затримкою виконання робіт на об’єкті
через виникнення форс-мажорних обставин,
засвідчених сертифікатом ТПП України, термін
завершення контракту продовжено до 31.12.2015.

– Rehabilitation of 330 kV Azovska substation (UE/002/2),
contractor - Eltel Networks TE AB (Sweden);
Due to the delay in on-site work performance, caused by
force-majeure circumstances, confirmed by the certificate
issued by the Trade and Industry Chamber of Ukraine, the
completion term under the contract was extended up to
31.12.2015.

• Високовольтні вимикачі для підстанцій 750 кВ
(UE/003) та Додаткові високовольтні вимикачі для
підстанцій 750 кВ (UE/003А), підрядник - ТОВ «АББ
Лтд» (Україна)
У 2014 р. було повністю завершено поставки
обладнання за контрактом (UE/003) та продовжувалися
поставки обладнання за контрактом (UE/003А).

• High-voltage switchers for 750 kV substations
(UE/003) and Auxiliary high-voltage switchers for 750 kV
substations (UE/003A), contractor - ABB Ltd (Ukraine)
In 2014, the equipment delivery under the contract
(UE/003) was completed to the full extent, and the
equipment delivery under the contract (UE/003А)
continued.

• «Високовольтне обладнання для ПС 750 кВ
«Вінницька» (UE/ 003В)
ДП «НЕК «Укренерго» проведено консультації із
МБРР щодо можливості розширення обсягу робіт за
Проектом та укладення додаткових контрактів, які
фінансуватимуться за рахунок заощаджених коштів
позики.
ДП «НЕК «Укренерго» спільно з МБРР було вирішено
включити до складу Проекту додатковий пакет UE/003B.
Компанією було підготовлено та узгоджено з МБРР
проект тендерної документації та оголошено конкурс
на проведення міжнародних конкурсних торгів щодо
вибору генпідрядника на поставку обладнання за лотом
1 «Основне високовольтне обладнання» та лотом 2
«Шунтуючі реактори».
Запрошення до участі у торгах було розміщено
29.12.2014 на сайті ДП «НЕК «Укренерго» та
опубліковано 06.01.2015 у газеті «Урядовий кур’єр».

• High-voltage equipment for 750 kV Vinnytska
substation (UE/ 003В)
SE NPC Ukrenergo held the consultations with the
IBRD on the possible extension of the work scope under
the Project and conclusion of additional contracts to be
financed by the saved loan proceeds.

• Релейний захист та автоматика для підстанцій
750 кВ (UE/004), підрядник – об’єднання ТОВ «КЕБК»
(Україна) та ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ЕПМ» (Україна)
На кінець 2014 року було поставлено 97%
запланованого контрактом обсягу обладнання, з
якого 84% - змонтовано. Окрім того, здійснювався
монтаж обладнання, поставленого в рамках контрактів
«Високовольтні вимикачі для підстанцій ПС 750 кВ»
(UE/003А та UE/003А).
У зв’язку з призупиненням робіт на ПС 750 кВ
«Донбаська», ПС 750 кВ «Південнодонбаська», ПС
750 кВ «Дніпровська» та ПС 750 «Запорізька» через
виникнення конфлікту у східних регіонах країни, термін
завершення контракту було продовжено до 31 грудня
2015 р.

• Relay protection and automatic equipment for 750 kV
substations (UE/004), contractor – association of KEBC
LLC (Ukraine) and EPM Corporation (Ukraine)
At the end of 2014, 97% of the planned equipment under
the contract was delivered, where 84% of equipment was
installed. In addition, the equipment supplied under the
contracts High-voltage Switchers for 750 kV Substations
(UE/003А and UE/003А) was installed.
Due to work suspension at 750 kv Donbaska substation,
750 kV Pivdennodonbaska substation, 750 kV Dniprovska
substation, and 750 kV Zaporizka substation caused by
military conflict in the eastern regions of Ukraine, the
completion terms under the contract was extended up to
31 December 2015.

• «Модернізація ПС 330 кВ Сімферополь»
(UE/007), підрядник - об’єднання «Daewoo International
Corporation (Корея), Hyosung Corporation (Корея) та ТОВ
СПМК-32 «Кримелектроводмонтаж» (Україна)
Упродовж січня-березня 2014 р. продовжувалися
поставки обладнання на об’єкт та завершено
комплектацію обладнання, необхідного для
початку будівельно-монтажних робіт на ПС 330 кВ
«Сімферопольська». На початок 2014 р. через
загострення суспільно-політичної ситуації в АР Крим та
відсутність нормативної бази, яка регулює економічну
діяльність державних підприємств на тимчасово

SE NPC Ukrenergo jointly with the IBRD has decided
to include the additional work package UE/003B to the
Project.
The company has prepared and agreed with the IBRD
the draft tender documents and announced the tender for
international bids for the selection of the general contractor
to supply equipment under the lot 1 High-voltage
Equipment and the lot 2 Shunt Reactors.
The bid invitation was placed on the web-site of SE
NPS Ukrenergo on 29.12.2014 and published in Uriadovyi
Kuryer newspaper on 06.01.2015.

• Modernization of 330 kV Simferopol substation
(UE/007), contractor - association of Daewoo International
Corporation (Korea), Hyosung Corporation (Korea) and
SPMK-32 Krymelektrovodmontazh LLC (Ukraine)
In January-March 2014, the equipment was supplied
to the site and the equipment was completed with
components, necessary for the commencement
of construction and installation works at 330 kV
Simferopolska substation was delivered. At the beginning
of 2014, due to the escalation of social and political
situation in the Autonomous Republic of Crimea and
lack of the regulatory frameworks, which regulates the
commercial activity of the companies at the temporarily
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окупованій території, поставки обладнання та роботи на
об’єкті було призупинено.

occupied territory, the equipment delivery and works onsite were suspended.

У зв’язку з цим ДП «НЕК «Укренерго» було розпочато
консультації з Міненерговугілля, МБРР та підрядником
для прийняття узгодженого рішення щодо подальшого
виконання зобов’язань сторонами контракту та
врегулювання взаємовідносин.

In this context, SE NPC Ukrenergo commenced the
consultations with the Ministry of Energy and Coal Industry
of Ukraine and the contractor to make an approved
decision on further fulfillment of obligations of the
contractual parties and mutual arrangements.

• Управління закупівлями та проектом (UE/010А)
консультант - об’єднання «AF-Mercados EMI» (Іспанія) +
НТК «Енпаселектро» (Україна)
За погодженням з МБРР, фінансування послуг
Консультанта здійснюється за рахунок кредитних коштів
МБРР за Проектом з передачі електроенергії.
В рамках контракту та Додаткової угоди № 1від
28.04.2014 до контракту Консультант має розробити
техніко-економічного обґрунтування Другого проекту
з передачі електроенергії (ППЕ-2) відповідно до
вимог українського законодавства за Частиною 1
«Реабілітація трансформаторних підстанцій», Частиною
2.1 «Реалізація програми інтеграції ОЕС України» та
Частиною 2.3 «Балансуючий ринок» Другого проекту з
передачі електроенергії, а також тендерну документацію
за Частинами 1 та 2.1.

• Procurement and project management (UE/010А),
consultant - association of AF-Mercados EMI (Spain) +
Enpaselektro STC (Ukraine)
Upon negotiations with the IBRD, the remuneration of
Consultant’s services is made from the MBRD credit funds
under the Electricity Transmission Project.
Under the contract and supplementary agreement no.
1 dated 28.04.2014 to the Contract, the Consultant is to
prepare the feasibility study for the Second electricity
transmission project (ETP-2) according to the Ukrainian
legislative requirements for Part 1 Rehabilitation of
Transformer Substations, Part 2.1. Implementation of the
Program for Integration of the IPS of Ukraine and Part 2.3
Balancing Market of the Second Electricity Transmission
Project, as well as tender documents for Part 1 and Part
2.1.

30.09.2014 підписано Додаткову угоду № 2 до
контракту, якою передбачено внесення змін до графіку
надання звітів щодо ТЕО Частини 2.3 «Балансуючий
ринок».

The supplementary agreement no. 2 to the Contract was
executed on 30.09.2014, which provides for amendments
to the reporting schedule as to the feasibility study of Part
2.3 Balancing Market.

У 2014 році Консультантом було підготовлено та
надано для розгляду ДП «НЕК «Укренерго» звіти
відповідно до умов контракту.

In 2014, the Consultant prepared the reports and
submitted them to SE NPC Ukrenergo according to the
contractual terms and conditions.

• Аудит фінансової звітності Компанії та Проекту
за 2013, 2014 рр. (UE/012) консультант - ПрАТ «Делойт
енд Туш ЮСК
18.04.2014 за результатами проведених торгів з
відбору консультанта для проведення аудиту фінансової
звітності ДП «НЕК «Укренерго» та звітності за Проектом
за 2013 рік укладено контракт з переможцем - ПрАТ
«Делойт енд Туш ЮСК».
Консультантом було проведено аудит фінансової
звітності компанії та Проекту, надано відповідні звіти,
які у серпні.2014 р. було погоджено МБРР.
19.12.2014 підписано Доповнення № 1 до контракту
щодо продовження терміну дії для здійснення аудиту
фінансової звітності Компанії та звітності за Проектом
за 2014 рік.

• Audit of financial statements of the Company and
Project for 2013 and 2014 (UE/012), consultant - Deloitte
and Tush USK PrJSC
Based on the results of the bids for selection of the
consultant for audit of financial reports of SE NPC
Ukrenergo and Project reports for 2013, the contract was
awarded to Deloitte and Tush USK PrJSC and executed on
18.04.2014.
The consultant audited the financial reports of the
company and the Project, presented the respective reports,
approved by the IBRD in August 2014.
The addendum 1 to the Contract on extension of the
term of audit of the financial reports of the Company and
financial reports under the Project for 2014 was executed
on 19.12.2014.

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.

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 Kyivsky power node.
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У 2014 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).

In 2014, construction and installation work under the
Project was performed under the following contracts:

Крім того, ДП «НЕК «Укренерго» здійснювалась
підготовка та узгодження з ЄБРР 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».
ДП «НЕК «Укренерго» розпочато міжнародні
конкурсні торги відповідно до принципів і правил із
закупівель ЄБРР з метою вибору генпідрядника для
виконання робіт за лотами 3 та 4. 05.12.2014 - за
лотом 3 та 16.12.2014 - за лотом 4 було розміщено
оголошення про початок торгів в газеті «Урядовий
кур’єр» та на сайтах ЄБРР та ДП «НЕК «Укренерго».
Відповідно до Екологічної та соціальної політики ЄБРР
та вимог ЄІБ в рамках проведення оцінки впливів на
навколишнє та соціальне середовище (ОВНСС) було
підготовлено проект звіту з ОВНСС.
У період з 18 по 22 серпня 2014 р. проведено
громадські слухання у Бородянському, Макарівському
та Вишгородському районах Київської області, в
адміністративних межах яких відбуватимуться роботи
за об’єктом. За результатами зустрічей було складено
протоколи, які було оприлюднено на сайті ДП «НЕК
«Укренерго». Здійснювалася підготовка фінальної
редакції Звіту з ОВНСС з урахуванням пропозицій
громадськості для подальшого внесення до ЄБРР та ЄІБ.

Besides, SE NPC Ukrenergo prepared and agreed with
the IBRD the bidding documents under Lot 3 Extension
and Modernization of Kyivska Substation by Installation
of the Second 750/330 kV Autotransformer and Lot 4
Construction of the Junction 330 kV Chornobylska NPP –
Pivnichna OHL at 750 kV Kyivska Substation.

Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ
Запорізька АЕС – Каховська» із залученням кредитних
коштів ЄБРР та ЄІБ

Construction of overhead 750 kV Zaporizka NPP–
Kakhovska transmission line with loan proceeds from the
EBRD and EIB

Позика ЄБРР та ЄІБ – 350 млн. євро (ЄБРР – 175 млн.
євро, ЄІБ – 175 млн. євро).
Основна ціль Проекту - максимальне використання
встановленої потужності Запорізької атомної
електростанції; підвищення надійності постачання
електроенергії споживачів Південної частини ОЕС
України.

IBRD and EIB loan – 350 million euro (EBRD – 175
million euro, EIB – 175 million euro).
The main purpose of the Project is the maximum use of
the installed capacity of the Zaporizka nuclear power plant;
enhancing the reliability of electricity supply to consumers
of the Southern part of the IPS of Ukraine.

В рамках Проекту за результатами проведення у
2013-2014 рр. міжнародних конкурсних торгів укладено
5 контрактів загальною вартістю 198,8 млн. євро:
– контракт на будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС
– Каховська (пакет 1) з компанією Instalaciones
Inabensa (Іспанія) від 14.08.2013 № 01-4/3484-13 на
суму 55,5 млн.євро.;
– контракт на будівництво ПС 750/330 кВ Каховська з
встановленням АТ2 1000 МВА, у т.ч. АСУ ТП, РЗА,
та відповідної інфраструктури» (пакет 2, лот 1) з
компанією ЗАТ «Инженерно-строительная компания
«Союз-Сети» (Росія) від 22.01.2014 № 01-4/0157-14
на суму 95,9 млн. євро.;

• 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).

SE NPC Ukrenergo has commenced international bids
according to the IBRD procurement principles and rules
to select the general contractor for the performance of
work under lots 3 and 4. The announcements of bids were
published in the Uriadovyi Kuryer newspaper and placed
on the web-sites of the IBRD and SE NPC Ukrenergo on
05.12.2014 for lot 3 and on 16.12.2014 for lot 4.
According to the IBRD Environmental and Social Policy
and EIB requirements, the draft ESIA report was prepared
for the purpose of environmental and social impact
assessment (ESIA).
The public consultations in Borodyanskyi, Makarivskyi
and Vyshgorodskyi districts of Kyivska region, were the
site works are to take place, were held on 18-22 August,
2014. Based on results the Minutes of meeting were
prepared and published on the web-site of SE NPC
Ukrenergo. The final ESIA report was prepared taking into
account the public suggestions to be considered by the
IBRD and EIB.

Based on the results of international bids carried out in
2013-2014, 5 contracts were concluded under the Project,
with general amount of 198.8 million euro:
– the contract 01-4/3484-13 dated 14.08.2013 for the
construction of 750 kV Zaporizka NPP – Kakhovska OHL
(package 1) made with Instalaciones Inabensa (Spain)
for an amount of 55.5 million euro;
– tthe contract no. 01-4/0157-14 dated 22.01.2014 for
the construction of 750/330 Kakhovska substation
with installation of 1000 MVA AT2, including CPCS,
relay protection and automatic equipment and relevant
infrastructure (package 2, lot 1), made with Engineering
Construction Company Soiuz-Seti CJS (Russia) for an
amount of 95.9 million euro;
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– контракт на будівництво ПС 750/330 кВ Каховська
з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної
інфраструктури (пакет 2, лот 2) з компанією «ABB AG
+ ТОВ «КЕБК» (Німеччина-Україна) від 18.02.2014 №
01-4/0413-14 на суму 17,8 млн. євро.;
– контракт на будівництво заходу ПЛ 330 кВ
Новокаховська - Островська (пакет 3) з компанією
Dalekovod (Хорватія) від 22.01.2014 № 01-4/0158-14
на суму 11,1 млн. євро.;
– контракт на будівництво заходу ПЛ 330 кВ
Новокаховська - Херсонська (пакет 4) з компанією
Dalekovod (Хорватія) від 22.01.2014 № 01-4/0159-14
на суму 18,5 млн. євро.

