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Шановні колеги, партнери та друзі!
Dear colleagues, partners and friends!
Вітаю Вас від імені державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго».

I congratulate you on behalf of the State Enterprise
“National Power Company”Ukrenergo”.

ДП «НЕК «Укренерго» є системним оператором
Об’єднаної енергетичної системи України. Головна
мета діяльності підприємства – її стабільне функціонування. Ми відповідаємо за цілісність та надійність
роботи ОЕС: здійснюємо централізоване диспетчерське управління ОЕС України для забезпечення
балансу виробництва і споживання електроенергії
в реальному часі, передаємо електроенергію від
електростанцій до енергопостачальних компаній
та на експорт/імпорт, експлуатуємо, утримуємо та
розбудовуємомагістральні високовольтні лінії та
підстанції, взаємодіємо з енергосистемами сусідніх
країн.

SE “NPC”Ukrenergo”is the system operator of the
Integrated Power System (IPS) of Ukraine. The main
objective of the company - its stable operation. We
are responsible for the integrity and reliability of
the IPS of Ukraine: provide centralized dispatching
management of the IPS of Ukraine for production
and consumption balance of the electricity in real-time,transportpower energy from power plants to
power supply companies and for the export / import,
operate, maintain and building main high-voltage
power transmission lines and substations, interact
with the energy systems of neighboring countries.

Загальновідомо, що електроенергетика є основою,
судинною системою економіки країни та повсякденного життя її громадян. Глибоко переконаний,
що ефективне управління енергосистемою, надійне
енергозабезпечення в усіх сферах та галузях має
бути фундаментом та рушійною силою на шляху рішучих реформ та змін, на який невідворотно стала
Україна.
Тому ДП «НЕК «Укренерго» має відповідати рівню
кращих енергопідприємств Європи та світу, має бути
взірцем ефективності та прозорості для інших. Це
– ключова мета моєї діяльності на посаді керівника
компанії.
ДП «НЕК «Укренерго» ставить перед собою завдання суттєво знизити витрати на закупівлі обладнання та проведення робіт, перш за все, за рахунок
зниження цін та зменшення корупційних ризиків.
Одним з перших кроків в цій сфері стало запровадження у 2015 році політики прозорості державних
закупівель. «Укренерго» одним з першим приєдналося до системи електронних закупівель Prozorro,
було створено власний торговий майданчик, на
якому у вільному доступі онлайн міститься вичерпна інформація про усі оголошені нами закупівлі
та умови участі у тендерних процедурах. Ринок та
чесна конкуренція – найкращі фактори формування
справедливих цін на товари та послуги. Компанія
вже зробила і продовжує робити конкретні кроки
для забезпечення вільного доступу до участі в закупівлях максимального кола підрядних організацій
та постачальників обладнання, створення можливості для учасників торгів надати свої зауваження та
пропозиції щодо їх проведення. Співробітниками ДП
«НЕК «Укренерго» вже проведена і продовжується
копітка робота щодо вдосконалення тендерної документації, аби умови участі у торгах були максимально зрозумілими для кожного підприємця.
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It is common knowledge that electricity is the basis,
vascular system of the economy and the daily lives
of citizens. I am deeply convinced that effective grid
management, reliable power supply in all areas and
sectors must be the foundation and driving force on
the path of decisive reforms and changes, on which
Ukraine inevitably entered.
That is the reason why SE “NPC”Ukrenergo”should
correspond to the level of the best utilities in Europe
and the world, should be a model of efficiency and
transparency for others. This is the key goal of my
work as a head of the company.
SE “NPC “Ukrenergo”aims to significantly reduce
the cost of procurement of equipment and works,
primarily due to lower prices and reduction of corruption risks. One of the first steps in this area was
the introduction the policy of transparency of public
procurementin 2015. “Ukrenergo” was one of the first
company, which joined the e-procurement system
Prozorro. It was set up its own trading platform.There
are full information on all our announced purchases
and conditions for participation in tender proceduresavailable online. Market and fair competition are the
best factors of fair prices for goods and services. The
company has already made and continues to take
concrete steps to ensure free access to participate in
the procurement maximum range of contractors and
suppliers, creating opportunities for tenderers to submit their comments and proposals onit.The personnel
of the State Enterprise “NPC”Ukrenergo”has done and
continuesto work hard on the improvement of tender
documents aimed thatparticipation conditions in the
tender to be clear for every entrepreneur.
We are constantly working on the implementation
of the large amount of projects needed for reliable operation and sustainable development of the
Integrated Power System of Ukraine.International
financial institutions fund a number of these projects.

Ми постійно працюємо над втіленням у життя великої кількості необхідних для надійного функціонування та сталого розвитку Об’єднаної енергосистеми
України проектів, низка з яких фінансується міжнародними фінансовими інституціями. Їх успішне
виконання також забезпечить дотримання умов
інтеграції енергосистеми України з континентальною
європейською енергетичною системою ENTSO-E.
Однією з наймасштабніших подій 2015 року стало введення в експлуатацію повітряної лінії 750
кВ «Рівненська АЕС – ПС Київська», що відбулось
напередодні професійного свята Дня енергетика, 21
грудня за участю Президента України Петра Порошенка. Лінія є лише складовою частиною проекту
видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС
на ПС 750 кВ «Київська», що реалізується за рахунок кредитів ЄБРР та ЄІБ та забезпечить передачу
в Центр країни надлишкових для Західного регіону
потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС. У
2016 році ми продовжимо реалізацію цього та ще
низки великих та амбітних проектів розбудови ОЕС
України, зокрема, будівництво ПС 750 кВ «Каховська» тощо. Детальніше з планами підприємства Ви
зможете ознайомитися на сторінках цього Звіту та
нашому сайті.Я ж лише підкреслю, що ефективне
використання міжнародних кредитів, які ми активно
залучаємо на максимально вигідних умовах при
спорудженні потрібних стратегічних об’єктів – один
із способів довести інвесторам можливість ефективно працювати в Україні та дієвий засіб стримування зростання тарифуна передачу електроенергії
та диспетчерське управління.
Ведеться плідна робота з підготовки до впровадження нової моделі ринку електроенергії.
Рішучі кроки робляться і у сфері побудови ефективної системи управління підприємством. Інструментом реалізації запланованого на сьогодні є впровадження інтегрованої системи керування, створеної
відповідно до вимог міжнародних стандартів
управління якістю, екологією, гігієною та безпекою
праці. Вдосконалення структури компанії, зниження
витрат виробництва і імплементація нових технологій слугуватиме базою для поліпшення умов і
забезпечення належної оплати праці фахівців.
Колективом професіоналів сформовано стратегію
розвитку компанії основаної на сучасних концепціях, методах та підходах, об’єднуючих у собі світовий досвід. Відзначу, що за підсумками 2015 року
«Укренерго» стало одним з найуспішніших держпідприємств країни. Це – добрий показник, однак не
привід зупинятися на досягнутому. Попереду ще
багато роботи, але впевнений, що прагнення змін та
підтримка однодумців дає результат.
Щиро ваш,

Their successful implementation will ensure compliance with integration conditions of thePower System
of Ukraine with the continental European electricity
grid ENTSO-E. One of the biggest events of 2015 was
the commissioning of the 750 kV transmission line
“Rovno NPP - Kyiv transmission line”, which took
place on the eve of the professional holiday,the Day
of Power Engineer of Ukraine, on December 21, in
which the President of Ukraine Petro Poroshenko
took part. The line is only a part of the project of
issuing power from Rivne and KhmelnytskyNPPto the
750 kV “Kievtransmission line”, implemented by the
EBRD and EIB loan, and provide transfer of excess
capacity for the Western region, from Rivne and
KhmelnytskyNPP,to the Center of the country. In 2016
we will continue to implement this and have a number of large and ambitious development projects of
IPS of Ukraine, in particular, the construction of 750
kV “Kakhovka” and so on. The details of the company’splans you will find on the pages of this report
and our web site. I only emphasize that effective use
of international credits that we actively engage in the
most favorable conditions in the construction of the
necessary strategic assets is a way to bring investors
to work effectively in Ukraine and is a valid deterrent
method of increasing in tariff electricity transmission
and dispatch service.
The successful work is in progress on preparation
for the introduction of a new model of the electricity
market.
Decisive steps are taken in the building an effective
system management of an enterprise. The instrument
for realization of our day’s plans is the implementation of an integrated management system, established in accordance with the international standards
of quality management, environment, health and
safety. Improving the structure, reducing production
costs and implementation of new technologies will be
the basis for better conditions and ensure appropriate
remuneration of specialists.
Team of professionals formed the company development strategy based on modern concepts, methods
and approaches, uniting global experience. Make a
note that according to the results of 2015 “Ukrenergo” has become one of the most successful stateowned enterprises of the country. This is a good
indicator, but not a reason to stop there. There is still
a lot of work, but I am sure that the desire to change
and support provided bylike-minded have effect.
Sincerely,
Acting Director of SE «NPC»Ukrenergo»			
Vsevolod Kovalchuk.

Т.в.о. директора ДП «НЕК «Укренерго»			
Всеволод Ковальчук.
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1
1.1

Про компанію
Company objective and key activities

Компанія є державним унітарним підприємством
електроенергетичної галузі і діє як державне
комерційне підприємство, що засноване на державній власності, підпорядковане та належить
до сфери управління Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України.

Мета:
забезпечення надійного та ефективного функціонування ОЕС України, паралельної роботи ОЕС
України з енергосистемами 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.

Основні напрями діяльності:
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 тех-
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The Company is a state unitary enterprise in 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.

Objective:
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 as to achieve economic
results which are sufficient to provide sustainable
Company operation and development, environmental
safety, decent salary level and safe labour conditions.

Key activities:
exercising centralized operation and process control over the IPS of Ukraine, ensuring the balance
between electricity generation and consumption
within 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 programs 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
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нологій 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;
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;

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 operation 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 grids;
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;

1.2

Структура Державного підприємства
“Національна енергетична компанія “Укренерго” (на 31.12.2015р.)
Structure of the State Enterprise
National Power Company Ukrenergo (as for December 31,2015)

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.
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).
У структурі компанії функціонують Державна
інспекція з експлуатації електростанцій та мереж і
Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.
Оперативне керування режимами роботи Об`єднаної енергетичної системи України здійснюється
з центрального і восьми регіональних диспетчерських пунктів ДП «НЕК «Укренерго».

The Company structure is arranged by the regions
and incorporates 8 power systems (Dniprovska, Donbaska, 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.
SE NPC Ukrenergo incorporates the following separate divisions: the Main Data-Processing Center
(Kyiv), Vinnytsiaelektrotekhnologiya (Vinnytsia),
Scientific and Research Center for Power Industry
(Kyiv), Recreation Center Energetyk and Health Complex Semydvirya (AR of Crimea), division for public
catering Energetyk (Kyiv).
There is also the State Inspectorate for Operation of
Power Plants and Networks, and the State Inspectorate for Supervision over Electricity and Heat Consumption.
The on-line control over the operation modes of the
Integrated Power System of Ukraine is exercised
by the Central and eight Regional dispatch control
centers of SE NPC Ukrenergo.

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.

проведення сертифікаційних випробувань засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом, пристроїв та обладнання.
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1.3

Апарат управління компанії Management Board
Відокремлені підрозділи
з функцією диспетчерського управління
Separate structural units
(with dispatching control facilities)

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

Дніпровська електроенергетична система
Dniprovska (Dnieper) Power network

Відокремлені підрозділи
Separated units

Донбаська електроенергетична система
Donbaska (Donetsk Basin) Power network

Головний
інформаційно-обчислювальний центр
Golovnyi informatsiyno-obchyslyuvalnyi tsentr (Main
Data Processing Centre)

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

Південьенергопром
Pivdenenergoprom
Пансіонат «ЕНЕРГЕТИК»
ENERGETYK Boarding House
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

Керівний склад державного підприємства
“Національна енергетична компанія України” (станом на 31.12.2015)
INFORMATION on the Managing Board of the State Enterprise National
Power Company Ukrenergo (as of 31.12.2015)

1

Директор (Виконуючий обов`язки) – КОВАЛЬЧУК Всеволод Владиславович
Acting Director – Vsevolod V. KOVALCHUK

2

Перший заступник директора з оперативного керування ОЕС України – КАСІЧ Юрій Петрович
First Deputy Director for Operational Management of the IPS of Ukraine – Yuriy P. KASICH

3

Заступник директора з питань контролю та запобігання корупції – СОЛОВЕЙ Юрій Дмитрович
Deputy Director on Corruption Control and Prevention – Yuriy D. SOLOVEY

4

Заступник директора – головний інженер – КОЛОМІЄЦЬ Олександр Ілліч
Deputy Director – Chief Engineer – Oleksandr I. KOLOMIYETS

5

Заступник директора з питань фінансів та обліку – МЯГКОВ Антон Євгенович
Deputy Director for Finance and Accounting – Anton Y. MYAHKOV

6

Заступник директора з охорони праці та екологічних питань – ШЕБЕРСТОВ Петро Олексійович
Deputy Director on Occupational Safety and Environmental Protection – Petro O. SHEBERSTOV

7

Заступник директора з міжнародних відносин, інвестицій та закупівель – БУЗІНОВ Володимир Миколайович
Deputy Director for International Relations, Investment and Procurement – Volodymyr M. BUZINOV

8

Заступник директора із забезпечення ліцензійної діяльності – МАГДА Олексій Іванович
Deputy Director on Licensed Activity – Oleksiy I. MAGDA

9

Заступник директора з питань будівництва та інвестицій – КРАВЧУК Олександр Валерійович
Deputy Director for Construction and Investment – Oleksandr V. KRAVCHUK

10 Заступник директора з інформаційних технологій –

директор відокремленого підрозділу «Інформаційно-технологічний центр» – МАЛЬЦЕВ Костянтин Анатолійович
Deputy Director for Information Technology –
Director of the Separate Division Information and Technology Center – Kostyantyn A. MALTSEV

11 Заступник директора – директор ВП «Західна ЕС» – ДАНИЛЮК Ярослав Григорович

Deputy Director – Director of the separate division Zakhidna PS – Yaroslav H. DANYLYUK

12 Заступник директора – директор ВП «Південна ЕС» – КОЧУБЕЙ Олександр Якович

Deputy Director – Director of the separate division Pivdenna PS – Oleksandr Y. KOCHUBEY

13 Заступник директора – директор ВП «Дніпровська ЕС» – ГАПОНОВ Валерій Миколайович
Deputy Director – Director of the separate division Dniprovska PS – Valeriy M. HAPONOV

14 Заступник директора – директор ВП «Центральна ЕС» – ПАШКУДА Олександр Петрович

Deputy Director – Director of the separate division Tsentralna PS – Oleksandr P. PASHKUDA

15 Заступник директора – директор ВП «Північна ЕС» – БІНД Вячеслав Євгенович

Deputy Director – Director of the separate division Pivnichna PS – Vyacheslav Y. BIND

16 Заступник директора – директор ВП «Південно-Західна ЕС» – ПЛЮШКО Юрій Петрович

Acting Deputy Director – Director of the separate division Pivdenno-Zakhidna PS – Yuriy P. PLYUSHKO

17 Заступник директора – директор ВП «Донбаська ЕС» – КОЗИРЄВ Володимир Володимирович
Deputy Director – Director of the separate division Donbaska PS – Volodymyr V. KOZYRYEV

18 Заступник директора – директор ВП «Вінницяелектротехнологія» – ЧЕЧЕНЄВ Сергій Олександрович

Deputy Director – Director of the Manufacturing Enterprise Vinnytsiaelektrotekhnolohiya – Serhiy O. CHECHENYEV
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Характеристика ОЕС України
Description of the Ukrainian IPS

2.1

Встановлена потужність електростанцій ОЕС України у 2014-2015 р.р.
Installed Capacity of IPS of Ukraine Power Plants in 2014-2015
2014

ТЕС генеруючих компаній (ГК)
ТЕЦ та інші ТЕС
АЕС
ГЕС, ГАЕС
ВЕС
СЕС
Всього

2015

млн.кВт GW

%

млн.кВт GW

%

27,70

50,69

27,80

50,71

6,55
13,84
5,78
0,42
0,35
54,64

11,99
25,32
10,58
0,77
0,65
100,00

6,59
13,84
5,81
0,43
0,36
54,83

12,02
25,23
10,60
0,78
0,66
100,00

TPPs of generating companies
(GCs)
CHPPs and other TPPs
NPPs
HPPs, PSPPs
WPPs
Solar PPs
Total

2014 та 2015 роки без урахування виробників Кримської ЕС
2014 and 2015 excluding producers of the Krymska PS

млн.кВт
GW

60,00 —
50,00 —

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

40,00 —

• АЕС NPPs

30,00 —

• ТЕЦ та інші ТЕС
СHPPs and other TPPs

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

10,00 —
0,00 —
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2014

2015
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2.2

Виробництво електроенергії електростанціями ОЕС України
у 2014-2015 р.р.
Power Output of IPS of Ukraine Power Plants in 2014-2015
2014