– tthe contract no. 01-4/0413-14 dated 18.02.2014 for
the construction of 750/330 Kakhovska substation with
installation of 1000 MVA AT1 and relevant infrastructure
(package 2, lot 2), made with ABB AG + KEBC LLC
(Germany-Ukraine for an amount of 17.8 million euro;
– tthe contract no. 01-4/0158-14 dated 22.01.2014 for
the construction of junction of 330 kV Novokakhovska
– Ostrovska OHL (package 3), made with Dalekovod
(Croatia) for an amount of 11.1 million euro;
– tthe contract no. 01-4/0159-14 dated 22.01.2014 for
the construction of junction of 330 kV Novokakhovska
– Ostrovska OHL (package 4), made with Dalekovod
(Croatia) for an amount of 18.5 million euro;

Упродовж 2014 р. підрядниками здійснювалося
розроблення робочої документації та її узгодження з
ДП «НЕК «Укренерго», а також розпочато будівельномонтажні роботи на об’єктах.
Враховуючи економію кредитних коштів ЄБРР за
Проектом в обсязі 65 млн. євро, проведено у різних
форматах консультації з Банком щодо можливості
використання заощаджених коштів для фінансування в
рамках Проекту додаткового компоненту – будівництво
ПС 330/110/35 кВ «Західна» із заходами ПЛ 330 кВ.

In 2014, the contractors developed the detailed
documents and agreed them with SE NPC Ukrenergo, as
well as commenced the construction and installation work
on-site.
Taking into account, the saved IBRD credit funds in
amount of 65 million euro, the consultations with the IBRD
in different formats were held on possibility of for funding
an additional component under the Project, that is the
construction of 330/110/35 kV Zakhidna substation with
330 kV OHL junctions with cost-savings.

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 тривалий час
знаходяться в експлуатації та мають електрообладнання,
яке в значній мірі відпрацювало свій експлуатаційний
термін і потребує значних щорічних витрат для його
відновлення та підтримання на належному технічному
рівні.
В рамках Проекту передбачалося здійснити
реабілітацію 5-ти підстанцій, а саме: 2-х підстанцій
Дніпровської електроенергетичної системи (ПС 330 кВ
«Кіровська», ПС 330 кВ «Дніпро-Донбаська») та 3-х
підстанцій Донбаської електроенергетичної системи
(ПС 330 кВ «Центральна», ПС 330 кВ «Михайлівка»,
ПС 220 кВ «Лисичанська»).
Упродовж 2014 р. здійснювалася підготовка
та проведення міжнародних конкурсних торгів з
визначення генпідрядників для реконструкції підстанцій
Дніпровської ЕС: ПС 330 кВ «Кіровська» (лот 1) та ПС
330 кВ «Дніпро-Донбас» (лот 2). Торги за лотами 3-5
(підстанції Донбаської ЕС) було призупинено у зв’язку з
проведенням АТО на територіях розташування об’єктів
реконструкції.
ДП «НЕК «Укренерго» за участю Консультанта
з підтримки Проекту – об’єднання «MVV Decon
– Consulectra» (Німеччина), було розроблено
та узгоджено з Банком повний пакет тендерної
документації.
05.09.2014 було опубліковано запрошення до участі у
торгах в Урядовому кур’єрі, німецькій газеті «GTAI» та
розміщено на офіційному сайті Укренерго.
09.10.2014 проведено предтендерну зустріч та
семінар Експортно-кредитного агентства за участю

The project Enhancement of Electricity Transmission
(Modernization of Substations) funded by the
Government of the Federal Republic of Germany and KfW
The loan of the Government of the Federal Republic of
Germany and Reconstruction Loan Institution (KfW) in
amount of 65.5 million euro.
The main task of the Project is enhancing safety,
reliability and efficiency of electricity supply by the
reconstruction of substations, which were being operated
for a long time and where the most of its equipment
worked out its service lifetime, and needs significant
annual expenses for its rehabilitation and maintaining in
proper technical condition.
The Project envisaged the rehabilitation of 5 substations,
in particular: 2 substations of the Dniprovska power
system (330 kV Kirovska substation, 330 kV DniproDonbaska substation) and 3 substations of the Donbaska
power system (330 kV of Centralna substation, 330 kV
Mykhailivka substation, 220 kV Lysychanska substation).
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In 2014, the international bids were prepared and held
for the selection of general contractors to reconstruct the
Dniprovska PS substations: 330 kV Kirovska substation
(lot 1) and 330 kV Dnipro-Donbaska substation (lot 2).
The bids underlots 3-5 (substations of the Donbaska PS)
were suspended due to the anti-terrorist operation at the
location of the facilities to be reconstructed.
SE NPC Ukrenergo, jointly with the Project consultant
MVV Decon – Consulectra (Germany) developed and
agreed with the Bank the full package of tender documents.
The bid invitation was published in the Uriadovyi Kuryer
newspaper, GTAI (German newspaper) and placed on the
web-site of Ukrenergo on 05.09.2014.
The pre-liminary tender meeting and seminar of
the Export-Credit Agency with participation of KfW
representatives and Consultant were held on 09.10.2014;
the potential bid participants visited the facilities to be

представників KfW та Консультанта, а також 0708.10.2014 відбулося відвідання потенційними
учасниками торгів об’єктів реконструкції (ПС 330 кВ
Дніпро-Донбас та ПС 330 кВ Кіровська Дніпровської ЕС).
17.12.2014 проведено процедуру розкриття
кваліфікаційної частини тендерних пропозицій.

reconstructed (330 kV Dnipro-Donbaska substation and
330 kV Kirovska substation of the Dnirpovska PS) on 0708.10.2014.
The qualification parts of tender bids were opened on
17.12.2014.

В 2014 році ДП «НЕК «Укренерго» здійснювало
підготовку Другого проекту з передачі електроенергії
із залученням кредитних коштів МБРР

In 2014, SE NPC Ukrenergo prepared the Second
electricity transmission project funded by the IBRD credit
funds
It is planned to fund the project (378.425 million USD)
with the credit funds granted by the IBRD and the Clean
Technology Fund (CTF).
In 2014, SE NPC Ukrenergo held consultations with the
World Bank on granting the credit funds to finance the
project.
Based on the expert review of the project proposal,
prepared by SE NPC Ukrenergo, according to the order
of the Ministry of Economic Development of Ukraine no.
741 dated 23.06.2014, the decision was made on project
feasibility and the Ministry of Energy and Coal Industry was
appointed as the coordinator.
Under the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine
no. 1060-р dated 22.10.2014, it was decided necessary
to obtain the IBRD loans for the purpose of the Project
implementation according to the Loan Agreement and the
Loan Agreement with the Clean Technology Fund in 378.5
million USD.
Under the Decree of the President of Ukraine no.
1233/2014-rp dated 10.11.2014 the Ukrainian delegation
was formed for participation in negotiations with the
IBRD on the conclusion of the Loan Agreement and the
Loan Agreement with the Clean Technology Fund, and
the Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine was
authorized for signing the respective agreements.
The negotiations between the Ukrainian delegation and
the IBRD were held on 11-14 November 2014, where the
said draft agreements were initialed. The governmental
delegation also comprised the representatives of SE NPC
Ukrenergo.

Фінансування Проекту в обсязі 378,425 млн. дол.
США планується здійснювати за рахунок кредитних
коштів МБРР та Фонду Чистих технологій (ФЧТ).
У 2014 р. ДП «НЕК «Укренерго» було проведено
консультації із Світовим банком щодо можливості
надання кредитних коштів для фінансування Проекту.
За результатами експертизи проектної
пропозиції, підготовленої ДП «НЕК «Укренерго»,
наказом Мінекономрозвитку від 23.06.2014 №
741 прийнято рішення про доцільність підготовки
проекту та визначено відповідальним виконавцем
Міненерговугілля.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
22.10.2014 № 1060-р визнано за доцільне залучення
позик від МБРР для реалізації Проекту згідно з Угодою
про позику та Угодою про позику Фонду чистих
технологій у сумі 378,5 млн. дол. США.
Розпорядженням Президента України від 10.11.2014
№ 1233/2014-рп було утворено делегацію України для
участі у переговорах із МБРР щодо укладання Угоди про
позику та Угоди про позику Фонду чистих технологій,
а також уповноважено Міністра енергетики та вугільної
промисловості України на підписання зазначених угод.
З 11 по 14 листопада 2014 року відбулись переговори
між офіційною делегацією України і МБРР, під час яких
парафовано проекти зазначених. До складу урядової
делегації увійшли представники ДП «НЕК «Укренерго».
Обсяги модернізації та реконструкції підстанцій 220
– 750 кВ 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 (ППЕ1) протягом 2011-2014 рр. виконана реконструкція
підстанцій 220 – 330 кВ (ПС 330 кВ «Південна», ПС 330
кВ «Першотравнева», ПС 330 кВ «Дніпродзержинська»,
ПС 330 кВ «Чайкіне», ПС 220 кВ «Азовська», ПС 330 кВ
«Сімферопольська», на яких протягом 2012-2014 рр.
замінено застаріле обладнання на сучасне елегазові у
65 комірках 110 – 150 кВ та у 28 комірках 330 кВ.
На підстанціях 750 кВ (ПС 750 кВ «Дніпровська»,
ПС 750 кВ «Запорізька», ПС 750 кВ «Донбаська», ПС
750 кВ «Вінницька», ПС 750 кВ «Південноукраїнська»,
ПС 750 кВ «Південнодонбаська», ПС 750 кВ
«Західноукраїнська») замінені на сучасні елегазові
вимикачі і трансформатори струму в 53 комірках 750
кВ, в 4 комірках 500 кВ, в 55 комірках 330 кВ та 7
комірках 110 кВ.

Scope of modernization and reconstruction of 220-750
kV substations within the framework of joint projects with
support of international financial institutions.
Within the framework of implementation of the joint
project with the International Bank for Reconstruction and
Development the first stage The Electricity Transmission
Project (ETP-1), the reconstruction of the 220-330
kV substations (330 kV Pivdenna substation, 330 kV
Pershotravneva substation, 330 kV Dnirpodzerzhynska
substation, 330 kV Chaikine substation, 220 kV Azovska
substation, 330 kV Simfereopolska substation) was carried
out in 2011-2014, where the out-of-date equipment was
replaced for modern SF6-insulated equipment in 65 110150 kV chambers and 28 330kV chambers in 2012-2013.
Modern Sf-6 insulated switches and current
transformers were installed in 53 750 kV chambers, 4 500
kv chambers, 55 330 kV chambers and 7 110 kV chambers
at 750 kV substations (750 kV Dniprovska substation, 750
kV Zaporizka substation, 750 kV Donbaska substation,
750 kV Vinnytska substation, 750 kV Pivdennouukrayinska
substation, 750 kV Pivdennodonbaska substation, 750 kV
Zakhidnoukrayinska substation).
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At the same time the work is continued on
Subcomponent 2.1 the Implementation of the Program
of Integration of the IPS of Ukraine into ENTSO-Е that
provides installation of the 20 Mbar reactive power
compensation devices at 35 kV buses at the following
substations: 330/220 kV Novovolynska substation, 220
kV Lutsk Pivdenna substation, 330 kV Kovel substation,
330 kV Shepetivka substation, 330 kV Kamianets-Podilska
substation.

ОБ`ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ПЛ 750 КВ ЗАПОРІЗЬКА АЕС – КАХОВСЬКА
CONSTRUCTION OF FACILITIES OHL 750 KV ZAPORIZ`KA NPP – KAKHOVSKA SUBSTATION

на ПС «Феросплавна»
to substation ‘Ferosplavna’

на ПС «Дніпрвська»
to substation ‘Dniprovs’ka’

ЗАПОРІЗЬКА АЕС
ZAPORIZ’KA NPP

на Криворізьку ТЕС
to Kryvoriz’ka TPP

на ПС «Молчанська»
to substation ‘Molochans’ka’

Запорізька ТЕС
Zaporiz’ka TPP

на ПС «Трихати»
to substation ‘Trykhaty’

Миколаївська
Substation ‘Mykolaivs’ka’

Херсонська
Substation ‘Khersons’ka’

на ПС «Приморська»
to substation ‘Prymors’ka’

на ПС «Запорізька»
to substation ‘Zaporiz’ka’

Каховська ГЕС
Kakhovs’ka HPP

на ПС «Запорізька»
to substation ‘Zaporiz’ka’

на ПС «Південнодонбаська»
to substation ‘Pivdennodonbas’ka’

Новокаховська
Substation ‘Novokakhovs’ka’
КАХОВСЬКА
SUBSTATION ‘KAKHOVS’KA’

на ПС «Мелітопольська»
to substation ‘Melitopol’ska’

Титан
Substation ‘Tytan’

на ПС «Красноперекопськ»
to substation ‘Krasnoperekops’k’
на ПС «Західнокримська»
to substation ‘Zakhidnokryms’ka’
на ПС «Островська»
to substation ‘Ostrovs’ka’

А
ЗО
SE ВС
A Ь
O КЕ
F
A МО
ZO Р
V Е

Одночасно продовжуються роботи на
Підкомпонентом 2.1 «Реалізація програми інтеграції
ОЕС України до ENTSO-Е», що передбачає встановлення
пристоїв компенсації реактивної потужності 20
МВар на шинах 35 кВ на підстанціях: ПС 330/220 кВ
«Нововолинська», ПС 220 кВ «Луцьк Південна», ПС
330 кВ «Ковель», ПС 330 кВ «Шепетівка», ПС 330 кВ
«Кам’янець-Подільська».

The implementation of the second joint project with the
International Bank for the Development and Reconstruction
(IBRD) The Electricity Transmission Project (ETP-2)
envisages the overall reconstruction of six 330 kV
transformer substation of the Tsentralna and Pivdenna
Power Systems (330 kV Novokyivska substation, 330 kV
Zhovtneva substation, 330 kV Zhytomyrska substation, 330
kV Kremenchuk substation, 330 kV Cherkaska substation,
330 kV Sumy substation) with installation of modern
equipment and introduction of automated process control
systems at these substations.

ЧО
B РН
LA Е
C М
K О
SE РЕ
A

Реалізація другого етапу спільного спільного з
Міжнародним банком реконструкції та розвитку
(МБРР) «Проекту з передачі електроенергії (ППЕ-2)
передбачає проведення повної реконструкції шести
трансформаторних підстанцій напругою 330 кВ
Центральної та Північної електроенергетичних систем
(ПС 330 кВ «Новокиївська», ПС 330 кВ «Жовтнева»,
ПС 330 кВ «Житомирська», ПС 330 кВ «Кременчук»,
ПС 330 кВ «Черкаська», ПС 330 кВ «Суми») із
встановленням сучасного обладнання та впровадження
на цих підстанцій автоматизованих систем управління
технологічними процесами.

на ПС «Джанкой»
to substation ‘Dzhankoi’

Магістральні електричні мережі для видавання потужностей
Рівненської та Хмельницької АЕС
Rivne and Khmelnytskyi Nuklear Generation Trunk Networks
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5

Міжнародна діяльність
International activity

5.1

Євроінтеграція
European integration

ДП «НЕК «Укренерго» в 2014 році продовжувало
співпрацю з енергетичними організаціями та системними
операторами країн СНД та ЄС. З метою забезпечення
паралельної роботи енергосистеми України з енергосистемами сусідніх країн систематично проводилися консультації та переговори ДП «НЕК «Укренерго» з представниками
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).
Протягом 2014 року фахівцями компанії продовжувалося виконання робіт, пов’язаних з контролем та веденням
обліку електроенергії, що експортується / імпортується /
транзитується між енергосистемою України та енергосистемами суміжних країн СНД та країн ЄС, а саме:
– узгодження із зарубіжними партнерами технічної
можливості експортних та транзитних поставок
електроенергії мережами «Острова Бурштинської ТЕС»,
контроль графіків експорту, позапланових перетоків і
витрат електроенергії;
– планування та контроль планових графіків поставок
електроенергії з ОЕС України до енергосистем Білорусі,
Молдови та Росії;
– забезпечення передачі узгоджених планових графіків
зовнішніх перетоків до ДП «Енергоринок»;
– контроль, узгодження та документальне оформлення
даних щодо фактичних обсягів прийманняпередачі електричної енергії між ОЕС України та
енергосистемами суміжних країн.
Виконання умов повної синхронізації ОЕС України
з енергетичною системою континентальної Європи
(ENTSO-E) є одним із ключових пріоритетів політики
компанії в плані забезпечення енергетичної незалежності
держави.
Забезпечується виконання дослідницької фази проекту
синхронізації ОЕС України з ENTSO-E, завершення якої
очікується наприкінці 2015 року.
Далі будуть реалізовані адаптаційні технічні та організаційні заходи за результатом виконання яких ОЕС України
перейде до стадії ізольованої та, в подальшому, паралельної роботи з європейською енергосистемою.
В 2015 році заплановане випробування енергоблоків
ТЕС, які пройшли реконструкцію з можливістю їх участі в
нормованому первинному та автоматичному вторинному
регулюванню частоти і потужності.

62

In 2014 SE NPC Ukrenergo continued the cooperation with energy organizations and system operators of
the European and CIS countries. In order to ensure the
parallel work of the power system of Ukraine and power
systems of neighboring countries, SE NPC Ukrenergo held
consultations and negotiations with representatives of
PSE-Operator S.A. (Poland), SEРS a.s. (Slovakia), MAVIR
ZRt (Hungary), Transelectrica S.A. (Romania), Federal Grid
Company of the Unified Power System PJSC (Russian
Federation), System Operator of the Unified Power System
PJSC (Russian Federation), State Production Association Belenergo (Belarus), Republican Unitary Enterprise
Operational Dispatch Center (Belarus) and SE Moldelectrica
(Moldova).
In 2014, the company’s experts continued the work
associated with control and accounting of electricity, which
is exported/ imported/ transited between the power system
of Ukraine and power systems of neighboring CIS and EU
countries, in particular:
– negotiating with foreign partners on the technical
possibility of export and transit electricity supply by
the networks of the Burshtyn TPP Island, control over
the export schedules, unscheduled electricity flows and
consumption;
– planning and control over the planned electricity supply
from the IPS of Ukraine to the power systems of Belarus,
Moldova and Russia;
– submission of the agreed schedules of external electricity
flows to SE Energorynok;
– control, approval and execution of data on actual electricity export/import between the IPS of Ukraine and power
systems of neighboring countries.
Meeting the conditions of complete synchronization of
the IPS of Ukraine with the power system of continental
Europe (ENTSO-E) is one of the priorities of the company’s
policy in terms of ensuring the power independence of the
state.
The research stage of the project of synchronization of
the IPS of Ukraine with ENTSO-E is being implementedand
it is expected to be completed at the end of 2015.
In future, the adaptation technical and organizational
measures will be taken, based on which the IPS of Ukraine
will proceed to the isolated operation and then to the parallel operation with the European power system.
In 2015, it is planned to test the reconstructed TPP
generating units with their engagement in the rated primary
and automated secondary load and frequency control.
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5.2

Експорт/Імпорт електроенергії
Electricity export/import

Україна має більше п’ятидесяти ліній зв’язку з енергосистемами сусідніх країн різних класів напруг, що
створює сприятливі умови для експорту/імпорту електроенергії.

Ukraine has more than fifty interconnection lines with
the power systems of neighboring countries with various
voltage types, that contributes to electricity export/import.

Кількість міждержавних ліній електропередачі ОЕС України на кінець 2014 року
Number of interstate electricity transmission lines in the IPS of Ukraine at the end of 2014
Країна
Country
Росія
Russia

750

500

400

330

220

110

1

2

1*)

6

3

5

35

7

11

1

Білорусь
Belarus

2

2

1

1

Словаччина
Slovakia
Угорщина
Hungary
Румунія
Romania

1

1

1
1

1

6÷10

1

1
2

1

Право використання міждержавних перетинів для
експортних поставок електроенергії надається переможцям аукціонів, які організуються та проводяться ДП
«НЕК Укренерго» 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 2014 було проведено 17 місячних і 1 річний аукціон. За результатами річного аукціону було підписано
24 договори, за результатами місячних аукціонів – 217
договорів.
За результатами аукціонів, у 2014 році право здійснювати експорт української електроенергії отримали:
з «Острова Бурштинської ТЕС» – ТОВ «ДТЕК Трейдінг»; до Молдавської ЕС – ТОВ «ДТЕК Східенерго» та
ПАТ «Донбасенерго», до ОЕС Білорусі – ТОВ «ДТЕК
Східенерго», «Направлена передача» Добротвірська ТЕС
(Україна) – Замость (Польща) – ТОВ «ДТЕК Трейдінг»,
до Словаччини по ПЛ – 35 кВ «Ужгород 2 – Собранці»
– ПАТ «Закарпаттяобленерго». Відповідно до рішень
Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України, транзитні поставки електроенергії електричними мережами «Острова Бурштинської ТЕС» включно по

Обсяги експортованої електроенергії з ОЕС України за 2013 - 2014 рр. (млн.кВт*год)
Volume of electricity export/import from/to the IPS of Ukraine in 2013-2013 (GWh*)
2013

Приріст до мин.року,
Increase in comparison
with the previous year,
%

2014

Приріст до мин.року,
Increase in comparison
with the previous year,
%

4 310,8

19,80

4145,1

-3,84

Словаччина Slovakia

45,3

-54,36

90,3

99,69

Румунія Romania

19,5

-87,36

0,0

1 029,2

2,37

685,8

Країни
Country
Угорщина Hungary

Польща Poland
Росія Russia

* Передача постійного струму
* Direct current transmission
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July 2014 inclusively, and by State Foreign Trade Company
Ukrinterenergo from the beginning of August 2014.
In 2014, SE NPC Ukrenergo considered and agreed 7
agreements and contracts on execution of the international
trade transactions with electric power in terms of technical
support.
On 18 December 2014, the auction was carried out on
the access to transmission capacity of cross border profiles of the IPS of Ukraine for electricity export for the perid
from 01.01.2015 to 31.12.2015 inclusive. The winners of
some lots were: DTEK Trading LLC, DTEK Shidenergo LLC,
Donbasenergo PJSC and Zakarpattiaoblenergo PJSC.

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

Молдова
Moldova

Польща
Poland

липень 2014 року здійснювалися ДПЗД «Укрінтеренерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», а з початку серпня 2014
року - ДПЗД «Укрінтеренерго».
Протягом 2014 року ДП «НЕК «Укренерго» були розглянуті та узгоджені в частині технічного забезпечення 7
договорів та контрактів щодо реалізації зовнішньоекономічних комерційних операцій з електроенергією.
18 грудня 2014 року проведено аукціон щодо доступу
до пропускної спроможності міждержавних перетинів
ОЕС України для експорту електричної енергії на період
з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року включно. Переможцями частини лотів стали: ТОВ «ДТЕК Трейдінг»,
ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ«Донбасенерго» та ПАТ
«Закарпаттяобленерго».

The right to use the interstate profiles for electricity
export is granted to the winners of auctions, held by SE
NPC Ukrenergo according to the Procedure of Auction for
Access to Allocation Capacities of the Cross Border Power
Grids of Ukraine for Electricity Export, approved by the
Decree of the National Regulatory Commission of Ukraine
for Energy and Utilities no. 1450 dated 8 November 2012.
In 2014, 17 monthly auctions and 1 yearly auction
were held. Based on the results of the yearly auction, 24
contracts were concluded with winners, and 217 contracts
were concluded based on the monthly auctions.
Based on the results of auctions, in 2014, the right to
export Ukrainian electricity was granted to: DTEK Trading
LLC - from Power Island of Burshtynska TPP; DTEK Skhidenergo LLC and Donbasenergo PJSC - to the Moldavian
PS; DTEK Skhidenergo LLC - to the PS of Belarus; DTEK
Trading LLC - Directive transmission Dobrotvirska TPP
(Ukraine) – Zamost (Poland); Zakarpattiaoblenergo PJSC to
Slovakia via 35 kV Uzhgorod 2 - Sobrantsi OHL. According
to the resolutions of the Ministry of Energy and Coal Industry, transit electricity supply via power networks of the
Burshtynska TPP Island were made by State Foreign Trade
Company Ukrinterenergo and DTEK Skhidenergo LLC until

6,4

-33,37

0,0

Молдова експорт
Moldova export

1 455,7

72,13

730,7

-49,80

Білорусь Belarus

3 003,7

-25,86

2401,0

-20,07

Експорт всього
Total export

9 832

1,19

7874,9

-18,42

2013

2014
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Експорт електроенергії до країн ЄС (передача з «Острова Бурштинської ТЕС»
до енергооб`єднання ENTSO-E)
Electricity export to EU countries (transmission from the Burshtyn TPP Island to the
power association ENTSO-E)

Експорт електроенергії в Польщу (направлена передача по ПЛ 220 кВ Добротвірська
ТЕС (Україна) – Замость (Польща)
Electricity export to Poland
(directive transmission via 220 kV Dobrotvirska TPP - Zamost OHL)

«Острів Бурштинської ТЕС» (далі – «Острів») 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 ЄС.

The Burshtyn TPP Island (hereinafter referred to as the
Island) continues working in conditions of parallel operation with the power association ENTSO-E and separately
from the main part of the IPS of Ukraine that enables to
export to the Western Europe countries.

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

Величина потужності максимально – допустимого
експорту з «Острова», яка узгоджена з уповноваженою
особою ENTSO-E на 2014 рік, складала 650 МВт. Дана
величина обумовлена як балансом «Острова» (генеруючою спроможністю), так і динамічною стійкістю Бурштинської ТЕС та мережі «Острова».

The maximum allowed export volume of from the Island,
approved by the ENTSO-E authorized representative for
2014, is 650 MW. These value is conditioned both by the
balance of the Island (generating capacity) and dynamic
stability of the Burshtynska TPP and the island network.

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

«Острів Бурштинської ТЕС»
Burshtyn TPP Island

Румунія Romania

Експортні поставки електроенергії з «Острова» в
2014 році здійснювалися за зовнішньоекономічними
контрактами ТОВ «ДТЕК Трейдінг», практично в повному обсязі.
Поставки електроенергії по ПЛ – 35 кВ «Ужгород 2
– Собранці» в 2014 році здійснювалися за зовнішньоекономічним контрактом ПАТ «Закарпаттяобленерго», а
в травні 2014 року – за зовнішньоекономічним контрактом ДПЗД «Укрінтеренерго».
В 2014 році обсяг експортних поставок електроенергії
з «Острова БуТЕС» у порівнянні з 2013 роком зменшився на 3,2%.

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
Росія.

The Russian Federation.

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

Transport system of the IPS of Ukraine provided for the
electricity exchange between the IPS of Ukraine and the
Unified Power System (UPS) of Russia up to 3000 MW.

					

P import ≤3000 МВт P import ≤3000 MW

ОЕС України Ukrainian IPS

ENTSO - E ENTSO - E

220 kV Dobrotvirska TPP – Zamost OHL is capable to
provide electricity export to Poland in a directive transmission mode with a maximum capacity up to 235 MW.

ЄЕС Росії UPS of Russia

Р ехроrt ≤3000 МВт Р ехроrt ≤3000 MW

In 2014, electricity export from the Island was made by
DTEK Trading LLC under the foreign trade contracts almost
to the full extent.

Молдова.

The Republic of Moldova.

The electricity delivery via 35 kV Uzhgorod 2 – Sobrantsi
OHL were made by Zakarpattiaoblenergo PJSC under foreign trade contract in 2014, and by the state foreign trade
company Ukrinterenergo under the foreign trade contract
in May 2014.

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 the transmission capacity of internal profiles of
the IPS of Ukraine, the volume of power flow from the IPS
of Ukraine to Moldavian power system is up to 700 MW,
but during some maximum loads and during repair works
at adjacent 330 kV OHLs it may be limited to zero.

In 2014, electricity export volume from the of Burshtyn
TPP Island decreased by 3.2% in comparison with 2013.

					

Р ехроrt ≤ 700 МВт Р ехроrt ≤700 MW

Молдовська ЕС Moldavian PS
		

P import ≈ 700 МВт P import ≈ 700 MW

Протягом 2014 року здійснювалися експортні поставки електроенергії до Молдавської енергосистеми за
умовами зовнішньоекономічного контракту ТОВ «ДТЕК
Східенерго». З грудня 2014 року поставки електроенергії до Республіки Молдова припинені.
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ОЕС України Ukrainian IPS

In 2014, power export to the Moldavian PS was made
under the terms and conditions of the foreign trade
contract with DTEK Skhidenergo LLC. Since 2014, power
supply to Moldova has been terminated.
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Республіка Білорусь.

The Republic of Belarus.

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

Existing interconnectors may ensure commercial power exchange between the power systems of Ukraine and
Belarus up to 900 MW.