ТЕС генеруючих компаній (ГК)
ТЕЦ та інші ТЕС
АЕС
ГЕС, ГАЕС
ВЕС
СЕС
Всього

2015

млрд.кВт·год TWh

%

млрд.кВт·год TWh

%

68,47

37,63

49,39

31,32

14,43
88,39
9,09
1,13
0,43
181,94

7,93
48,58
5,00
0,62
0,24
100,00

12,39
87,63
6,81
0,98
0,47
157,67

7,86
55,58
4,32
0,62
0,30
100,00

TPPs of generating companies
(GCs)
CHPPs and other TPPs
NPPs

Зміни встановленої потужності ОЕС України у 2015 році
Changes of installed capacity of the IPS of Ukraine in 2015
На 31 грудня 2015 року встановлена потужність
електростанцій ОЕС України (з урахуванням НКТ
Донбаської електроенергетичної системи) становить
54 826,1 МВт в т.ч. 8622,3 МВт НКТ Донбаської ЕЕС,
що на 183,6 МВт більше минулого року.
В 2015 році збільшено генеруючу потужність на
183,6 МВт:
•

HPPs, PSPPs
WPPs
Solar PPs

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

Старобешівська ТЕС блок №12 (+10 МВт) під
час проведення ремонту енергоблоку виконано
комплекс робіт по підвищенню його встановленої
потужності і енергоблок перемарковано з 200 на
210 МВт з 01.04.15;

120,00 —
• АЕС NPPs

100,00 —
80,00 —

• ТЕЦ та інші ТЕС
СHPPs and other TPPs

60,00 —
40,00 —

• ТЕС генеруючих компаній (ГК)
TPPs of generating companies (GCs)

20,00 —
0,00 —
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2014

at the generating unit 2 of the Kryvorizka TPP (+18
MW) a work complex 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 23.03.15;
at the generating unit 3 of the Zaporizka TPP (+25
MW) a work complex was performed to increase
its installed capacity along with its repair. Based on
results of special testing, the generating unit was
remarked from 300 to 325 MW as of 27.05.15;
at the generating unit 9 of the Kurakhivska TPP
(+15 MW) a work complex was performed to
increase its installed capacity along with its reconstruction. Based on results of special testing, the
generating unit was remarked from 210 to 225 MW
as of 18.12.15;

Курахівська ТЕС блок №9 (+15 МВт) в період
проведення реконструкції енергоблоку виконано
комплекс робіт по підвищенню його встановленої потужності та за результатами спеціальних
випробувань енергоблок перемарковано з 210 на
225 МВт з 18.12.15;

180,00 —

•

збільшено встановлену потужність ТЕЦ загального користування на 17,3 МВт за рахунок:
введення в експлуатацію ГТУ та 3-х когенераційних установок ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» сумарною потужністю 17,3 МВт;

The installed capacity of the TPP condensing
equipment within the jurisdiction of the Ministry for Power and Coal Industry of Ukraine was
increased by 103 MW, in particular: 10 MW at the
uncontrolled territory of the Donbaska PS:
at the generating unit 13 of the Luhanska TPP (+35
MW) a work complex was performed to increase its
installed design capacity along with its reconstruction. Based on results of the tests and inspections
as well as special testing of power facilities, the
generating unit was remarked from 175 to 210 MW
as of 18.03.2015;

Запорізька ТЕС блок №3 (+25 МВт) під час
проведення ремонту енергоблоку виконано
комплекс робіт по підвищенню його встановленої потужності та за результатами спеціальних
випробувань енергоблок перемарковано з 300 на
325 МВт з 27.05.15;

млрд.кВт·год
TWh

140,00 —

•

Криворізька ТЕС блок №2 (+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 23.03.15;

2015

160,00 —

In 2015, the generating capacity was increased in
183.6 MW:

Луганська ТЕС блок №13 (+35 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 175 на 210 МВт з
18.03.15;

Total

2014 рік без урахування виробників Кримської ЕС
2014 excluding generation of the Krymska PS
2015 рік без урахування виробників Кримської ЕС та без НКТ Донбаської ЕС з травня
2015 excluding generation of the Krymska PS and uncontrolled territory of the Donbaska PS since May

2014

збільшено встановлену потужність конденсаційного обладнання, що входить до сфери управління ТЕС Міненерговугілля України, на 103 МВт
в т.ч. 10 МВт НКТ Донбаської ЕЕС:

As of December 31, 2015, the total installed capacity
of power plants of the IPS of Ukraine
(including the uncontrolled territory of the Donbaska
Power System) was 54,826.1 MW, in particular:
8,622.3 MW at the uncontrolled territory of the Donbaska PS that is in 183.6 MW more than last year.

at the generating unit 12 of Starobeshivska TPP
(+10 MW) a work complex was performed to
increase its installed capacity along with its repair,
and the generating unit was remarked from 200 to
210 MW as of 01.04.15;
•

The installed capacity of public CHPPs of the IPS
of Ukraine was increased in 17.3 MW due to the
following:
the gas-turbine unit and 3 co-generation units with
a total capacity of 17.3 MW were put into operation by Enerhiya-Novoyavorivsk Research and
Development Company LLC;

2015
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•

збільшено встановлену потужність ГЕС ОЕС
України на 30,3 МВт за рахунок:

•

реконструкцій гідроагрегатів ГЕС ПАТ «Укргідроенерго», що проводились в період з 2013 по 2015
рік на 26,3 МВт:

reconstruction of HPPs hydroelectric generating
sets, performed by Ukrhidroenergo PJSC in 20132015 in 26.3 MW:

•

Канівська ГЕС встановлена потужність збільшена з 475,5 до 482,5 МВт;

•

the installed capacity of the Kanivska HPP was
increased from 475.5 to 482.5 MW;

•

Каховська ГЕС з 329 на 334,8 МВт;

•

•

Дніпродзержинська ГЕС з 382 до 388 МВт;

the installed capacity of the Kakhovska HPP
was increased from 329 to 334.8 MW;

•

Дніпровська ГЕС з 1539,8 до 1547,3 МВт.

•

the installed capacity of the Dniprodzerzhynska
HPP was increased from 382 to 388 MW;

•

the installed capacity of the Dniprovska HPP
was increased from 1539.8 to 1547.3 MW;

введено до складу малих ГЕС нові, відновлені
та реконструйовані ГЕС сумарною потужністю 4
МВт:

•

•

по Південно-Західній ЕЕС на 1,4 МВт;

•

по Дніпровській ЕЕС на 0,4 МВт;

The list of small HPPs was extended with new,
rehabilitated and reconstructed HPPs with a total
capacity of 4 MW, in particular:

•

по Центральній ЕЕС на 0,5 МВт;

•

in 1.4 MW in the Pivdenno-Zakhidna PS;

•

по Західній ЕЕС на 1,7 МВт;

•

in 0.4 MW in the Dniprovska PS;

•

in 0.5 MW in the Tsentralna PS;

•

in 1.7 MW in the Zakhidna PS;

введено нові електростанції та генератори до
складу блокстанцій ОЕС України потужністю 3
МВт:
когенераційну установку ТОВ «Агробудтехнології» потужністю 1,793 МВт;

•

когенераційні установки КП «Південно-Західні
тепломережі» потужністю 0,92 МВт;

•

СЕС ТОВ «Енерджі Солар» потужністю 1,5 МВт в
жовтні 2015р.;
Коржівська СЕС ЗЕА «Новосвіт» потужністю 0,15
МВт в листопаді 2015р.;
СЕС ТОВ «Екватор Сан Енерджі» потужністю 0,1
МВт в березні 2015р.;
СЕС ТОВ «Біоенергопродукт» потужністю 0,192
МВт в березні 2015р.;
СЕС ТОВ «Вест Ойл Груп» потужністю 0,048 МВт
в квітні і грудні 2015р.;
СЕС ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп» потужністю
0,016 МВт в квітні 2015р.;
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•

a SPP with a total capacity of 0.016 MW by Delta
West Oil Group LLC in April 2015;

введено в експлуатацію нові станції на біопаливі
сумарною потужністю – 19 МВт, а саме:

the Skomorska SPP with a total capacity of 0.00126
MW by Briar LLC in December 2015;

ТОВ «Біогазенерго» друга черга станції на біопаливі потужністю 12 МВт;
ТОВ «Рокитнянський цукровий завод» станція
потужністю 2,382 МВт в листопаді 2015р.;

•

New biofuel power plants with a total capacity of
19 MW were put into operation, in particular:

ПрАТ «Орель-Лідер» друга черга біогазової станції потужністю 1,48 МВт в травні 2015р.;

the second stage of the biofuel power plant with a
total capacity of 12 MW by Biogasenergo LLC;

ТОВ «ЛНК» с.Оліївка станція на біопаливі потужністю 1,063 МВт в травні 2015р.;

a power plant with a total capacity of 2.382 MW by
Rokytnansky Sugar Plant LLC in November 2015;

ТОВ «ЛНК» с. Весняне станція на біопаливі потужністю 1,063 МВт в жовтні 2015р.;

the second stage of the biofuel power plant with a
total capacity of 1.48 MW by Orel-Lider Private JSC
in May 2015;

ТОВ «АУЕ Енерго» блочно-модульна станція
потужністю 1 МВт в листопаді 2015р.
Зменшено генеруючу потужність на 0,04 МВт, за
рахунок уточнення (зі зменшенням) встановленої
потужності малих ГЕС Західної ЕЕС.