			

P import ≤ 900 МВт P import ≤ 900 MW

ОЕС України The IPS of Ukraine

ОЕС Білорусі The IPS of Belarus

Р ехроrt ≤ 900 МВт Р ехроrt ≤ 900 MW
Протягом 2014 року експортні поставки української
електроенергії до Республіки Білорусь здійснювалися
за умовами зовнішньоекономічного контракту ТОВ
«ДТЕК Східенерго». З жовтня 2014 року поставки
електроенергії в Республіку Білорусь припинені.
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In 2014, power export to the Republic of Belarus was
made under the terms and conditions of the foreign trade
contract with DTEK Skhidenergo LLC. Since 2014, power
supply to the Republic of Belarus has been terminated.
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6

Корпоративно-соціальна відповідальність
Corporate-Social responsibility

6.1

Кадрова політика
Personnel training

Професійне навчання працівників ДП «НЕК «Укренерго» організовувалось на базі двох навчальних центрів,
підпорядкованих підприємству (навчально-випробувальний центр ВП «Вінницяелектротехнологія» і спеціалізований навчально-тренувальний центр Дніпровської
ЕС) та у 116 інших навчальних структурах більш ніж за
180 тематиками з дотриманням вимог міжнародних
стандартів ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги», ISO 14001:2004 «Системи екологічного
керування. Вимоги та настанови щодо застосування»
та OHSAS 18001:2007 «Системи управління гігієною та
безпекою праці. Вимоги».
У 2014 році було здійснено 3 789 направлень на
професійне навчання; пройшли навчання 2 828 осіб,
що становить 20% від штатної кількості працівників. З
них 1 643 працівники пройшли професійне навчання
у навчальних центрах ДП «НЕК «Укренерго», 1 185 – в
інших навчальних структурах.
Основними напрямками навчання було вивчення
нормативно-правових актів з охорони праці (близько
27% від річного обсягу), навчання з питання охорони
праці та пожежної безпеки (30%) первинна професійна
підготовка та підвищення кваліфікації робітників (15%),
виконання робіт підвищеної небезпеки (11%), підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників з диспетчеризації, технічної експлуатації, релейного захисту
та метрології (11%).
Професійне навчання у 2014 р. проводилось для різних категорій працівників ДП «НЕК «Укренерго», а саме:

The personnel training was organized by SE NPC Ukrenergo at two training centers, subordinated to the Company
(the educational and testing center of the manufacturing
enterprise Vinnytsiaelectrotechnologia and specialized
educational and training center of the Dniprovska PS)
and at 116 other educational institutions in more than
180 subjects complying with the requirements of international standards ISO 9001:2008 Quality Management
Systems. Requirements, ISO 14001:2004 Environmental
Management. Application Requirements and Instructions
and OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety
Management Systems. Requirements.
In 2014, 3 789 persons were sent to study; 2 828 completed training that is 20% of total staff number. Among
them 1 643 employees completed professional training
at the training centers of SE NPC Ukrenergo, and 1 185
persons in other educational institutions.
The key training objectives included studying the
occupational health and safety regulations (about 27% of
volume for the year), training in occupational health and
fire safety (30%), primary professional education and
advanced training of employees (15%), performance of
hazardous work (11%), advanced training of engineering
personnel in dispatch control, technical operation, relay
protection and metrology (11%).

Група працівників за сферою діяльності
Group of employees by activity
Лінійники
Wiremen

Кількість працівників
Number of employees

In 2014, SE NPC Ukrenergo organized the professional
training of different categories of employees, in particular:

451

Підстанційники
Substation operators

985

Релейники
Relay protection engineers
Метрологи
Metrologists
Працівники з діагностики та випробувань
Diagnostics and testing personnel
Працівники з диспетчеризації
Dispatch control personnel
Зв’язківці
Signal operators
Виробничо-технічні працівники
Technical personnel
Спеціалісти з інформаційних технологій
IT personnel
Працівники з капітального будівництва
Capital construction personnel
Працівники господарської сфери
Economic personnel
Працівники з охорони праці та пожежної безпеки
Occupational health and fire safety personnel
Транспортники
Transport personnel

136
46
140
247
159
120
30
18
132
59
188
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З метою контролю якості професійного навчання протягом року проводилось анкетування за результатами
проведеного навчання. З числа працівників, які пройшли
професійне навчання, 60% поставили загальну оцінку
навчання «Добре», 39% – «Задовільно».

In order to monitor the quality of professional training,
the questioning was carried out based on the results of
training, 60% of employees, which have completed training
generally evaluated the education quality as “Good”, and
39% as “Satisfactory”.

Професійне навчання працівників в динаміці 2013-2015 років
(кількість направлень на навчання)
5 000 –

4 000 –

3 000 –

2 000 –

Інші навчальні заклади
Export

1 000 –

0–

2013 рік

2014 рік

У 2015 році заплановано здійснити 3 086 направлень на професійне навчання за 108 тематиками у 76
навчальних центрів. В основному це навчання з питань
охорони праці, з вивчення нормативно-правових актів
з охорони праці, а також первинна підготовка та підвищення кваліфікації робітників.

Оплата праці
Середньомісячний дохід штатних працівників збільшився за 2014 рік у порівнянні з 2013 на 9,5%. Заробітна плата виплачувалась вчасно та у повному обсязі.
Середньооблікова чисельність штатних працівників
зменшилась за звітний рік на 0,9% і склала по підприємству 14067 осіб.
Для стимулювання працівників ДП «НЕК «Укренерго» у поліпшенні якості та кінцевих результатів роботи
колективними договорами передбачені такі заохочення:
– щомісячне преміювання працівників за основні
результати виробничо-господарської діяльності. За
рішенням директора можливе збільшення розміру
премії працівнику за особисті виробничі досягнення;
– нагородження працівника грамотою державного
підприємства «Національна енергетична компанія
«Укренерго» та відзнакою – нагрудним знаком
«За заслуги» з виплатою одноразового грошового
заохочення;
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2015 рік

Навчальні центри,
підпорядковані ДП «НЕК «Укренерго»
Consumption*

It is planned to send 3 086 persons to complete professional training in 108 subjects at 76 educational centers in
2015. In general, this will be training in occupational health
and safety, studying the occupational health and safety
regulations, and primary education and edvanced training
of personnel.

Remuneration of labour
The average monthly income of staff employees has increased by 9.5% in 2014 as compared to 2013. The salary
was paid in time and in full.
The average number of full-time employees has decreased by 0.9% in the reporting year and was 14067
persons employed at the enterprise.
In order to encourage the employees of SE NPC Ukrenergo to improve the quality and final work outcome, the
collective agreements stipulate for the following incentives:
– monthly bonuses to employees for the main achievements in production and business operations. Upon the
director’s decision the bonus amount to the employee for
personal achievements may be increased;
– rewarding the 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.

– одноразове заохочення до професійного свята – Дня
енергетика.
Колективні договори ДП «НЕК «Укренерго» визначають виробничі та соціально-економічні зобов’язання
адміністрації та трудового колективу підприємства.
Для покращення добробуту працівників підприємство
постійно виділяє кошти для надання допомоги працівникам з числа більш не захищених категорій, зокрема у
2014 році:
– виплачувалася грошові кошти жінкам, що мають
неповнолітніх дітей, дітям-сиротам, працівникам на
придбання шкільного приладдя для дітей шкільного
віку. Загальна сума таких виплат 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)
– профінансовано адміністрацією здешевлення
оздоровчих путівок, придбаних профспілковими
організаціями ДП НЕК «Укренерго», на суму близько
11,3 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 38,6
млн.грн.
За кошти, спрямовані на культурно-масову роботу,
первинні профспілкові організації ДП «НЕК «Укренерго»
забезпечують можливість молоді займатися спортом,
брати участь у галузевих спартакіадах та інших змаганнях, де вони регулярно займають призові місця. На
проведення культурно-масових заходів у 2014 році було
виділено майже 2,5 млн.грн.
Щороку підприємство витрачає кошти для навчання
молодих фахівців у вищих навчальних закладах України
без відриву від виробництва. У 2014 р. на ці цілі було
виділено 333,4 тис. грн.
Велика увага приділяється непрацюючим пенсіонерам
ДП «НЕК «Укренерго». Вони користуються соціальними
пільгами на рівні з працівниками підприємства. Крім щомісячної виплати непрацюючим пенсіонерам, яка за 2014
рік складала 7,6 млн.грн., надавалася фінансова матеріальна допомога до святкових та ювілейних дат на суму
близько 725 тис.грн. За правило прийнято періодичне
відвідування та обстеження умов проживання кожного
непрацюючого пенсіонера ДП «НЕК «Укренерго».
ДП НЕК «Укренерго» не залишають без уваги молоде подружжя та дітей працівників. Так, при одруженні
або народженні дитини у 2014 році працівникам було
виплачено майже 285 тис.грн. Кожного року дітей працівників підприємства приймають оздоровчі табори. При
бажанні відпочити в оздоровчих закладах працівники
мають можливість придбати пільгову дитячу путівку. 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 надаються безкоштовно.

The collective agreements of SE NPC Ukrenergo specify
the industrial, social and economic obligations of the company’s management and staff. To enhance the personnel
welfare the company regularly allocates funds to provide
support to the most vulnerable groups of employees, in
particularly in 2014:
– money were 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 was 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 NPC
Ukrenergo to the extent of approximately 11.3 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
38.6 million UAH.
For the costs allocated for cultural-mass work, the
primary labor unions of SE NPC Ukrenergo provide young
people with the possibility to go in for sports, take part in
spartakiads and other competitions, where the they regularly won medal places. In 2014, almost 2.5 million UAH
were allocated for cultural-mass activities.
Yearly the company spends costs for education of young
specialists at higher educational institutions of Ukraine
without discontinuing the work. In 2014, 333.4 thousand
UAH was allocated for this purpose.
A particular attention is paid to non-working retirees
of SE NPC Ukrenergo. They enjoy social privilleges at the
same level as the compamy’s personnel. Except for the
monthly allowance to the amount of 7.6 million UAH in
2014, retirees received financial assistance on holidays and
anniversaries to the extent of approximately 725 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.
SE NPC Ukrenergo also pays attention to young families
and their children. Thus, almost 285 thousand UAH were
paid to employees in case of marriage or childbirth. Each
year the children of the company’s employees are sent to
recreational camps. The 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
Years performance. Recreation vouchers are granted freeof-charge to families having three and more children.
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6.2

Кошти на матеріальну допомогу та соціальні пільги
Expenses for financial aid and social benefits
Показники
Indicator

За звітний період 2014 року
For the reporting period 2014

За звітний період 2013 року
For the reporting period 2013

Кількість осіб
Number of persons

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

Кількість осіб
Number of persons

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

А

1

2

3

4

Медичне обслуговування
Health care

8312

5445,3

8687

5644,5

Матеріальна допомога на
оздоровлення
Financial aid
for recreation purpose

14367

56616,8

15880

56773,3

Придбано путівок, всього:
Vouchers purchased, total:

1477

11259,8

5458

22941,6

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

261

1453,4

397

2055,5

9806,4

5061

20886,1

за рахунок власних коштів
підприємства та
профспілкової
1216
організації
at the expense of the Company and labour unions

Для попередження випадків виробничого травматизму та профзахворювань в ДП «НЕК «Укренерго» функціонує Система управління охороною праці відповідно
до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці»,
з урахуванням та забезпеченням функціонування вимог
міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 “Системи
управління гігієною та безпекою праці. Вимоги”.
Система управління охороною праці передбачає
підготовку,прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних,санітарно-гігієнічних
та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на
збереження життя, здоров’я та працездатності найманих
працівників у процесі трудової діяльності.
В ДП«НЕК «Укренерго» щорічно плануються заходи з
охорони праці, витрати на реалізацію яких завжди перевищують мінімум в 0,5% від фонду оплати праці, що
передбачено статтею 19 Закону України «Про охорону
праці».
Забезпеченість працівників засобами індивідуального
та колективного захисту становить 100% від розрахункової величини.
Витрати на придбання індивідуальних і колективних
засобів захисту та спеціального одягу і спеціального
взуття по ДП “НЕК “Укренерго”.

In order to prevent occupational accidents and diseases, SE NPC Ukrenergo has the Occupational Health and
Safety Management System, functioning according to the
Article 13 of the Law of Ukraine on Occupational Safety,
taking into accounting into account and complying with
the requirements of the international standard OHSAS
18001:2007 Occupational Health and Safety Management
Systems. Requirements.
The occupational health and safety system provides for
preparation, adoption and implementation of the organizational, technical, sanitary and therapeutic measures aimed
at saving life, health and working capacity of employees in
the course of labor activity.
SE NPC Ukrenergo annually plans the occupational
health and safety measures, amounting to at least 0.5% of
the remuneration budget according to the Article 19 of the
Law of Ukraine on Occupational Safety.
The employees are provided with individual and collective protection devices to the extent of 100%.
The costs for purchase of individual and collective protection devices, special clothing and footwear

тис. грн.
thousand UAH

Оздоровлено працівників і
членів їх сімей, всього
Number of employees
1411
and their family members
benefited with recreation
vouchers, total

11006,5

5458

22941,6

в т.ч. працівників
including employees

883

9188,75

3672

15850,8

дітей працівників
children of employees

528

1817,75

1207

4728,7
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Охорона праці
Occupational safety

Найменування
Description
Засоби індивідуального та
колективного захисту
Purchase of individual and collective protection means
Спецодяг та спецвзуття
Special clothing and footwear

2013

2014

2015 р. (план)

3 313,3

3 456,2

4 514,0

2 041,0

3 076,3

2 606,0

На всіх енергооб’єктах для працівників створені
відповідні санітарно-побутові умови: обладнані душові,умивальні, кімнати для прийняття їжі, для сушіння
спецодягу та спецвзуття. Забезпечено придбання
металевих шаф для зберігання спецодягу та спецвзуття, електричних обігрівачів, вентиляційних витяжок,
змінних фільтрувальних елементів фільтрів для води,
питної води для кулерів, водонагрівачів, холодильників,
пральних машин.
Працівники ДП «НЕК «Укренерго» проходять обов’язкові медичні огляди у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах, що мають право встановлювати
діагноз щодо професійних захворювань.
З метою попередження травматизму, здійснюється оперативний контроль за станом охорони праці,
створенням належних та безпечних умов праці, дотриманням працівниками правил безпечного виконання
робіт. Щомісячно, кожний другий четвер проводяться
Дні охорони праці. Дії працівників в умовах аварійних
ситуацій відпрацьовуються при проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань.
Щорічно в квітні проводяться заходи до Всесвітнього
Дня охорони праці.

The required sanitary conditions are arranged for
the employees at all power facilities, in particular: wellequipped showers, lavatories, dining rooms, drying rooms
for special clothing and footwear. The company arranged
the purchase of metal cabinets for special clothing and
footwear, electrical heaters, air vents, replaceable components for water filters, drinking water for coolers, water
heaters, refrigerators, washing machines.
The employees of SE NPC Ukrenergo undergo mandatory medical examinations at medical institutions, authorized
to diagnose occupational diseases.
In order to prevent injuries, the operational control over
occupational safety, creation of appropriate and safe working conditions, and observance of safe working requirements by the personnel are ensured. The Labour health
days are held monthly, every second Thursday. The actions
of employees in emergency conditions are worked out at
accident and fire prevention trainings.
Annually, the actions dedicated to the World Health Day
are taken.
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В компанії впроваджено систему економічного
стимулювання керівників та працівників відокремлених
підрозділів, які забезпечують дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.
У енергетичних системах проведено огляди-конкурси
виробничих бригад з питань безпечного виконання
робіт за номінаціями “Краща лінійна дільниця”, “Краща
підстанція” та “Кращі МЕМ”.
Переможці оглядів-конкурсів стану охорони праці,
пожежної безпеки, промсанітарії нагороджуються призами та цінними подарунками.

The Company introduced the system of financial encouragement for the chief executives and employees of
the company’s units, which ensure the observance of the
occupational health and safety regulations.
The review contests among the industrial teams were
conducted in the subordinated power systems for safe
work performance in the nominations The Best Line Section, The Best Substation and The Best Trunk Power Grid.
The winners of the review contests for occupational
health, fire safety and industrial hygiene are awarded with
valuable prizes and presents.

Пожежна безпека
Служба пожежної безпеки ДП «НЕК «Укренерго»
здійснює комплекс організаційно-практичних заходів
спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення
безпеки працюючих, зниження ймовірності майнових
втрат, створення систем швидкого виклику пожежно-рятувальних підрозділів та успішного гасіння пожеж,
а також координацію, вдосконалення та контроль за
пожежно-профілактичною роботою підприємства.
З працівниками компанії систематично проводяться
інструктажі, навчання з питань пожежної безпеки, протипожежні тренування та практичні заняття по відпрацюванню навичок з евакуації персоналу і матеріальних
цінностей.
На підприємстві функціонує:
121 добровільна пожежна дружина (532 працівники)
39 пожежно-технічних комісій (428 осіб)
Вдосконалюється інженерно-технічне забезпечення
об’єктів засобами протипожежного захисту.
– Вводяться в експлуатацію нові установки пожежної
автоматики (у 2014 р. змонтовано 15 установок);
– при будівництві та реконструкції підстанцій вводяться
в експлуатацію силові трансформатори з системами
попередження вибухів та пожеж маслонаповнених
трансформаторів типу «Sergy»;
– впроваджуються новітні системи раннього виявлення
пожеж та оповіщування при виникненні надзвичайних
ситуацій;
– активно монтується сучасне обладнання з безпечними
вогнегасними речовинами і кращими показниками з
ліквідації пожеж;
– проводиться модернізація та ремонт обладнання
кабельних каналів, об’єктів маслогосподарства,
протипожежного водопостачання;
– здійснюється вогнезахист дерев’яних конструкцій
будівель, заміна дверей на протипожежні.

Fire safety
The fire safety service of SE NPC Ukrenergo carries out
a set of organizational and practical measures aimed at fire
prevention, ensuring personnel safety, decreasing the risk
of property loss, creation of quick call for fire rescue teams
and successful fire suppression, as well as coordination,
improvement and control of fire prevention activity in the
company.

ДП «НЕК «Укренерго» одне з перших в Україні підприємств, якому Державною службою України з надзвичайних ситуацій погоджено Програми навчання з питань
пожежної безпеки посадових осіб, відповідальних за
виконання заходів пожежної безпеки. Це засвідчує
результативність функціонування системи навчання з
питань пожежної безпеки в компанії, підвищує її рейтинг
та дозволяє забезпечувати суттєву економію коштів.
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The company’s personnel is regularly instructed,
educated in fire safety, complete fire prevention trainings
and practical courses to master the skills of personnel and
valuable evacuation.
The company has:
121 voluntary fire brigade (532 employees)
39 technical fire commissions (428 persons)
The engineering infrastructure of facilities is improved
with fire protection devices.
– New automatic firefighting equipment is put into operation (15 sets were installed in 2014);
– In the course of substation construction and reconstruction, new power transformers with explosion and fire
prevention systems for Sergy oil-filled transformers are
put into service;
– innovative early fire detection and emergency notification
systems are introduced;
– modern equipment with safe fire extinguishing substances and best fire suppression indicators are actively
installed;
– the modernization and repair of electric raceways, oil facilities, water supply for fire suppression are carried out;
– the fire protection of wooden structures is implemented, replacement of the doors for the fire-proof doors is
ensured.
SE NPC Ukrenergo is one of the first companies in
Ukraine, which agreed the programs of fire safety education of chief executive in charge with fire safety measures with the State Emergency Service of Ukraine. This
demonstrates the effectiveness of the fire safety education
system, functioning in the Company, improves its rating
and provides significant cost-saving.

6.3

Захист населення в зоні діючих ЛЕП
Population protection within operating OHLs

У 2014 р. з метою захисту населення у межах охоронних зон енергооб’єктів та запобігання розкрадання
діючих повітряних ліній електропередачі з жителями населених пунктів і керівниками місцевих органів державної влади, організацій, землекористувачами та іншими
структурами проводилися заходи:

In 2014, the following measures were taken to ensure
the population protection within the protected areas of
power facilities and to prevent stealing of overhead electricity transmission lines with residents and chief executives of the local authorities, organizations, land users and
other formations:

1. Інформування населення, навчальних закладів і
громадських організацій через засоби масової інформації про небезпеку, яку представляють повітряні лінії
електропередачі, та правилах поведінки в їх охоронних
зонах;
• участь у 81 нараді місцевих державних адміністрацій,
РВ ГУМВС України та інших структур з питань безпеки
і охорони ПЛ;

1. Raising the awareness of population, educational
institutions and non-governmental organizations via
mass-media on the danger posed by the overhead electricity transmission lines and the rules of behavior in the
protected areas;
• participation in 81meetings with local state
administrations, district police department and other
institutions in charge with OHL safety and security;

2. Вручення повідомлень про умови виконання робіт
в межах охоронних зон енергооб’єктів та про вимоги
щодо охорони електричних мереж;
• розповсюджено 6856 листівок-звернень до місцевого
населення, землекористувачів, лісних та мисливських
господарств, районних Державних пожежних рятувальних частин та ін. про дотримання відповідних
умов;
• вручено 513 повідомлень про вимоги щодо охорони
електричних мереж та умови виконання робіт в межах
охоронних зон представникам органів місцевого
самоврядування та інших структур.

2. Sending notification on the conditions of work performance within the protected areas of power facilities and
security requirements for power networks;
• 6856 leaflets were spread among the locals, land users,
forestry and hunters companies, State district rescue
divisions, etc. on the compliance with the relevant
conditions;
• 513 notifications on the power network security and
conditions of work performance within the protected
areas were given to the representatives of local
authorities and other institutions.

3. Профілактична робота з населенням щодо відповідальності за крадіжки, умисне пошкодження або
руйнування об’єктів електроенергетики та наслідки від їх
пошкодження і розкрадання:
трансляції відеороликів і відеосюжетів: 2166;
трансляції по радіо: 627;
публікації в газетах: 169.
4. Патрулювання працівниками ДП «НЕК «Укренерго»
спільно з представниками територіальних органів МВС
України: здійснено 883 об’їзди;оглянуто 55991 опор;
виявлено 15 випадків розукомплектування опор;перевірено 157 приймальних пунктів металобрухту;
Всі підстанції ДП «НЕК «Укренерго» обладнані суцільним огородженням, крім цього організовано цілодобова
охорона території підстанцій працівниками служби охорони об’єктів, що унеможливлює проникнення сторонніх
осіб на електрообладнання.
На огорожах підстанцій та на опорах повітряних ліній
встановлені попереджувальні написи та знаки небезпеки.

3. The preventive measures were carried out for the
population on the liability for stealing, intentional damage
or destruction of electric power facilities and consequences
of their damage or stealing;
broadcasting video clips and movies: 2166;
radio broadcasting: 627;
publications in newspapers: 169.
4. Patrolling by the employees of SE NPC Ukrenergo
together with the territorial police authorities of Ukraine:
883 tracing were made; 55991 pole were inspected; 15
cases of dekitting of the poles were detected; 157 metal
scrap receiver points were checked;
All substations of SE NPC Ukrenergo are enclosed with a
closed sheathing, and the 24 hour patrolling of substations
by the security personnel prevents the access of unauthorized persons to the power equipment.
The warnings and danger signs are installed on the
substation fences and poles of the OHLs.
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6.4

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.
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 XII Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс: сьогодення та майбутнє». Виставкова
експозиція компанії була представлена інформаційними
стендами про пріоритетні інвестиційні проекти та їх реалізацію. Відокремлений підрозділ «Вінницяелектротехнологія» презентував натурні зразки нового обладнання
і технологій.
У 2014 році ДП «НЕК «Укренерго» проводило активну
роботу із громадськістю. Фахівці компанії приймали
безпосередню участь у роботі громадських організацій
енергетичного спрямування, зокрема, НТСЕУ, 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.
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6.5

Інформаційна політика
Information policy
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 of its positive image.
The website of SE NPC Ukrenergo is one of the essential tools of providing timely and reliable information. The
information on the operation of the IPS of Ukraine and the
Company activity in terms of dispatch control over the IPS
of Ukraine, production, business and international activity,
the future development of the 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).
The Articles of the specialists of SE NPC Ukrenergo on
the implementation and operation of the modern equipment, power industry development trends are published
in industry magazines, namely Energy and Electrification,
Power Grids and Systems, Elektropanorama etc.
During the reporting year the Company participated in
the XI International Forum Fuel and Power Complex of
Ukraine: Present and Future. The exhibition of SE NPC
Ukrenergo was presented by information stands on the
priority investment projects and their implementation.
The separate division Vinnytsiaelektrotekhnolohiya has
presented the full-scale specimens of the new equipment
and technologies.
In 2014, SE NPC Ukrenergo had a wide public outreach.
The Experts of SE NPC Ukrenergo directly participated
in the work of public energy organizations, in particular
HTCEEC, Ukrhidroenergo Association, WEF etc., held
public discussions on draft laws and regulations, as well
as seminars, round tables, scientific conferences on crucial
issues of power sector.

Система управління якістю
Quality Management System

Враховуючи досвід кращих енергопідприємств Європи
та світу, ДП «НЕК «Укренерго» ще в 2011 році було впроваджено систему управління якістю відповідно до вимог
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги». Починаючи з 2012 року компанія
розпочала поширення діючої в апараті управління системи
управління якістю (ISO 9001:2008) на відокремлені
підрозділи – електроенергетичні системи (ЕС), а також роботи із впровадження вимог міжнародних стандартів ISO
14001:2004 «Системи екологічного керування. Вимоги та
настанови щодо застосування» і OHSAS 18001:2007 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги».
В компанії були визначені відповідальні особи за систему управління якістю, гігієну та безпеку праці, екологічне
керування, розроблені та впроваджені відповідні нормативні документи, зокрема методики процесів, програми
з охорони навколишнього середовища та по зниженню
небезпек і ризиків, здійснено ідентифікування екологічних аспектів і ризиків у сфері гігієни та безпеки праці,
проведено підготовку та навчання внутрішніх аудиторів і
персоналу компанії тощо.
У листопаді 2014 року в компанії працювала група зовнішніх аудиторів німецького органу сертифікації систем
управління DQS GmbH.
Аудит проведено в Управліннях, службах та відділах
апарату управління ДП «НЕК «Укренерго» і його відокремлених підрозділах.
За результатами аудиту органом сертифікації прийнято
рішення щодо підтвердження дії міжнародних сертифікатів ДП «НЕК «Укренерго»: ISO 9001:2008 – 472126
QM08 від 13.12.2013, ISO 14001:2004 – 472126 UM від
30.12.2013 та BS OHSAS 18001:2007– 472126 BSOH від
30.12.2013.
Сертифікати засвідчують, що у сфері здійснення
централізованого оперативно-технологічного управління
Об’єднаною енергетичною системою України та забезпечення передачі електроенергії магістральними і міждержавними електричними мережами компанія впровадила
та ефективно 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 та їх щорічне підтвердження –
це, перш за все, візитна картка компанії, яка засвідчує, що
всі процеси, які функціонують у ДП «НЕК «Укренерго»,
взаємозалежні, керовані та перебувають під контролем
керівництва компанії.
Впровадження вимог міжнародних стандартів підвищує якість наданих послуг, сприяє зниженню шкідливого
впливу на навколишнє середовище та більш ефективному
функціонуванню виробництва, дає змогу ідентифікувати
небезпеки, знизити вірогідність виникнення ризиків для
здоров’я та безпеки персоналу у процесі трудової діяльності.
У 2015 році планується розроблення на розміщення
інформаційного стенду внутрішнього наочного інформування щодо функціонування в ДП «НЕК «Укренерго»
системи управління якістю. Подальше удосконалення
інтегрованої системи управління сприятиме стабільному
розвитку підприємства і є інвестицією в його майбутнє.

Considering the model experience of leading European
and world power companies, SE NPC Ukrenergo has introduced the quality management system far back in 2011
according to the requirements of the international standard
ISO 9001:2008 Quality Management Systems. Requirements. Thus, since 2012, the Company has started to popularize the quality management system (ISO 9001:2008),
being used in the management apparatus, in separate divisions – power systems (PS), as well as to carry out work
to introduce the requirements of international standards
ISO 14001:2004 Environmental Management Systems.
Application Requirements and Instructions and OHSAS
18001:2007 Occupational Health and Safety Management
Systems. Requirements.
The persons in charge with the quality management
system, occupational health and safety, environmental
management were appointed, the respective regulations
were elaborated and introduced, in particular the process
handbooks, environmental protection and risk mitigation
programs, the environmental aspects and risks for the
occupational health and safety were identified, internal auditors and corporate personnel were instructed and trained
by the Company.
In November 2014, a group of independent auditors of
the German certification authority for management systems DQS GmbH worked in the Company.
The departments, divisions and management of
SE NPC Ukrenergo and its separated divisions were audited.
Based on the audit results, the certification body resolved to validate the international certificates of SE NPC
Ukrenergo. ISO 9001:2008 – 472126 QM08 of 13.12.2013,
ISO 14001:2004 – 472126 UM of 30.12.2013 and BS
OHSAS 18001:2007– 472126 BSOH of 30.12.2013.
The certificates prove that the Company has introduced
and effectively uses the quality, hygiene, occupational safety and environmental management systems according to
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
in the area of a centralized operation and process dispatching of the Integrated Power System of Ukraine and
ensuring power transmission via the trunk and cross
border power grids.
Obtaining the certificates and their annual validation is,
first of all, a hallmark of the Company, certifying that all the
processes running in SE NPC Ukrenergo are interrelated,
regulated and controlled by the Company’s management.
Introduction of the international standards requirements
improves the quality of rendered services, contributes
to the environmental impact reducing and more efficient
production running, makes possible to identify hazards,
reduce the potential personnel health and safety risks
incidence in the course of the labor activity.
It is planned to design and place the information stand
for visual awareness-raising on the functioning of the quality management system of SE NPC Ukrenergo in 2015. The
further improvement of the integrated management system
will contribute to the stable Company development and is
an investment into the future.
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6.6