the biofuel power plant at Oliivka village with a total
capacity of 1.063 MW i by LNK LLC n May 2015;
the biofuel power plant at Vesnyane village with a
total capacity of 1.063 MW by LNK LLC in October
2015;
a modular power plant with a total capacity of 1
MW in November 2015 by AUE Energo LLC.
The generating capacity was decreased by 0.04
MW as a result of adjustment (with decrease) of the
installed capacity of small HPPs of the Zakhidna PS.

co-generation units of 0.24 MW by Kovelteplo
Heating Network Company;
•

введено в експлуатацію нові сонячні електростанції сумарною потужністю – 4,4 МВт, а саме:
СЕС ТОВ «Бі Енерджетікс» потужністю 2,37 МВт в
березні 2015р.;

a SPP with a total capacity of 0.048 MW by West
Oil Group LLC in April and December 2015;

Скоморська СЕС ТОВ «Бріар» потужністю
0,00126 МВт в грудні 2015р.;

co-generation units of 0.92 MW by Pivdenno-Zakhidni Teplomerezhi Utility Company;

введено в експлуатацію нові ВЕС сумарною
потужністю – 6,6 МВт:
ВЕС «Старий Самбір-1» «ТОВ «Еко-Оптіма»
потужністю 6,6 МВт з лютого 2015р.;

New power plants and generators were incorporated in the IPS of Ukraine with a total capacity 3
MW:
a co-generation unit of 1.793 MW by Agrobudtekhnolohii LLC;

когенераційні установки ПТМ «Ковельтепло»
потужністю 0,24 МВт;
•

The installed capacity of HPPs of the IPS of
Ukraine was increased in 30.3 MW due to:

New WPPs with a total capacity of 6.6 MW were
put into operation:
Stary Sambir-1 WPP with a total capacity of 6.6
MW since February 2015 by Eko-Optima LLC;

•

New Solar Power Plants with a total capacity of
4.4 MW were put into operation, in particular:
a SPP with a total capacity of 2.37 MW by B-Energetics LLC in March 2015;
a SPP with a total capacity of 1.5 MW by Energy
Solar LLC in October 2015;
the Korzhivska SPP with a total capacity of 0.15
MW by Novosvit Foreign Economic Association in
November 2015;
a SPP with a total capacity of 0.1 MW by Equator
Sun Energy LLC. in March 2015;
a SPP with a total capacity of 0.192 MW by Bioenergoprodukt LLC in March 2015;
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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

150

50
Експорт
Export
Передача в Крим
Transmission to Crimea
+ ungoverned territory
Споживання
Consumption*

0
2014

Виробництво
Споживання
Експорт
Передача в Крим
Імпорт

2015

2014

2015

181,9
168,6
8,0
5,3

157,7
150,5
3,6
5,7
2,1

2.3

Споживання електричної енергії по Україні
The structure of the electricity consumption in Ukraine

Для збалансування обсягів виробництва електричної енергії та її платоспроможного попиту регіонам
та електропередавальним організаціям у кожному
місяці 2015 року встановлювались граничні величини споживання електричної енергії та потужності, з урахуванням стану розрахунків електропередавальних організацій за отриману з енергоринку
електричну енергію, згідно з Порядком постачання
електричної енергії споживачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.1999
№ 441 (із змінами).
Загалом по Україні (сума регіонів) завдання з
граничного споживання електричної потужності за
години контролю протягом року перевищувалися
4 місяці, а саме: у січні на 666 МВт або на 5,1%,
лютому на 147 МВт або на 1,2%, березні на 549
МВт або на 4,6% та квітні на 558 МВт або на 5,3%.
Завдання з граничного споживання електричної
енергії перевищувалось 7 місяців, а саме: у лютому на 515 млн кВт·год або на 2,7%, березні на
410 млн кВт·год або на 2,3%, квітні на 1063 млн
кВт·год або на 6,6%, травні на 265 млн кВт·год
або на 1,8%, червні на 335 млн кВт·год або на
2,3%, липні на 67 млн кВт·год або на 0,5% та жовтні на 20 млн кВт·год або на 0,1%.
При цьому окремі регіони допускали перевищення завдань з граничного електроспоживання по
декілька місяців за рік. Найбільша кількість перевищень завдань з граничного споживання електричної енергії та потужності у 2015 році зафіксована в
наступних регіонах:

Export

Найменування
області, міста

Region, city

Transmission to Crimea + ungoverned territory
Import

Волинська
Запорізька
м. Київ
Дніпропетровська
Черкаська
Закарпатська
Львівська

Volynska
Zaporizka
Kyiv city
Dnipropetrovska
Cherkaska
Zakarpatska
Lvivska

Кільк.
місяців
Number
of
months

Some regions exceeded the electricity consumption
limits for few months during the year. The biggest
amount of the electricity and power consumption
limits exceedances in 2015 were observed in the
following regions:

7
6
6
4
4
3
3

Електрична потужність
Power

min-max min-max
млн кВт·год
TW·h

%

0,2 - 12,3
56,4 - 120,8
0,6 - 61,7
79,6 - 129,7
0,6 - 19,8
0 - 3,9
3,6 - 27,3

0,1 - 7,4
8,2 - 15,5
0,1 - 9,3
3,6 - 5,4
0,2 - 6,9
0 - 1,9
0,8 - 5,8

Управління з питань оптимізації режимів споживання електричної енергії Головдерженергонагляду
та відділи енергетичного нагляду Держенергонагляду у регіонах здійснюють постійний контроль
за допомогою Комплексу інформаційного обслуговування (КІО) за дотриманням встановлених
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Generally (the sum of the regions) the power
consumption limits in the control hours during the
year exceeded for 4 months in Ukraine. Particularly:
in January in 666 MW or by 5,1%, in February in
147 MW or by 1,2%, in March in 549 MW or by
4,6% and in April in 558 MW or by 5,3%. Electricity
consumption limits exceeded for 7 months, as
following: February – in 515 TW·h or by 2,7%, March
– in 410 TW·h or by 2,3%, April – in 1063 TW·h or by
6,6%, May – in 265 TW·h or by 1,8%, June – in 335
TW·h or by 2,3%, July – in 67 TW·h or by 0,5% and
October – in 20 TW·h or by 0,1%.

Електрична енергія
Electricity

Production
Consumption*

Aiming to balance power generation and its effective
demand, the electricity and power consumption
limits were monthly introduced to the regions
and transmission companies in 2015. Such limits
took into account the transmission companies
state of payments for electricity received from the
Energy Market, according to the Procedure of the
Consumers’ Power Supplies approved by the Cabinet
of the Ministers of Ukraine Decree of 24.03.1999 No
441 (as amended).

Кільк.
місяців
Number
of
months
5
7
3
3
4
2
2

min-max min-max
МВт MW

%

3 - 15
21 - 170
27 - 85
33 - 78
11 - 34
7 - 17
11 - 13

1,4 - 6
2,1 - 16,1
2,5 - 7,4
1,1 - 2,3
2,7 - 7,8
1,9 - 4,4
1,6 - 1,8

The State Inspectorate for Energy Supervision with
its Department for Optimization of the Electricity
Consumption Modes and divisions for power
supervision in regions is exercising the constant
control over compliance with electricity and power
consumption limits established by the Ministry
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Міненерговугілля України граничних величин
споживання електричної енергії та потужності по
областях та місту Київ. Споживання електричної
енергії по регіонах України контролюється за кожну
добу і наростаючим підсумком, споживання електричної потужності контролюється протягом доби
в реальному часі з десятихвилинним інтервалом.
Протягом доби формується погодинна відомість
навантаження по регіонах України та складаються
графіки споживання електричної потужності.

of Energy and Coal Industry per regions and Kyiv
city with the help of Information Service Complex.
Electricity consumption per Ukrainian regions is
controlled per every hour and in cumulative total,
power consumption is controlled on a daily basis in
real time mode with ten minutes intervals. The hourly
load sheet per Ukrainian regions and the electricity
consumption schedules are completed on daily basis.

Структура споживання електричної енергії по Україні в 2015 році
The structure of the electricity consumption in Ukraine in 2015
У 2015 році споживачі України використали 118,7
млрд кВт·год електричної енергії, що на 15,9 млрд
кВт·год або на 11,8% менше, ніж у 2014 році.

In 2015 Ukrainian consumers utilized 118,7 TW·h of
electricity, that is less in 15,9 TW·h or by 11,8% than
in 2014.

Зниження споживання електричної енергії мало
місце у кожному місяці 2015 року: в січні на 9,6%,
лютому на 12,3%, березні на 8,8%, квітні на 10,2%,
травні на 15,8%, червні на 16,1%, липні на 15,1%,
серпні на 8,7%, вересні на 5,1%, жовтні на 11,3%,
листопаді на 11,8% та у грудні на 12,8% по всіх
групах споживачів.

The electricity consumption decreasing was observed
through all the months of 2015, particularly: in
January by 9,6%, in February by 12,3%, in March by
8,8%, in April by 10,2%, in May by 15,8%, in June
by 16,1%, in July by 15,1%, in August by 8,7%,
in September by 5,1%, in October by 11,3%, in
November by 11,8% and in December by 12,8% per
every consumers group.

Основні галузі та групи споживачів
The main industries and consumers groups

Споживання електричної енергії –
ВСЬОГО (Брутто областей)
Electricity consumption –
TOTAL (industries, gross)
Споживання електричної енергії –
ВСЬОГО (Нетто), у тому числі:
Electricity consumption –
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
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Споживання
електроенергії
(млн.кВт год)
Electricity consumption
(TW·h)
2014

2015

149 694,1

132 275,2

% (-зниж.
+прир.) від
2014р.
% (-decr. +incr.)
comparing to
2014

Питома вага, %
Ratio, %
2014

2015

-11,6

134 653,0

118 726,9

-11,8

100,0

100,0

60 929,8
7 381,3
33 933,2
3 821,7
4 367,9
2 221,1
4 492,5
4 712,2
3 482,8
7 342,3
851,8
16 580,7
6 493,3
38 972,2

50 200,3
4 284,6
28 755,0
3 084,7
3 669,8
2 067,4
4 066,2
4 272,7
3 342,3
6 807,0
747,6
15 194,9
5 954,9
36 480,0

-17,6
-42,0
-15,3
-19,3
-16,0
-6,9
-9,5
-9,3
-4,0
-7,3
-12,2
-8,4
-8,3
-6,4

41,7
4,7
22,9
2,5
3,5
1,4
3,1
3,6
2,4
5,6
0,7
13,3
5,6
30,6

40,0
3,1
21,6
2,8
3,6
1,6
3,4
3,9
2,7
6,2
0,7
13,5
5,5
31,4

Кількість споживачів, які розраховуються за спожиту електричну енергію за тризонними диференційованими тарифами (без врахування населення)
у 2015 році порівняно з їх кількістю у 2014 році
зменшилась на 1642 шт. або на 9,1%.
Обсяг споживання електроенергії споживачами,
які розраховуються за тризонними диференційованими тарифами, у 2015 році склав 31762,1 млн
кВт·год (у тому числі без врахування населення
– 30936,5 млн кВт·год) і збільшився в порівнянні
з електроспоживанням 2014 року на 863,4 млн
кВт·год або на 2,8%, при зменшенні загального
обсягу електроспоживання (нетто) по Україні на
11,8%.

Найменування груп споживачів
Consumers groups

Споживання електричної енергії усього,
у тому числі
Total electricity consumption, including
1. Промисловість - усього, у тому числі
Industry - total, including
1.1. паливна
fuel
1.2. металургійна
metallurgy
1.3. хімічна та нафтохімічна
chemical and petrochemical
1.4. машинобудівна
mechanical engineering
1.5. будівельних матеріалів
building materials
1.6. харчова
food
1.7. інша
other
2. Сільгоспспоживачі
Agriculture
3. Транспорт
Transport
4. Будівництво
Construction
5. Комунально-побутові споживачі
Public utility consumers
6. Інші непромислові споживачі
Other non-industrial consumers
7. Населення - усього, у тому числі
Population - total, including
- в сільській місцевості
- in rural areas

Кількість споживачів
станом на 31 грудня
2015 року (шт.)
Number of consumers
as for December 31,
2015 (pcs)

The number of consumers who pay for utilized
electricity in accordance with three-zone differentiated
tariffs (excluding population) reduced in 2015 in 1642
pcs or by 9,1% comparing to the 2014.
The volume of the electricity consumption of
the consumers who pay for utilized electricity in
accordance with three-zone differentiated tariffs,
was 31762,1 TW·h (excluding population – 30936,5
GW·h) in 2015 and increased comparing to the
2014 in 863,4 TW·h or by 2,8%, while the total
consumption (net) in Ukraine reduced by 11,8%.

Обсяг споживання електричної енергії (тис кВт·год)
Volume of the electricity consumption (GW·h)
у тому числі в
за звітний рік
For the
reporting year

піковій зоні
Peak zone

102 244

317 62 106

7 086 536

2 780

28 240 028

6 399 681

12 779 439

9 060 908

111

2 434 571

558 059

1 111 445

765 068

106

22 995 627

5 225 535

10 432 891

7 337 200

88

295 409

84 169

123 901

87 339

174

528 139

95 950

236 867

195 322

249

435 926

82 571

188 690

164 665

570

545 034

128 505

248 782

167 748

1 482

1 005 322

224 893

436 862

343 567

1 285

801 884

116 182

320 606

365 096

175

129 763

28 849

58 139

42 776

159

58 496

12 682

25 433

20 381

2 907

1 131 255

241 476

464 808

424 971

7 496

575 023

138 837

239 966

196 220

87 442

825 657

148 829

330 541

346 286

36 302

353 612

70 408

142 023

141 181

напівпіковій
зоні
Semi-peak
zone
14 218 932

нічній зоні
Night zone

10 456 638
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Режими споживання електричної енергії споживачами, які розраховуються за тарифами, диференційованим за періодами часу, сприяє зменшенню
навантаження в години контролю ранкового та
вечірнього максимумів об’єднаної енергосистеми
України (ОЕС України), збільшує завантаження
нічної зони та частково компенсує зростаючий негативний вплив режиму споживання електроенергії
побутовими споживачами.
На сьогодні використання тарифів, диференційованих за періодами часу, є єдиним дієвим економічним механізмом регулювання графіка електричного навантаження, який сприяє забезпеченню
надійності та сталості функціонування ОЕС України.

Modes of the electricity consumption of the
consumers who pay for utilized electricity in
accordance with tariffs differentiated per time
periods allows to reduce the loads in IPS of Ukraine
during the morning and evening peaks, increases
night loads and partially compensates the growing
negative impact of the electricity consumption modes
of the household consumers.
Nowadays, tariffs differentiated per time periods are
the only effective economic mechanism of the load
schedule adjusting, and it ensures reliability and
sustainability of the IPS of Ukraine operation.

2.4

Магістральні електромережі ДП «НЕК «Укренерго»
(обсяги ПЛ і ПС)
The trunk power networks of SE NPC Ukrenergo
(capacity of OHLs and substations)

Клас напруги
Voltage type

Електропідстанції
Substations
Кількість ПС, од.
Загальна потужність, МВА
Number of substations, pcs. Total capacity, MVA

Електролінії
Transmission lines
Довжина по трасі, км
Довжина по ланцюгах, км
Length along the route, km
Length by the circuits, 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

83

46492,9

12862,489

13423,762

220 кВ kV

23

8166,4

3019,385

3975,965

110 кВ kV

2*

80

453,828

559,980

35 кВ kV

–

–

115,251

116,8610

Разом: Total:

120

74714,3

21383,744

23009,359

*пристанційні вузли сонячних електростанцій).
* transformer yards of solar power plants.
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ОБ’ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

INTEGRATED POWER SYSTEM OF UKRAINE

Transmission lines

Transmission lines and substations:
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3