Екологічна політика
Environmental policy

Пріоритетним напрямком діяльності підприємства є
мінімізація негативного впливу на довкілля в процесі
функціонування Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС)
України та реалізації програми розвитку магістральних
електромереж.
Проведена паспортизація санітарно-екологічного стану
об’єктів ДП «НЕК «Укренерго», що включає отримання
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволів на спецводокористування, лімітів на
утворення та розміщення відходів, в тому числі небезпечних відходів, дозволів на розміщення відходів тощо.
Вплив на атмосферне повітря та водні об’єкти на
об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» незначний, 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.
До впливу на грунтовий покрив при будівництві та
реконструкції енергооб’єктів відносяться: будівництво
фундаментів під опори, складування матеріалів, спорудження під’їзних доріг для будівництва, організація місць
тимчасового накопичення відходів.
Під час будівництва енергооб’єктів родючий шар грунту
знімається до початку будівництва і зберігається у відведених місцях для подальшого використання.
З метою повернення порушених земель та попередження негативних наслідків змін природно-територіальних комплексів, НЕК «Укренерго» в обов’язковому
порядку проводить рекультивацію земель. Під’їзні шляхи
сплановуються з максимальним використанням існуючих доріг та проїздів.
Щодо шумового вплив на рослинний і тваринний світ.
При виборі трас будівництва ЛЕП враховуються шляхи
міграції птахів та тварин. Для зменшення шумових
впливів під час будівництва ПЛ і ПС проведення будівельних робіт здійснюється в найменш екологічно чутливих
територіях та в часових проміжках, що не співпадають з
періодами розмноження тварин та птахів.
Про електромагнітне випромінювання.
Електромагнітне випромінювання промислової частоти
50 Гц практично не впливає негативно на рослинний, а
також на тваринний світ. При міграції тварини 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,
здійснюються заходи для надійного та безаварійного функціонування обладнання, проводиться заміна
морально застарілих трансформаторів, мінімізуються
втрати електричної енергії при її передачі.
Вагомою складовою проектної документації є розробка оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС),
що враховує вимоги природоохоронного законодавства
України у частині впливу будівництва (реконструкції)
на повітряне середовище, геологічні процеси та ґрунти,
водні об’єкти, рослинний та тваринний світ, в тому числі
на флору і фауну, занесену до Червоної книги України,
заповідні об’єкти тощо. Розроблений розділ ОВНС проходить державну екологічну експертизу.
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A priority Company’s objective is to minimize the negative environmental impact of the functioning of the Integrated Power System of Ukraine (IPS) and implementation
of the development program for the trunk power grids.
The sanitary and environmental condition of the facilities
was certified within SE NPC Ukrenergo, that includes obtaining the air emission permits, permits for special water
use, restrictions on waste generation and disposal, including hazardous wastes, permits for waste disposal, etc.
The air and water objects impact at facilities of SE NPC
Ukrenergo is insignificant as the processes leading to significant air emissions and discharge in water are not used,
and substances and materials having negative impact on
this spheres of environment are almost absent.
The soil impact in the course of construction and reconstruction of the power facilities includes the following:
construction of poles footing, material storage, arrangement of access roads for the purpose of the construction,
arrangement of temporary waste disposal sites.
In the process of the power facilities construction, the
fertile soil layer is removed and stored at the designated
places for its further use.
In order to recover the removed soil and prevent the
negative consequences in natural and territorial complexes
changes , SE NPC Ukrenergo re-cultivates lands in a mandatory manner. The access roads are planned with a maximum possible using of the existing roads and passways.
Noise impact on flora and fauna
Selecting the OHL routes to be constructed, the bird and
animal migration routes are taken into account. To reduce
noise impact during the OHL and substation construction,
the construction work should be performed in the least
environmentally sensitive areas and within periods that do
not coincide with pairing seasons of animals and birds.
Electromagnetic radiation
Electromagnetic radiation with industrial frequency of
50Hz almost does not affect the flora and fauna. During migration, the animals may cross beneath the protected OHLs
areas, as the cables are high enough above the ground.
In order to reduce the negative environmental impact,
the environmental friendly materials are used for the
construction, new environmental friendly technologies are
introduced, the measures are taken to ensure the reliable
and fault-free equipment operation, the out-of-date transformers are replaced, the electricity transmission losses
are minimized.
An important component of the project documentation
is the environmental impact assessment (EIA), taking into
account the requirements of the environmental laws of
Ukraine in terms of construction (reconstruction) impact
on air environment, geological processes and soils, water
objects, vegetation and animals, including flora and fauna
recorded in the Red Book of Ukraine, conservation areas.
The developed EIA section is a subject to the state environmental review.

Про поводження з відходами.
Утилізація небезпечних відходів проводиться відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.
У 2014 році продовжено знешкодження обладнання з
вмістом екологічно-шкідливих речовин, а саме поліхлорованих дифенілів (ПХД). Ця робота здійснюється в
рамках Стокгольмської Конвенції про стійкі органічні забруднювачі, підписаної від імені України 23 травня 2001
року та ратифікованої Законом України від 18.04.2007
№ 949-V.
За 2005-2014 рр. на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго»
було знешкоджено 10 877 банок статичних конденсаторів серії КС з вмістом ПХД – 232 153 кг, в т.ч. в 2014 році
в Дніпровській ЕС знешкоджено 37 банок статичних
конденсаторів з вмістом ПХД – 851 кг. На 01.01.2015 на
балансі ДП «НЕК «Укренерго» залишилось 6 830 одиниць
обладнання з вмістом ПХД – 90 540 кг.
В ДП «НЕК «Укренерго» розпочато роздільний збір
відходів.
За 2014 рік ДП «НЕК «Укренерго» сплачено 568707,13
грн. екологічного податку та 739120,55 грн. за послуги
природоохоронного призначення. Від продажу відходів
отримано 6 911486,16 грн.

Waste handling
The hazardous wastes are disposed according the requirements of environmental legislation of Ukraine.
In 2014, the Company continued to detoxify the equipment containing environmentally dangerous substances,
in particular, polychlorinated biphenyls (PCB). This work
is performed within the framework on the Stockholm
Convention on Permanent Organic Pollutants signed on
behalf of Ukraine on 23 May 2011 and ratified by the Law
of Ukraine no. 949-V dated 18 April 2007.
In 2005-2014, 10 877 jars of static condensers, KS
series, containing 232 153 kg PCB, were neutralized at
facilities of SE NPC Ukrenergo, including 37 jars of static
condensers, KS series, containing 851 kg PCB neutralized at the Dnipro PS in 2014. As of 01.01.2015, SE NPC
Ukrenergo holds 6 830 equipment items containing PCB
- 90 540 kg.
SE NPC Ukrenergo has initiated separated waste collection.
In 2014, SE NPC Ukrenergo has paid UAH 568707.13 of
environmental tax and UAH 739120.55 for environmental
services. the Company gained UAH 911486.16 from the
waste sale.

З метою покращення екологічної ситуації, налагодження екологічного менеджменту і аудиту за європейськими
стандартами, в рамках удосконалення системи управління якістю в Компанії впроваджено стандарт ДСТУ ISO
14001:2006 «Система екологічного керування. Вимоги
та настанови щодо застосування», що було засвідчено
Сертифікатом № 472 126 UM від 30.12.2013. Впровадження системи екологічного менеджменту упорядковує
діяльність фахівців, що виконують функції екологів,
систематизує екологічну звітність, проводить підготовку
персоналу підприємства з питань природоохоронної
діяльності.

In order to improve the environmental situation, to hold
the environmental management and audit according to
the European standards, the Company has introduced the
SSU ISO 140 01:2006 Environment Management System.
Requirements and Instructions for Application within
the improvement of the Company’s quality management
system that is certified by the Certificate No. 472 126 UM
dated 30.12.2013. The introduction of the environmental
management system permits to arrange the activity of
Company specialists operating as ecologists, to regularize
the environmental reporting, to carry out instruction of the
Company’s staff on the environment protection issues.

На виконання вимог Стандарту в ДП «НЕК «Укренерго»
визначено відповідальних осіб за систему екологічного
керування, розроблено та впроваджено «Політику у
сфері управління якістю, гігієною та безпекою праці, екологічного керування ДП «НЕК «Укренерго» та розроблено документацію щодо системи екологічного керування:
«Ідентифікація та оцінка екологічних аспектів»; «Екологічний моніторинг»; «Управління відходами»; «Готовність
до аварійних ситуацій та реагування на них» тощо.
На підприємстві щорічно проводиться внутрішній аудит
апарату управління з метою виявлення невідповідностей
критеріям Стандарту. За результатами аудитів проводиться критичний аналіз виявлених невідповідностей та
здійснюються заходи щодо їх усунення.

To meet the requirements of the Standard, SE NPC
Ukrenergo has appointed the persons in charge with
environmental management, developed and introduced
the Policy for Quality, Occupational Health, Safety and
Environmental Management and prepared the documents
for the environmental management system: Identification
and Assessment of Environmental Aspects, Environmental
Monitoring, Waste Management, Emergency Readiness
and Response.
The Company annually holds the internal audit of the
management in order to the reveal the deviations from the
Standard criteria. Based on the audit results, the critical
analysis of the revealed deviation is made and the respective corrective measures are taken.

З 17.11.2014р. по 24.11.2014р. групою зовнішніх
аудиторів німецького органу з сертифікації систем
управління DQS GmbH було проведено наглядовий аудит
ДП «НЕК Укренерго» на відповідність до Стандарту. За
результатами аудиту органом сертифікації подовжено
дію міжнародного сертифікату. Це засвідчує, що підприємство використовує систему екологічного керування
відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO
14001:2006.

A group of external auditors, representing the German
certification authority for quality systems DQS GmbH, has
carried out the supervisory audit for the compliance of SE
NPC Ukrenergo with the Standard requirements during
17.11.2014 – 24.11.2014. Based on the audit results, the
certification authority extended the term of the international
certificate. It proves that the company uses the environmental management system according to the requirements
of the international standard SSU ISO 14001:2006.
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Донбаська ЕС
Donbaska PS

Західна ЕС
Zakhidna PS

Південна ЕС
Pivdenna PS

Південно-Західна ЕС
Pivdenno-Zakhidna PS

Північна ЕС
Pivnichna PS

Центральна ЕС
Centralna PS

Всього
Total

1.

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

0,746

1,476

0,231

0,294

0,558

0,632

0,40

4,34

2.

Батареї свинцеві, зіпсовані або відпрацьовані, т/рік
Lead batteries, broken or run-down, t/year

1,13

0,0

0

1,7

0,660

0,588

0,56

4,64

3.

Масла та мастила моторні, трансмісійні та інші,
відпрацьовані, т/рік
Motor, transmission oils and lubricants, transmission and
other exhausted, t/year

1,1

4.

Масла трансформаторні відпрацьовані т/рік
Exhausted transformer oils, t/year

1,33

5.

№ з/п
Item
No.

Найменування
відходів
Name of waste

Дніпровська ЕС
Dniprovska PS

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

1,014

0

5,24

1,148

0,510

0,60

9,61

0

0

0

0,548

6,449

0

8,33

Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені
(Силікагель), т/рік
0,1
Foul, worked-out or contaminated absorbents (silicagel), t/year

0,407

0,620

0,05

0

0

1,47

2,65

6.

Матеріали фільтрувальні, обтиральні зіпсовані забруднені
маслом, відпрацьовані чи забруднені, т/рік
Filtering or wiping material, deformed, dirty of oil, worn-out or
dirty, t/year

1,5

0,5

0,145

1,77

0,503

0,805

0,60

5,82

7.

Шлам нафтопродуктів, т/рік
Oil sludge, t/year

0

0

0

0

0

0

0

0

Витрати електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами ОЕС України
Electricity losses related to its transmission via the trunk and cross border
power networks of the IPS of Ukraine
ДП «НЕК «Укренерго» щорічно реалізує план організаційно-технічних заходів (ОТЗ) зі зниження технологічних
витрат на передачу електроенергії магістральними та
міждержавними електромережами. Сумарний річний
ефект виконання ОТЗ у 2014р. становив 50,086 млн.
кВт.г, що складає 1,19 % сумарних витрат в магістральних та міждержавних електромережах.

SE NPC Ukrenergo annually implements the plan of organizational and technical measures to reduce the technical
electricity losses related to its transmission via the trunk
and cross border power networks. The total annual effect
of these measures in 2014 was 50.086 GWh, equivalent to
1.19% of total losses in the trunk and cross border power
grids.

Показники
Expenses

2013

2014

Організаційно-технічні заходи (ОТЗ) щодо зниження технологічних витрат електроенергії на її передачу
магістральними та міждержавними електричними мережами ОЕС України, (млн.кВт.г)
Organizational and technical measures to reduce the technical electricity losses related to its transmission via the
trunk ant cross border power networks of the IPS of Ukraine (GWh)

48,696

50,085

В т.ч.:
Оптимізація ведення режимів роботи основної електричної мережі за напругою, коефіцієнтами
трансформації і реактивної потужністі.
incl.
Optimization of operation modes of the trunk power grid by voltage, transformation ratio and reactive power.

10,020

9,970

Вимкнення трансформаторів (автотрансформаторів) у режимах малих навантажень на підстанціях із двома і
більше трансформаторами (автотрансформаторами).
Вимкнення трансформаторів (автотрансформаторів) на підстанціях із сезонним навантаженням.
Transformer (autotransformer) shutdown in underload conditions at substations with two transformers and more.
Transformer (autotransformer) shutdown at substations with seasonal loads;

21,452

20,833

Зниження витрат електроенергії на власні потреби підстанцій.
Reduction of electricity for substations own consumption.

17,224

19,282

Відсоток ОТЗ від абсолютних витрат електроенергії в магістральних та міждержавних елетромережах ОЕС
України, (%)
Percentage of organizational and technical measures from the absolute electricity losses in the trunk and cross
border power grids of the IPS of Ukraine, (%)

1,23

1,19

Витрати електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними
мережами ОЕС України (дані за 2013 та 2014 роки
надаються без врахування Кримської енергосистеми).

Electricity losses related to its transmission via the trunk
and cross border power networks of the IPS of Ukraine
(data for 2013 and 2014 are presented excluding the
Crimean power system)

Показники
Expenses
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2013

2014

Абсолютні витрати електроенергії в магістральних та міждержавних електричних мережах ОЕС України, (млн. Вт.г)
3948,70
The absolute electricity losses in the trunk and cross border power grids of the IPS of Ukraine, (GWh)

4204,51

Відсоток витрат до надходження електроенергії в мережу без внутрішнього обігу, (%)
Percentage of electricity losses before supply to the network excluding internal turnover, (%)

2,26

2,17

83

7

Фінансова звітність
Financial reporting

7.1

Показники фінансово-господарської діяльності
2013-2014 рр.
Comparative analysis of enterprise activities
in 2013-2014

Вартість основних засобів, амортизаційні відрахування, тис.грн.
Asset Value and Amortization Expenses, UAH thousand
7 000 000 —
6 500 000 —
тис. грн
UAH, ths.

6 647 527

6 426 560

Вартість ОЗ за бухгалтерським обліком
Asset value according to accounting records

6 000 000 —
5 500 000 —

Вартість ОЗ за податковим обліком
Asset value according to taxation records

5 158 903

5 577 152

5 571 168

5 000 000 —
4 500 000 —
4 000 000 —

4 619 737

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

546 784

540 000 —

516 448

500 000 —
480 000 —
460 000 —

Амортизація за бухгалтерським обліком
Amortization according to accounting records
Амортизація за податковим обліком
Amortization according to taxation records

472 807

тис. грн
Thousand UAH

520 000 —

531 273

550 000 —

440 000 —
420 000 —
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2013

2014
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Тариф на передачу електроенергії магістральними та міждержавними
електричними мережами, коп./кВт-год.
Tariff for electricity transmission via the main and interstate electric
networks, kop./kWh

2,81
2,885

2,81
2,885

2,684
2,589

2,684
2,589

2,611
2,23

2,611
2,086

2,611
2,086

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

3,000 —

8 000 —

2,500 —

6 000 —

2,000 —

4 000 —

1,500 —

2,684
2,589

2,81
2,885
2,000
1,970

3,500 —

2,000
1,970

12 540
11 973

11 266
11 491

11 481
11 057

10 770
9 716

11 042
10 233

10 909
10 650

9 923
10 023

10 000 —

9 798
9 954

10 303
10 281

11 481
11 157

12 000 —

10 786
11 324

14 000 —

12 195
11 983

Electricity transmission, million Wh

1,911
1,970

Передача електроенергії, млн. кВт-год

1,000 —

2 000 —

0,500 —

0—
-1,7%
січень
Jan.