Виробничо-технічна діяльність
Production and technology activity

3.1

Диспетчерське управління
Dispatch control

Діяльність ДП «НЕК «Укренерго» по оперативно-диспетчерському управлінню ОЕС України у 2015 році проходила в умовах забезпечення балансу між споживанням
та виробництвом електричної енергії в ОЕС України.
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 паралельної роботи з
ENTSO-E.
Через бойові дії, на території Донбаської ЕС, було
пошкоджено значну кількість ліній електропередачі
основної мережі ОЕС України, що призвело до відділення частини електричної мережі Донбаської енергосистеми від ОЕС України та її перехід на тупиковий режим
роботи від ОЕС Півдня ЄЕС Росії. При цьому Луганська
ТЕС працювала на ізольований район, максимальне навантаження якого забезпечувалась роботою двох - трьох
блоків. Старобешівська та Зуївська ТЕС відділилися від
ОЕС України (на початку року були зв’язані з ОЕС України електричною мережею напругою 110 кВ).
У листопаді 2015 року внаслідок навмисних пошкоджень
сторонніми особами всіх ПЛ-220-330 кВ, що входять
до перетину Україна – Крим, Кримська енергосистема
перейшла на ізольований режим роботи від ОЕС України з
введенням графіків обмежень та відключення споживачів.
При цьому частота в АР Крим регулювалася ЧД Кримської ЕС. В грудні 2015 року після закінчення аварійновідновлювальних робіт була включена в роботу ПЛ-220
кВ Каховська – Титан з навантаженням до 200 МВт, але
наприкінці грудня вона була знову пошкоджена.
У грудні 2015 року, після закінчення будівництва, ПЛ750 кВ РАЕС – Київська була включена в роботу, що
дозволило збільшити пропускну спроможність перетину
Захід – Вінниця, за нормальної схеми, на 800 МВт і відповідно збільшити на таку ж величину видачу потужності
РАЕС та ХАЕС.
Водність р. Дніпро була найнижчою за весь період
експлуатації водосховищ (забезпеченість стоку в районі
м. Києва 99%), аналогічною була і водність р. Дністер
(забезпеченість стоку 95%).
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.
Протягом року виконувались планові роботи по перегляду та розробці оперативно-диспетчерської доку-
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In 2015, the activity of SE NPC Ukrenergo related to the
operational dispatch control over the IPS of Ukraine was
exercised under conditions of maintaining the balance
between the electricity production and consumption within
the IPS of Ukraine.
The IPS of Ukraine operated in parallel with the UES of
Russia, Power System of Moldova and IPS of Belarus.
Frequency in Association of power systems of CIS and
Baltic states was under the regulation of the SO UPS UPS
of Russia on the level of 50 Hz.
The Western part of the IPS of Ukraine (Burshtyn TPP Island) worked in parallel operation mode with the European
power network ENTSO-E.
As a result of military actions within the Donbaska PS,
a significant number of transmission lines in the trunk
network of the IPS of Ukraine were damaged, causing separation of some part of the power network of the Donbaska
Power System from the IPS of Ukraine and its shift to the
dead-end operation feeded by IPS of South of the UPS of
Russia. At that, the Luhanska TPP powered an isolated
area, where its maximum load was secured by the operation of two or three generating units. The Starobeshivska
and Zuivska TPPs separated from the IPS of Ukraine (at
the beginning of the year they were connected to the IPS of
Ukraine with 100 kV power network).
In November 2015, the Krymska Power System switched
to an isolated operation mode apart from the IPS of
Ukraine with introduction of restricted electricity supply and outage schedules for consumers as a result of
intentional damage of all 220-330 kV OHLs at the UkraineCrimea intersection by third parties. At that time, frequency
in the AR of Crimea was maintained by a duty operator
of Krymska PS. In December 2015, upon completion of
the emergency recovery works, the 220 kV OHL Kakhovska-Tytan was put into operation under a maximum load up
to 200 MW, but at the end of December it was damaged
again.
In December 2015, upon completion of construction, 750
kV OHL Rivne NPP-Kyivska was put into operation that
made it possible to increase a transmission capacity of the
Zakhid-Vinnytsia junction by 800 MW, under normal operation, and consequently increase the power output at the
Rivnenska NPP and Khmelnytska NPP on the same level.
The water level of the Dnipro river was the lowest for the
whole period of water storage usage (flow providing within
Kyiv city was 99%) the water level of the Dnister river was
the same (flow providing was 95%).
The operational control over substations equipment of the
main power grid of the IPS of Ukraine, belonging to SE
NPC Ukrenergo was performed by the dispatch services
of trunk power grids of power systems, except for the
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ментації ДП «НЕК «Укренерго», узгодженню загальногалузевих нормативно-технічних документів щодо
оперативно-диспетчерського управління ОЕС України.
Упродовж 2015 року, відповідно до вимог нормативних документів та згідно з річним планом робіт
диспетчерської служби ОДУ ОД ДП «НЕК «Укренерго»,
проводились планові протиаварійні тренування оперативно-диспетчерського персоналу, а також додаткові
галузеві тренування на підставі розпорядчих документів
Міненерговугілля України та ДП «НЕК «Укренерго».
Галузеві протиаварійні тренування проходили за участі
оперативно-диспетчерського персоналу 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
були усунені керівниками диспетчерських служб під
час проведення опрацювання з персоналом результатів
протиаварійного тренування.

Pivdenno-Zakhidna PS, where the operational and technical
control is exercised directly by the PS dispatch center.
The planned work on revision and preparation of the operational dispatch documentation of SE NPC Ukrenergo was
carried out and the approval of industry-wide regulatory
technical documents on the operational dispatch control of
the IPS of Ukraine was performed throughout the year.
In 2015, according to the regulatory requirements and the
annual work plan for the dispatch service of the Operational Dispatching Office of SE NPC Ukrenergo, the scheduled
accident prevention trainings for operational dispatch
control personnel were carried out, as well as additional
industry trainings according to executive documents of the
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine and SE
NPC Ukrenergo. The industry accident prevention trainings
were carried out with the participation of operational dispatch control staff of SE NPC Ukrenergo, power generating
and energy supply companies. The clear and coordinated
actions of operational dispatch personnel of all levels of
SE NPC Ukrenergo demonstrated the well-established
system of coordination under the emergency shutoff of the
power network equipment and loss of significant generating facilities. Some insignificant remarks to the actions of
operational staff were eliminated by the heads of dispatch
services when analyzing the results of accident prevention
training with the personnel.

3.2

Експлуатація і ремонти магістральних електричних мереж.
Модернізація
Operation and repair of the trunk power networks. Reconstruction and
technical re-equipment of the trunk power networks.

Електропідстанції

Substations

Станом на 31.12.2015р. на балансі ДП «НЕК «Укренерго» знаходилось 120 підстанцій (ПС) напругою 110 – 750
кВ трансформаторною потужністю 74714,3 МВА.

As of 31 December 2015, SE NPC Ukrenergo disposes
120 substations with voltage 110-750 kV with transformer
capacity of 74,714.3 MVA.

Для підтримання надійної роботи обладнання підстанцій
220 – 750 кВ, більшість з яких працює понад 25 років,
проводилась часткова заміна обладнання – вимикачів,
вимірювальних трансформаторів струму та напруги,
акумуляторних батарей, компресорів та модернізація
окремих одиниць обладнання: автотрансформаторів,
трансформаторів, шунтуючих реакторів, вимикачів
шляхом заміни уводів старої конструкції на уводи з
твердою ізоляцією, роз’єднувачів із заміною відпрацювавшої фізичний ресурс та морально застарілої ізоляції і
приводів та інше.

To maintain sustainable operation of the equipment of 220750 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 and modernization of certain pieces
of equipment was performed, including the following:
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.

Технічним переоснащенням підстанцій заплановано
також заміну підвісної ізоляції ошинування та опорно-стрижньової ізоляції, заміну конденсаторів зв’язку,
а також реконструкція повітряного господарства на
підстанцях.

As a part of technical re-equipment of substations, it is
also planned to replace the suspended insulation of bus
arrangements and support rods insulation, coupling
capacitors as well as reconstruction of overhead facilities
of substations.

Обсяги виконання робіт з капітального ремонту основного обладнання підстанцій
220-750 кВ в період 2011 - 2015 p.p.
Scope of major repairs of stationary equipment of 220-750 kV substations in 2011-2015
Найменування

Description

Од. виміру Unit

2011

2012

2013

2014

Автотрансформатори 220-750 кВ

Autotransformers 220-750 kV

шт. pcs.

19

12

10

6

4

Трансформатори 35-154 кВ

Transformers 35-154 kV

шт. pcs.

12

7

11

8

1

Вимикачі 220-750 кВ

Switches 220-750 kV

шт. pcs.

113

76

84

80

75

Вимикачі 110-154 кВ

Switches 110-154 kV

шт. pcs.

255

219

205

244

196

Вимикачі 35 кВ

Switches 35 kV

шт. pcs.

120

121

83

82

73

Вимикачі 6-10 кВ

Switches 6-10 kV

шт. pcs.

197

197

199

162

155

Компресори

Compressors

шт. pcs.

159

164

149

97

89

Акумуляторні батареї

Accumulator batteries

шт. pcs.

3

1

3

2

1

У 2016 році запланований капітальний ремонт обладнання підстанцій 220 – 750 кВ: трансформаторів,
автотрансформаторів і реакторів напругою 220 – 750 кВ
– 3 шт.; трансформаторів напругою 35 – 154 кВ – 1 шт.;
вимикачів напругою 220 – 750 кВ – 57 шт.; вимикачів
напругою 110 – 154 кВ – 159 шт.; вимикачів напругою 6
– 35 кВ – 175 шт.; компресорів – 115 шт.; акумуляторних
батарей – 2 шт.
Виконання першочергових робіт з ремонтно-технічного обслуговування та виконання планів ремонтів
в повному обсязі дозволяє забезпечувати стабільну
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2015

In 2016, it is planned to perform the major repairs of
equipment at 220 – 750 kV substations, in particular: 220
– 750 kV transformers, autotransformers and reactors
(3 pcs); 35 – 154 kV transformers (1 pc); 220 – 750 kV
switches (57 pcs); 110 – 154 kV switches (159 pcs); 6 - 35
kV switches (175 pcs); compressors (115 pcs); accumulator batteries (2 pcs).
The performance of high-priority repairs and maintenance
works and implementation of repair plans in full volume
ensures the stable operation of substation equipment.
The diagnostics of equipment (measurements, TV and
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роботу обладнання підстанцій. Велику роль в забезпеченні надійної роботи обладнання відіграє діагностика
обладнання (заміри, тепловізійний контроль, ультразвуковий контроль), що дозволяє вчасно виявити та усунути
дефекти обладнання під час виконання капітальних,
поточних ремонтів.

ultrasonic control) plays an important part in the stable
operation of equipment. It enables to detect and eliminate
the equipment defects when carrying out major and current
repairs.
In order to enhance the operational reliability of the trunk
power networks by reducing the destruction of cylindrical
post insulators of circuit breakers, it is planned to perform
the acceptance testing of insulators when carrying major
repairs of circuit breakers, to replace defective and wornout cylindrical post insulators.

Для підвищення надійної роботи магістральних електромереж шляхом 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.

Transmission lines
As of 01.01.2016, SE NPC Ukrenergo operates OHLs with
21,383.744 km along the route, and 23,009.359 km by the
circuits.

Електролінії.
В ДП «НЕК «Укренерго» станом на 01.01.16 р. знаходиться в експлуатації 21383,744 км ПЛ по трасі, та
23009,359 км – по ланцюгах.

Довжина ПЛ по класах напруги станом на 01.01.16 р.
As of 01.01.2016, the length of OHLs by voltage type and terms of operation is the
following:
Клас напруги
Voltage type

Довжина, км Total, km

У т. ч. знаходяться в експлуатації, років (по ланцюгах)
including OHLs in service (years) (by the circuits)
до 25
з 25 до 30
з 30 до 40
40 і більше
up to 25
25-30
30-40
Over 40

по трасі
along the route

по ланцюгах
by the circuit

800 кВ kV

98 540

98 540

750 кВ kV

4 120,541

4 120,541

218,080

500 кВ kV

374,760

374,760

38,100

400 кВ kV

338,950

338,950

330 кВ kV

12 862,489

13 423,762

1 432,928

1 037,518

2 153,139

8 800,177

220 кВ kV

3 019,385

3 975,965

161,868

56,425

338,212

3 419,460

110 кВ kV

453,828

559,980

52,730

26,920

34,085

446,245

98 540
594,790

2 199,500

1 108,171

159,600

177,060
338,95

35 кВ kV

115,251

116,8610

21,3180

12,5300

17,4000

65,6130

Разом: Total:

21 383,744

23 009,359

1 925,024

1 728,183

4 901,936

14 454,216

Довжина ПЛ в електроенергетичних системах станом на 01.01.16 р. складає:
The length of OHLs in power systems as of 01.01.2016 is the following:

по трасі
along the route

по ланцюгах
by the circuit

У т. ч. знаходяться в експлуатації, років (по ланцюгах)
including OHLs in service (years)
до 25
з 25 до 30
з 30 до 40
40 і більше
up to 25
25-30
30-40
Over 40

Дніпровська Dniprovska

3 993,740

4 264,620

367,930

569,340

602,830

2 724,520

Донбаська Donbaska

3 398,417

4 045,947

453,939

199,663

495,830

2 896,515

Західна Zakhidna

3 301,410

3 678,910

90,860

100,100

1 230,480

2 257,470

Кримська Crimean

1 274,823

1 311,115

150,626

60,100

178,297

922,092

Південна Pivdenna

2 581,818

2 650,972

610,949

83,490

858,429

1 098,104

Півд.-Західна Pivdenno-Zakhidna

2 259,870

2 263,400

229,540

46,820

502,060

1 484,980

Північна Pivnichna

2 158,296

2 368,775

5,420

541,530

336,650

1 485,175

Центральна Tsentralna

2 415,370

2 425,620

15,760

127,140

697,360

1 585,360

Разом: Total:

21 383,744

23 009,359

1 925,024

1 728,183

4 901,936

14 454,216

ЕС
PS
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Довжина, км Total, km

Щорічне виконання першочергових робіт з ремонтно-технічного обслуговування, заміни та модернізації
спрацьованого і застарілого обладнання дозволяють
підтримувати достатній рівень основного обладнання
магістральних і міждержавних електромереж.

Performance of high-priority repairs and maintenance
works, replacement and modernization of the worked-out
and out-of-date equipment permits to ensure the stable
operation of the stationary equipment of the trunk and
interstate power grids.

Як зазначалось у звіті за 2014р., значна кількість
побудованих у 70-ті роки ліній є також вразливими до
дії підвищених навантажень. Значною мірою це виявляється в осінньо-зимовий період у південних районах
України (Південна, та Дніпровська енергосистеми). Внаслідок посилення навантажень та впливів від штормового
вітру, ожеледі, вібрації та галопування проводів значно
збільшилась кількість пошкоджень елементів ПЛ та
прискорився їх знос. Внаслідок цього виникла потреба
докорінного технічного переоснащення та реконструкції ПЛ південних районів в цілому, оскільки проектний
розрахунковий термін експлуатації (40 років) більшості
з них вже закінчився. Тому з 2012 року згідно інвестиційної програми ДП «НЕК «Укренерго» та розроблених
проектів була проведена реконструкція ПЛ 330 кВ
Каховська – Джанкой. Проект комплексної реконструкції
ПЛ 330 кВ Каховська – Островська, який передбачає
заміну дефектних опор на нові, в тому числі на проміжні металеві багатогранні опори нової конструкції,
зменшення довжини анкерних прогонів, використання
гасників галопування, був розроблений у 2011 році.
Його реалізація розпочалась у 2014 році, але на даний
час призупинена на невизначений термін в зв’язку з
окупацією АР Крим.

Referring to the report 2014, a significant number of transmission lines built in 1970’s are sensitive to high loads. It
is felt mainly in autumn and winter in southern regions of
Ukraine (Pivdenna and Dniprovska PSs). As a result of load
augmentation and stormy winds, glaze, vibration and cable
galloping the number of damages of OHL elements has
increased and they wear out more quickly. It predetermined
the necessity of complete technical re-equipment and reconstruction of OHLs in southern regions in general, as the
calculated design service life (40 years) of most of them
has already expired. Therefore, since 2012, the 330 kV OHL
Kakhovska-Dzhankoy has been reconstructed according
to the investment program of SE NPC Ukrenergo and the
developed projects. The project for total reconstruction of
the 330 kV OHL Kakhovska-Ostrovska with the replacement of defective towers for new ones, including for newly
designed intermediate multifaceted towers, the reduction
of anchorage distances, the use of cable galloping dampers
was developed in 2011. Its implementation started in 2014,
though it is suspended now for an indefinite term due to
the occupation of the Autonomous Republic of Crimea.

Нагальною залишається потреба у реконструкції ПЛ 220
кВ ОЕС України, оскільки термін експлуатації більшості з
них перевищує 50 років. Внаслідок багаторічної експлуатації особливо швидкими темпами погіршується стан
залізобетонних стояків опор ПЛ, що потребує вживання
невідкладних заходів з їх модернізації або реконструкції.
Внаслідок враження корозією металоконструкцій опор
ПЛ також значно зростають обсяги робіт з їх посилення
та фарбування.
Річними планами передбачені роботи з ремонту фундаментів металевих опор, з/б опор, заміни грозотросу,
фарфорової ізоляції та інші роботи, спрямовані на
забезпечення надійності ПЛ. Але слідвизнати, щоціроботи з кожним роком потребують все більшематеріальних
і трудовихвитрат. Однакобсягифінансуванняробіт з
капітального ремонту, технічногопереоснащення та реконструкції ПЛ, яківиділяються на виконання Наказу №1
та інвестиційноїпрограми в останні роки, в тому числізаплановані на 2016 рік, не покривають потреби у коштах.
Аналіз фінансування та виконання робіт з капітального
ремонту, технічного переоснащення і реконструкції ПЛ
свідчить про те, що обсяги відновлення не тільки не
зменшують існуючу диспропорцію між старінням та
відновленням, але й не покривають фактичного зносу
ПЛ. На сьогодніце є однієюізголовних проблем експлуатаціїПЛ ДП «НЕК «Укренерго». Старінняконструкцій та
обладнаннянастаєзначношвидше, ніжвиконуєтьсяїхзамінапід час реконструкції та капітального ремонту.
Однією із основних проблем експлуатації магістральних
електромереж є відставання обсягів відновлення від
фактичного зносу ПЛ і ПС.