5,0%
лютий
Feb.

-2,8%
березень
Mar.

-0,2%
квітень
Apr.

1,6%
травень
May.

1,0%
червень
Jun.

-2,4%
липень
Jul.

-7,3%
-9,8%
-3,7%
2,0%
-4,5%
серпень вересень жовтень листопад грудень
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.

0,000 —

2013
2014

2013
2014

Передача е/е:
Electricity transmission:

2013

2014

Відх
Outflow

ДП «Енергоринок»
SE Energorynok

132 494,2

129 842,0

-2652,2

Середньорічний тариф у 2014 році зменшився по відношенню до
2013 року на 0,129 коп./кВт-год., або на 5,16%
In 2014, the average weighted tariff decreased as compared to
2013 by 0.129 kop./kWhor by 5.16%

Середньозважений тариф з початку року
Year-to-Date Average Weighted Tariff
2 600 —
2,308

2 400 —

2,18

2 200 —
1,970

1,970

1 800 — 1,911

1,953

2 000 —

1,970

2,162

2,279

2,398

2,425

2,444

2,469

2,484

2,496

2,501

2,360

2,407

2,443

2,459

2,435

2,401

2,372

1,969

1 600 —
1 400 —
січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

2013
2014
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0—

332 161
328 543

392 904
399 384

352 969
34 345

359 723
367 772

346 883
323 694

250 000 —
січень

лютий

Jan.

Feb.

березень квітень
Mar.

Apr.

травень червень
May.

Jun.

липень
Jul.

серпень вересень жовтень листопад грудень
Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

2013
2014

133 000,0 —

50 000 —

— 3 350

3 322

0—
— 3 300

132 494,2

131 500,0 —

100 000 —

Млн. грн.
UAH, mln.

132 500,0 —
132 000,0 —

200 000 —
150 000 —

Млн. кВт-год.
mln. kW h

січень
Jan.

— 3 250

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

Mar.

Apr.

May.

Jun.

130 500,0 —
3 080
129 842,0

130 000,0 —
129 500,0 —
129 000,0 —
128 500,0 —

2013				
Роки
Years

– Зменшення середньорічного тарифу з
2,501 коп./кВт-год . до 2,372 коп./кВт-год.
спричинило зменшення доходів
на 62,9 млн. грн.
– Зменшення відпуску е/е на 7,28%
зменшило доходи на 179,2 млн. грн.
Загальне зменшення доходів –
242,1 млн.грн.

2014

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

середн.
значення
Average

— 3 200

Товарна продукція
Commodity output

— 3 150

Надходження коштів з ДП «Енергоринок»
Cash proceeds from the SE Energorynok

131 000,0 —

88

355 629
352 129

334 593
288 985

300 000 —

50 000 —

330 384
348 340

100 000 —

347 415
269 191

350 000 —

275 537
274 345

150 000 —

258 863
261 913

400 000 —

200 000 —

279 661
344 663

450 000 —

351 376
377 759

327 420
249 756

299 770
245 975

289 070
251 537

296 357
264 937

292 813
275 735

278 828
289 158

275 320
287 164

Аналіз оплати послуг з передачі електроенергії ДП “Енергоринок”
у 2013 році, тис. грн. з ПДВ
Analysis of payments for electricity transmission services of SE Energorynok,
thousand UAH, VAT included
294 141
239 702

250 000 —

239 614
219 790

300 000 —

215 719
223 095

350 000 —

233 051
236 060

Тис. грн.
UAH, ths.

289 512
296 607

Обсяги товарної продукції і передачі електроенергії
Commodity output and electricity transmission in 2013-2014

— 3 100
— 3 050
— 3 000
— 2 950

Передача електроенергії
Electricity transmission
Обсяг товарної продукції
Commodity output

Передача е/е:
Electricity transmission

2013

Товарна продукція
Commodity output

3 985 937

Надходження коштів з ДП «Енергоринок»
Cash proceeds from SE Energorynok

3 642 521

– Decrease of the average yearly tariff from
2.501 kop./kWh. to 2.372 kop./kWh caused
the income reduction by 62.9 million UAh
– Decrease of electric power supply by 7,28%
reduced profit by 179.2 million UAH
Total income decrease is –
242.1 million UAH
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Аналіз оплати послуг з передачі електроенергії ДП “Енергоринок”
у 2014 році, тис. грн. з ПДВ
Analysis of payments for electricity transmission services by SE Energorynok
in 2014, thousand UAH, VAT inc

Надходження коштів, млн. грн. (з ПДВ)
Cash proceeds, million UAH (VAT included)

Надходження коштів від ДП «Енергоринок»
Cash proceeds from SE Energorynok
3 506,1

Товарна продукція
Commodity output

2014

307 952
292 177

316 626
301 014

287 642
249 452

295 169
273 183

317 925
292 993

330 881
358 027

346 989
362 608

344 597
334 192

355 928
302 238

301 845
272 267

300 000 —

263 748
182 290

350 000 —

267 714
270 103

400 000 —

283 272
323 253

Надходження коштів з ДП «Енергоринок»
Cash proceeds from SE Energorynok

Кредит
на інвест. проекти
Loan for investment projects
1 909,2

Інші надходження
Other proceeds
480,9

Державний бюджет
на інвест. проекти
State budget for investment projects
62,8

Надходження коштів від ДП «Енергоринок»
Cash proceeds from SE Energorynok
3 942,5
2013

Кредит
Інші надходження
на інвест. проекти
Loan for investment projects Other proceeds
412,4
721,7

250 000 —
200 000 —
-300,0

150 000 —

700,0

1 700,0

2 700,0

3 700,0

4 700,0

5 700,0

100 000 —
50 000 —
0—
січень
Jan.
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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

2013

2014

Надходження коштів від ДП «Енергоринок»
Cash proceeds from SE Energorynok

3 942,5

3 506,1

Кредит на інвестиційні проекти
Loan for investement projects

721,7

1909,2

Державний бюджет на інвестиційні проекти
State budget for investment projects

62,8

-

Передача е/е:
Electricity transmission

2014

412,4

480,9

Товарна продукція
Commodity output

Інші надходження
Other proceeds

3 695 418

5 139,4

5 896,2

Надходження коштів з ДП «Енергоринок»
Cash proceeds from SE Energorynok

Всього надходження
Total proceeds

3 506 128
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Використа ння коштів, млн. грн. (з ПДВ)
Application of funds, UAH mln. (incl. VAT)

Заробітна плата з відрахуванням
на соціальні заходи
Wage incl. social security taxes
1 334,6

Платежі до бюджету, тис. грн.
Payments to the state budget, million UAH

Податки Інші витрати Фінансові витрати
Taxes Other expenses Financial expenses
111,7
750,7
344,9

Капітальні інвестиції
Capital investment
2 895,3

Всього платежів
Total payments

644 447

1 000 000

344 858

2013 р.
Повернення кредитів
Loan repayment
283,9

Заробітна плата з відрахуванням
на соціальні заходи
Wage incl. social security taxes
1 404,6

Податки
Taxes
644,4

0

2013		

Капітальні інвестиції
Capital investment
2 301,3

Інші витрати Фінансові витрати
Other expenses Financial expenses
75,0
750,2

2013				

2012 р.

250 000 —

196 490

200 000 —
400,0

900,0

1 400,0

1 900,0

2 400,0

2 900,0

3 400,0

2014

300 000 —

Повернення кредитів
Loan repayment
133,6

-100,0

2014

3 900,0

4 400,0

150 000 —

158 943

168 151

163 193

142 565

109 242

100 000 —
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Фінансові витрати
Financial expenses

75,0

111,7

Повернення кредитів
Loan repayment

133,0

283,9

Капітальні інвестиції
Capital investments

2 301,3

2 895,3

Всього
Total

5 308,4

5 721,1

Інші платежі
Other payments

750,7

10 942
ПДФО
Personal income tax

750,2

Плата за землю
Land fee

Інші витрати
Other expenses

ПДВ
VAT

344,9

Відрахування частини чистого прибутку
Deduction from net income

644,4

11 932

16 226
Податок на прибуток
Profit tax

Податки
Taxes

1 325
ПДФО
Personal income tax

1 334,6

Плата за землю
Land fee

1 404,6

ПДВ
VAT

З/плата з відрах. на соц. заходи
Wage incl. social secutiry taxe

0—

Відрахування частини чистого прибутку
Deduction from net income

2014 р.

Податок на прибуток
Profit tax

2013 р.

10 296

Інші платежі
Other payments

50 000 —
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Витрати на ремонти, млн. грн. (без ПДВ)
Repair expenses, million UAH, (VAT excluded)

Співвідношення витрат на ремонти з умовно-постійними витратами,
млн.грн. (без ПДВ)
Repair expenses-to-semi-fixed costs ratio, million UAH (VAT excluded)

на 46,6 млн.грн.

Repairs:
2013 – UAH 234.1 mln.
2014 – UAH 187.5mln.
by UAH 46.6 mln.

листопад

грудень

Oct.

Nov.

Dec.

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

2014

4,8

6,2

11,2

14,5

16,4

17,5

18,0

18,6

20,2

23,5

17,4

18,5

Структура витрат, млн. грн.
Expenses breakdown, million UAH

-19,9%
187,5

59,0

-4,23%

200,0 —

56,5

150,0 —
100,0 —

-25,76%

169,2

125,6

-8,47 %

5,9
2013
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матеріальні витрати
Material expenses
інші витрати
Other expenses

50,0 —
0,0 —

витрати на оплату праці з відрахуванням
Labor remuneration with taxes

5,4

154,0
160,6

159,9
163,2

161,2
167,3
16,9
16,4

15,4
14,5

9,9
11,2

6,2
7,1

5,7
4,8
0,0 —

250,0 —

161,5
162,7

100,0 —

50,0 —

300,0 —
234,1

155,3
174,2

150,0 —

154,3
161,4

жовтень

Sept.

26,5
17,4

вересень

Aug.

149,4
154,4

серпень

Jul.

27,7
23,5

липень

Jun.

154,5
166,1

червень

May.

29,2
20,2

травень

Apr.

150,3
147,7

квітень

Mar.

24,8
18,6

березень

Feb.

24,6
18

лютий

Jan.

22,8
17,5

січень

159,0
168,6

200,0 —

152,1
167,4

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

214,1
204,7

250,0 —

24,4
18,5

Ремонти:
2013 р. – 234,1 млн.грн.
2014 р. – 187,5 млн.грн.

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Ремонти 2013 р.
Repairs in 2013
Ремонти 2014 р.
Repairs in 2014
УПВ 2013 р.
Semi-fixed cost 2013
УПВ 2014 р.
Semi-fixed cost 2014

2014
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Утримання об’єктів соціально-культурного призначення та виплати
за колдоговором, млн.грн.
Maintenance of sociocultural facilities and payments under the collective
agreement, million UAH

960 000 —
35 —

955 745
950 000 —

30 —

940 000 —

25 —

930 000 —
920 000 —

20 —
2013

918 064
910 000 —

15 —

900 000 —
10 —
2013

2014

10,165

22,822

9,126

5—

0—
13 432

13 400 —

6 190

13 300 —

— 6 200
30 —

— 6 100

13 200 —

— 6 000

13 100 —
— 5 900
13 000 —
— 5 800
12 900 —

12 867

25 —
Зростання середньої заробітної плати
у 2014 році в порівнянні із 2013 роком
становить 6,8% .
In 2014, the average salary increased by
6.8% as compared to 2013

— 5 600

12 700 —
12 600 —

— 5 500

12 500 —

— 5 400

2013

2014

20 —
2014
15 —

— 5 700

5 696

12 800 —

середньомісячна заробітна плата (грн.)
average monthly salary, UAH
середньоспискова чисельність (чол.)
average staff number, people

10 —

Виплати соцпільг
Payment of social benefits

10,563

16,567

5—
8,19
0—
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Відрахування профспілкам
Deductions to labor unions

— 6 300

Витрати на утримання об’єктів соцкульт. призначення
Expenses for maintenance of sociocultural facilities

13 500 —

Виплати за колдоговором 27,130 млн.грн.
Payments under the collective agreement 27.130 million UAH

890 000 —

Виплати соцпільг
Payment of social benefits
Виплати за колдоговором 32,987 млн.грн.
Payments under the collective agreement 32.987 million UAH

Фонд оплати праці, тис. грн.
Salary budget, thousand UAH

Витрати на утримання об’єктів соцкульт. призначення
Expenses for maintenance of sociocultural facilities

Аналіз витрат на оплату праці
Analysis of labor costs

Відрахування профспілкам
Deductions to labor unions
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Структура освоєння капітальних інвестицій, млн. грн. (без ПДВ)
Capital Investment Assimilation Structure, million UAH (VAT excluded)

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

Капітальні інвестиції у 2013 р. склали 2 104,2 млн. грн.
In 2013 capital investment constituted 2 104.2 million UAH

2013
2014

400 —
Модернізація та переосна-щення
основних засобів 852,8
Modernization and re-equipment of
assets 852,8

Інше 53,2
Other 53.2

Капітальне будівництво 1 198,2
Capital construction 1 198.2

255,202
200 —

257,481

122,425

152,909
91,382

77,187

0—

-200 —

-400 —

-646,529

-720,568

-600 —

-800 —

Капітальні інвестиції у 2014 р. склали 2 320,1 млн. грн.
In 2014 capital investment constituted 2 320.1 million UAH

Модернізація та переосна-щення
основних засобів 581,2
Modernization and re-equipment of
assets 581,2

98

Інше 62,9
Other 62.9

Капітальне будівництво 1 676,0
Capital construction 1 676,0

I квартал
1st Quarter

II квартал
2st Quarter

III квартал
3st Quarter

IV квартал
4st Quarter

Чистий прибуток ДП «НЕК «Укренерго» у 2013р. склав 788,0 млн. грн.
У 2014 році підприємство отримало збиток у розмірі 1 198,5 млн. грн.
In 2013 net profit of SE NPC Ukrenergo was 788.0 million UAH
The losses incurred by the company in 2014 was 1 198.5 million UAH
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Обсяг сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) до бюджету у 2014 році склав 344,9 млн.грн., що на
229,6 млн.грн. менше ніж у 2013 році (644,4 млн.грн.).
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.

Chief executives of SE NPC “Ukrenergo” make all possible efforts to ensure the stable financial standing of the
company to implement the strategic development plans of
the IPS of Ukraine, to pay all duties and taxes to the state
budget to the full extent, to perform guarantees as to salary
payment and social support of employees.

За результатами 2014 року магістральними електричними мережами було передано 129 842 млн.кВт.год.
електроенергії, за 2013 рік – 132 494,2 млн.кВт.год.,
зменшення обсягів передачі електроенергії – 2652,2
млн.кВт.год.

Based on results of 2014, 129 842 million kWh of
electric power were transmitted via main power grids as
compared to 132 494.2million kWh in 2013, electricity
transmission volume decreased by 2652.2 million kWh.

У 2014 р. порівняно з 2013 р. відбулося збільшення
середньорічного тарифу на передачу електроенергії
на 0, 008 коп./кВт-год. (з 2,493 коп./кВт-год. 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.

In 2014 in comparison with 2013 the average yearly cost
of electricity transmission increased by 0.008 kop./kWh
(from 2.493 kop./kWh to 2,501 kop./kWh) and electricity
transmission volume decreased by 3 779.3 resulting in
total decrease of the cost of services related to electricity
transmission via main power grids (commodity output) by
78 million UAH.

Умовно-постійні витрати діяльності з передачі електричної енергії магістральними електричними мережами збільшились на 61,6 млн.грн. з 1936,7 млн.грн. у
2013 році до 1998,3 млн.грн. у 2014 році.

Semi-fixed costs of electricity transmission via main
electric networks increased by 61.6 million UAH, from
1936.7 million UAH in 2013 to 1998.3 million UAH in 2014.

Витрати на ремонт у 2014 році порівняно з 2013
роком зменшились на 46,4 млн.грн. і становили 187,7
млн.грн.

In 2014, the repair expenses augmented by 46.4 million
UAH and constituted 187.7 million UAH as compared to
2013.

Вартість основних засобів за бухгалтерським обліком зросла на 220,9 млн.грн. – з 6426,6 млн.грн.
(станом на 31.12.2013) до 6 647,5 млн.грн. (станом на
31.12.2014).

According to accounting records, the value of assets
increased by 220.9 million UAH – from 6426.6 million
UAH (as of 31.12.2013) to 6 647.5 million UAH (as of
31.12.2014).

Вартість основних засобів за податковим обліком знизилась на 6,0 млн.грн. – з 5577,2 млн.грн. (станом на
31.12.2013) до 5 571,2 млн.грн. (станом на 31.12.2014).

According to taxation records, the value of assets decreased by 6.0 million UAH – from 5577.2 million UAH (as
of 31.12.2013) to 5 571.2 million UAH (as of 31.12.2014).

Амортизаційні відрахування зазнали таких змін:
зростання амортизації за бухгалтерським обліком на
43,6 млн.грн. – 516,4 млн.грн. у 2014 році проти 472,8
млн.грн. у 2013 році. За податковим обліком зменшення амортизації на 15,5 млн.грн. з 546,8 млн.грн. у 2013
році до 531,3 млн.грн. у 2014 році.

The amortization expenses undergone the following
changes: according to accounting records, the amortization
increased by 43,6 million UAH – 516.4 million UAH in 2014
as compared to 472.8 million UAH in 2013. According to
taxation records, the amortization decreased by 15.5 million UAH from 556,8 million UAH in 2013 to 531.3 million
UAH in 2014.

У 2014 році підприємство отримало збиток у розмірі
1 198,5 млн. грн. в результаті відображення витрат від
курсових різниць у сумі 2 094,9 млн.грн. за зобов’язаннями підприємства перед ЄБРР, ЄІБ та МБРР, а також
перед виконавцями робіт за результатами розрахунків
в іноземній валюті. Чистий прибуток у 2013 році склав
788 млн.грн.
Відрахування частини чистого прибутку у 2014 році не
нараховувались внаслідок отриманого підприємством
збитку. Відрахування частини чистого прибутку у 2013 році
до Державного бюджету України склали 158,9 млн.грн.
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У 2014 році було сплачено:
ПДВ – 142,6 млн.грн.;
податок на прибуток – 16,2 млн.грн.;
ПДФО – 163,2 млн.грн.;
інші податки та збори – 22,9 млн. грн.
Обсяг освоєння капітальних інвестицій в 2014 році
склав 2 320,1 млн.грн., що на 215,9 млн.грн. більше ніж
у 2013 році (2 104,2 млн.грн.)
Станом на 31.12.2014 у підприємства відсутня заборгованість із заробітної плати, сплати податків і зборів.
Середньооблікова чисельність штатних працівників
склала:
2013 рік - 13 432 чол.
2014 рік - 12 867 чол.

In 2014, the amount of payment of taxes and duties (obligatory payments) to the state budget constituted 344,9
million UAH, that is by 229,6 million UAH less than in 2013
(644,4 million UAH).
In 2014 it was paid:
VAT – 142.6 million UAH;
Profit tax – 16.2 million UAH;
Personal income tax – 163.2 million UAH;
other taxed and duties – 22.9 million UAH.
The amount of capital investment assimilation in 2014
constituted 2 320.1 million UAH, that is by 215.9 million
UAH more than in 2013 (2 104.2 million UAH)
As of 31.12.2014, the company has no debts on salary,
taxes and duties.
The average staff number is:
2013 - 13 432 persons
2014 - 12 867 persons.

Середня заробітна плата у 2014 році збільшилась на
6,8% або на 494 грн. і склала 6190 грн.

In 2014, the average salary increased by 6.8% or by 494
UAH and constituted 6190 UAH.

Виплати за колдоговором, у т.ч. відрахування профспілкам та виплати по соцпільгам, у 2014 році склали
27,1 млн.грн. і зменшились порівняно з 2013 роком на
5,9 млн.грн. (33,0 млн.грн.).

In 2014, the amount of payments under the collective
agreement, including deductions to labor unions and
payment of social benefits constituted 27.1 million UAH
and decreased by 5.9 million UAH (33.0 million UAH) as
compared to 2013.

In 2014, the company has incurred losses of 1 198.5
million UAH resulting from the exchange rate fluctuation
amounting to 2 094.9 million UAH under the obligations
before the EBRD, EIB and IBRD, and before the contractors upon making payments in foreign currency. In 2013,
the net profit was 788 million UAH.
In 2014, deductions of the net profit were not made due
to the incurred losses.In 2013, deductions of the net profit
to the state budget of Ukraine was 158.9 million UAH.
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7.2

Фінансова звітність
Financial Statement

Скорочена фінансова звітність ДП «НЕК «Укренерго» за
2014 рік складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), подається нижче у
таблицях:
– Фінансовий стан на 31.12.2014
– Сукупні доходи за 2014 р.
– Зміни у власному капіталі за 2014 р.
– Рух грошових коштів за 2014 р.

Concise financial statement of NPC “UKRENERGO” for
2014 made according to the International Accounting
Standards (IAS) is submitted in the tables below:
– Financial position on 31.12.2014
– Aggregate revenues for 2014
– Equity capital changes for 2014
– Flow of funds for 2014

Фінансовий стан на 31.12.2014
Financial Situation as of December 31, 2014
тис. грн. / thousand UAH

31.12.2014
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
Довгострокова торгова дебіторська заборгованість
Trade accounts receivable
Відстрочені податкові активи
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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31.12.2013

10,946,049

10,411,562

57,749

34,747

347,507

213,742

19,979

22,993

74,137

–

4,647

5,522

11,450,068

10,688,566

68,601

100,103

126,431

310,886

5,313

11,197

15,940

15,940

57,033

40,939

16,336

23,075

148,900

113,155

124,267

52,172

562,821

667,467

12,012,889

11,356,033

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
EQUITY AND LIABILITIES
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
EQUITY
Статутний капітал
Statutory fund
Додатковий оплачений капітал
Additional paid-in-capital
Нерозподілений прибуток
Retained earnings
Всього власного капіталу
Total equity
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
NON-CURRENT LIABILITIES:
Доходи майбутніх періодів
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
Короткострокові зобов’язання:
Current liabilities
Доходи майбутніх періодів
G
Кредити
Loans
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Trade and other accounts payable
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

3,951,655

6,177,340

5,362,022

7,592,707

615,508

835,453

9,866

62,426

197,563

253,822

–

249,247

822,937

1,400,948

14,999

88,099

4,813,095

1,685,404

985,679

587,192

3,654

1,021

5,503

662

5,822,930

2,362,378

6,645,867

3,763,326

12,012,889

11,356,033
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Сукупні доходи за 2014 р.
Total income for 2014
Дохід від надання послуг із передачі електроенергії та диспетчеризації
Revenues from electricity transmission and dispatch services
Інші доходи
Other income
Витрати на персонал
Personnel costs
Знос та амортизація
Depreciation and amortization
Знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованності
Impairment of trade and other receivables
Чистий збиток від знецінення активів в Криму
Інші операційні витрати
Other operating expenses
Фінансові доходи
Finance income
Фінансові витрати
Finance costs
Збиток від курсових різниць, чистий результат
Foreign currency exchange loss
(Збиток) / Прибуток до оподаткування
Foreign currency exchange loss
Вигода / (Витрати) з податку на прибуток
Income tax expense
(Збиток) / Прибуток за рік
Profit for the year
Статті, які в подальшому не будуть віднесені на прибуток чи збиток:
Актуарний прибуток за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами
Actuarial gain from post-employment long-term benefit obligations
Відстрочений податок на інший сукупний дохід
Deferred tax on other comprehensive income
Статті, які в подальшому можуть бути віднесені на прибуток чи збиток
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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Зміни у власному капіталі за 2014 рік
Changes in equity for 2014

тис. грн.
Total income for 2014
2014

2013

3,152,238

3,385,243

78,285

153,284

(1,515,887)

(1,511,326)

(648,587)

(623,080)

(438,074)

(24,261)

(775,011)

–

(470,906)

(489,413)

24,004

18,240

(48,398)

(44,566)

(1,995,499)

(35,155)

(2,637,835)

828,966

339,362

(74,954)

(2,298,473)

754,012

88,766

49,703

(15,978)

(7,952)

–

–

72,788

41,751

(2,225,685)

795,763

Статутний
капітал
Statutory
Capital
Залишок станом 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
Частка прибутку до сплати до державного бюджету
Profit share payable to state budget
Залишок станом на 31.12.2013
Balance as of 31 December 2013
Збиток за рік
інші сукупні доходи
other comprehensive income
Всього сукупний дохід за рік
Total comprehensive income for the year
Залишок станом на 31 грудня 2014 р.
Balance as of 31 December 2014

Додатковий
оплачений
капітал
Additional
Paid Capital

Нерозподілений
прибуток
Undistributed
Profit

Всього
Total

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)

1,225,115 190,252

6,177,340

7,592,707

–

–

(2,298,473)

(2,298,473)

–

–

72,788

72,788

–

–

(2,225,685)

(2,225,685)

3,951,655

5,367,022

1,225,115 190,252
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Рух грошових коштів за 2014 р.
Cash flow for 2014
Операційна діяльність
Operating activities
(Збиток) / Прибуток до оподаткування
Profit before income tax
Коригування на узгодження прибутку і чистих грошових коштів,
отриманих від операційної діяльності:
Adjustments to reconcile profit
Знос та амортизація
Depreciation and amortization
Чистий збиток від нереалізованих курсових різниць, нетто
Unrealized foreign currency exchange loss, net
Збиток від знецінення активів в Криму
Амортизація доходів майбутніх періодів
Списання ПДВ, по якому не були отримані податкові накладні
VAT liabilities written-of
Сторнування уцінки запасів
Reversal of write-off
Нарахування за зобов`язаннями за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами
Accrual of post-employment and other non-current benefit obligations
Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів
Loss on disposal of property, plant and equipment and intangible
Безоплатно отримані основні засоби
Property, plant and equipment received free of charge
Витрати / (дохід) від обліку кредиторської заборгованості
за основні засоби за амортизованою вартістю
Формування резерву витрат на покриття збитків від безнадійної торгової
та іншої дебіторської заборгованості
Allowance for irrecoverable trade and other accounts receivable
Фінансові витрати
Finance costs
Фінансові доходи
Finance income
Операційний прибуток до змін в оборотному капіталі
Operating profit before working capital changes
Зменшення / (Збільшення) запасів
Increase in inventories
Збільшення торгової на іншої дебіторської заборгованості
Increase in trade and other accounts receivable
Зменшення передплат та інших поточних активів
Decrease/increase in prepayments and other current assets
Збільшення ПДВ до відшкодування та передоплат інших податків
Decrease/increase in VAT recoverable and in other taxes prepaid
Зменшення / (Збільшення) інших довгострокових активів
Increase in other non-current assets
Зменшення / (Збільшення) авансів отриманих
Decrease/increase in advances received
Зменшення торгової та іншої кредиторської заборгованості
Decrease/increase in trade and other accounts payable
Збільшення / (Зменшення) інших податків до сплати
Decrease/increase in other taxes payable
Відсотки отримані
Interest received
Відсотки сплачені
Interest paid
Податок на прибуток сплачений
Income tax paid
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2014

2013

(2,637,835)

828,966

648,587

623,080

1,995,499

32,262

773,887

–

(20,637)

(30,650)

11,336

–

–

(1,150)

17,179

13,746

48,711

12,282

–

(4,778)

5,836

(10,103)

438,074

24,261

48,398

44,566

(24,004)

(18,240)

1,305,031

1,514,242

15,353

(25,517)

(264,581)

(60,384)

5,538

18,052

(5,001)

(6,891)

875

(1,059)

2,633

(386)

(71,917)

(33,324)

4,841

(62,962)

24,004

18,240

(106,914)

(40,099)

(16,094)

(108,389)

Виплачені зобов’язання за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами
Post-employment and other non-current benefit obligations paid
Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності
Net cash generated by operating activities
Інвестиційна діяльність
Investing activities
Придбання основних засобів та нематеріальних активів
Acquisition of property, plant and intangible assets
Капіталізовані відсотки, сплачені у результаті придбання основних засобів
Capitalized interest paid on acquisition of property, plant and equipment
Чисті грошові кошти, використані на інвестиційну діяльність
Net cash in investing activities
Фінансова діяльність
Financing activities
Сплата частки прибутку до державного бюджету
Profit share payable to state budget paid
Надходження від кредитів
Proceeds on loans
Погашення кредиту
Repayment of loans
Отримані державні гранти та інше фінансування
Government grants received
Чисті грошові кошти, отримані від фінансової діяльності
Net cash generated by financing activities
Чисте збільшення / (зменшення) грошових коштів
Net decrease/increase in cash
Грошові кошти та їх еквіваленти, на початок року
Cash and cash equivalents, at the beginning of the year
Грошові кошти та їх еквіваленти, на кінець року
Cash and cash equivalents, at the end of the year
Вплив курсових різниць
Effects of foreign currency exchange differences

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до
Вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності
в рамках підготовки Компанії до переходу на МСЗФ.
Аудит фінансової звітності проведено ПрАТ «Делойт енд
Туш ЮСК». На думку аудитора «…фінансова звітність
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан на 31.12.2014, а також фінансові результати її діяльності та рух грошових коштів за рік, який
закінчився цією датою, у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності».

(19,700)

(10,855)

874,068

1,200,668

(2,246,195)

(1,720,669)

(12,559)

(34,858)

(2,258,754)

(1,755,527)

–

(158,944)

1,715,074

616,674

(282,589)

(132,960)

–

53,670

1,432,485

378,440

47,799

(176,419)

165,327

334,393

273,167

165,327

60,041

7,353

This financial report is executed according to the International Accounting Standards (IAS) within the framework
of company’s preparation to adopt the IAS. The financial
report was audited by Deloitte and Tush USK PrJSC.
According to the auditor, “…the financial report accurately
reflects the financial position as of 31.12.2014 in all essential aspects, as well as the financial results of the company’s activity and cash flow for the year ending on this date,
according to the International Accounting Standards.
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