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 multi-year
operation, the condition of reinforced concrete towers of
OHLs is getting worse rapidly that requires immediate
measures on their modernization or reconstruction.
As a result of corrosion of OHL metal tower structures, the
scope of reinforcement and painting works significantly
extends.
The annual plans envisage the works on repair of metal
tower footings and reinforced concrete towers, replacement of ground wires, porcelain insulation and other works
to ensure the OHLs reliability. However, it must be admitted
that year after year, these works require more and more
material and labor costs. However, the amount of funding
allocated for major repairs, technical re-equipment and
reconstruction of OHLs according the Order No. 1 and the
investment program in recent years, including the ones
planned for 2016, do not satisfy the finance requirements.
The analysis of funding and progress of works on major
repairs, technical re-equipment and reconstruction of OHLs
indicate that the extent of rehabilitation fail to eliminate the
existing imbalance between deterioration and rehabilitation, as well as to cover the actual wearing out of OHLs.
At present, this is one of the key issues of OHL operation
faced by SE NPC Ukrenergo. Utilities and equipment deteriorate much faster than they are replaced in the course of
reconstruction and major repair.
One of the key issues of the use of main power grids is that
the scope of rehabilitation lags behind the actual deterioration of substations and OHLs.
The on-site staff qualification is also an important issue,
which directly affects the level of OHL maintenance and
repair. The operating personnel turnover within the trunk
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Кваліфікація персоналу виробничих дільниць є також
важливим питанням, яке безпосередньо впливає на
рівень технічного обслуговування та ремонту ПЛ. Плинність кадрів лінійного персоналу МЕМ при загальному
зростанні обсягів робіт з ремонту та обслуговування
ПЛ 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.
У 2015 році згідно наказу ДП “НЕК “Укренерго” від
05.01.2015 № 1 (у редакції наказу ДП “НЕК “Укренерго”
від 30.11.2015 №363) був виконаний комплекс ремонтних робіт, що дало можливість підтримувати лінії
електропередачі в працездатному стані, а саме:
заміну 15895 ізоляторів, з них 8503 фарфорових;
заміну 160,8тонни дефектного грозозахисного тросу;
з аміну 69 пошкоджених проміжних залізобетонних
опор на ПЛ 110-330кВ;

power grids remains at the level of previous years with an
extending scope of OHL repair and maintenance works.
The enhancement of financial incentives and improvement
of working conditions for wiremen are one of the essential
issues of HR policy of the power systems in order to preserve the correspondingly experienced and high-qualified
staff.
According to the Order of SE NPC Ukrenergo No. 1 dated
05.01.2015 (as amended by the Order of SE NPC Ukrenergo No. 363 dated 30.11.2015) a range of repair works was
performed in 2015 that enabled to maintain the operability
of transmission lines, in particular:
replacement of 15,895 insulators, including 8,503 porcelain ones;
replacement of 160.8 t of defective ground wires;
replacement of 69 damaged intermediate reinforced
concrete towers at 110-330 kV OHLs;
installation of 849 vibration dampers;
repair of 1,147 metal tower footings;

встановлення 849 гасників вібрації;

repair of 970 of ground devices;

ремонт 1147 фундаментів металевих опор;

replacement of 1,644 defective cable spacers;

ремонт 970 пристроїв заземлення;

repair of 1,202 of poles of reinforced concrete towers;

заміну 1644 дефектних дистанційних розпірок;

clearing of 2,786.0 ha of OHL routes from trees and
underwood;

ремонт 1202 стояків залізобетонних опор;
розчищення 2786,0 га трасПЛвід дерев та порослі;
розчищення 622,4 га трас ПЛ від очерету;
фарбування 363,0тонн металевих опор та металоконструкцій з/б опор;
розчищення 341,7 га трас ПЛ від сухостою (протипожежне розчищення).
В зв’язку з продовженням зняття зловмисниками кутників металевих опор ПЛ 110-750кВ виконаний великий
обсяг робіт з їх відновлення. Так у 2015 році виконано
ремонт 204 опори з відновленням викрадених кутників.
Із першочергових протиаварійних заходів, спрямованих
на підвищення надійності роботи повітряних ліній електропередачі, виконано:
встановлення протиптахових пристроїв на ПЛ 330кВ:
Рудна - Українка (44шт.), Запорізька ТЕС-Запорізька
330 (44 шт.), Західноукраїнська – Львів Південна №1
(224шт.), Рівненська АЕС – Рівне (30шт.), Рівненська
АЕС – Луцьк Північна (132шт.), Нововолинськ – Ковель (266шт.), ПЛ 220кВ: Добротвірська ТЕС – Нововолинськ (67шт.), Стрий – Мукачеве (510шт.);
з амінено 10 з/б опор на ділянці №213-230 ПЛ 220кВ
Каховська – Титан;
регулювання вітрових зв’язків на ПЛ 330кВ Конотоп
– Шостка (30шт.) та на ПЛ 330кВ Північноукраїнська –
Полтава (20шт.).
Крім цього, у 2015 році було виконанододатково:
виконано аварійно-відновлювальні роботи з заміною двох проміжних металевих опор №324, №325

34

clearing of 622.4 ha of OHL routes from reed;
painting of 363.0 t of metal towers and metal structures
of reinforced concrete towers;
clearing of 341,7 ha of OHL routes from dead trees (fire
prevention);
As far as the intruders continue to dismantle the angle bars
of metal structures of 110-750 kV OHLs, a large volume of
works aimed at their re-installation was performed. Thus,
in 2015, 204 towers were repaired with re-installation of
stolen angle bars.
The following high-priority accident prevention measures
aimed at enhancing the operational reliability of overhead
transmission lines were taken:
installation of bird guards at 330 kV OHLs: Rudna-Ukrainka (44 pcs), Zaporizka TPP-Zaporizka (44
pcs), Zakhidnoukrainska-Lviv Pivdenna No. 1 (224
pcs), Rivne NPP-Rivne 330 (30 pcs), Rivne NPP-Lutsk
Pivnichna (132 pcs), Novovolynsk-Kovel (266 pcs), at
220 kV OHLs: Dobrotvirska TPP-Novovolynsk (67 pcs),
Stryi-Mukacheve (510 pcs);
replacement of 10 reinforced concrete towers at section
213-230 of 220 kV OHL Kakhovska-Tytan;

на ПЛ 750кВ Запорізька АЕС – Південнодонбаська,
пошкоджених внаслідок крадіжки кутників сторонніми
особами;
виконано аварійно-відновлювальні роботи з заміни
трьох фаз проводів в прогоні опор №72-73 ПЛ 750кВ
Запорізька – Дніпровська, пошкоджених військовим
літаком.
заміну проміжної металевої опори № 834 типу ПП
750-1 на ПЛ 750кВ Дніпровська - Южно-Українська
АЕС, яка була пошкоджена внаслідок дефекту виготовлення різьби анкерних болтів відтяжки опори;
заміну проміжної металевої опори № 903 типу ПП
750-1 на ПЛ 750кВ Дніпровська - Южно-Українська
АЕС, яка була пошкоджена внаслідок дефекту виготовлення різьби анкерних U-подібних болтів відтяжок
опори;
заміну проміжної залізобетонної опори № 536 типу
ПВС 330 на ПЛ 330 кВ Мелітополь – Джанкой, яка
була пошкоджена невідомими особами і стійки знаходились в аварійному стані, на опору типа ПБ330-7н;
заміну проміжної залізобетонної опори № 112 типу
ПБ 330-7н на ПЛ 330кВ Каховська – Островська, яка
була пошкоджена невідомими особами і стійки знаходились в аварійному стані;
заміну проміжної залізобетонної опори №94 та №207
типу ПБ220-1 на ПЛ 220кВ Каховська – Титан, які були
пошкоджені невідомими особами та зруйновані;
виконано заміну дефектних ізоляторів в кількості
553шт.;
виконано заміну грозозахисного тросу в кількості
3,5т;
виконано розчищення траси в кількості 20,6га.
Для забезпечення задовільного технічного стану ПЛ, які
знаходяться в експлуатації більше 40 років, передбачається:
продовжувати роботи з заміни фарфорової ізоляції;
продовжити застосування новітньої арматури для
захисту проводів ПЛ від вібрації та галопування;
проводити розширювання просік;
продовжити придбання сучасної спеціальної техніки
по розчищенню трас ПЛ, в т. ч. на заболоченій місцевості, виходячи з досвіду її експлуатації в окремих
енергосистемах.
постійно контролювати та підтримувати технічний
стан ПЛ, які забезпечують видачу потужностей атомних електростанцій.

OHL Zaporizka NPP-Pivdennodonbaska, damaged due to
stealing of angle bars by third parties;
the emergency recovery work with replacement of three
phases of wires along the route of towers No. 72-73
of 750 kV OHL Zaporizka-Dniprovska, damaged by a
military aircraft.
the replacement of an intermediate metal tower No. 834,
type PP 750-1 at 750 kV OHL Dniprovska-YuzhnoUkrainska NPP, which was damaged due to a workmanship
defect of anchor bolt threads used in a stay-guy.
the replacement of an intermediate metal tower No. 903,
type PP 750-1 at 750 kV OHL Dniprovska-YuzhnoUkrainska NPP, which was damaged due to a workmanship
defect of anchor U-bolts used in stay-guys.
the replacement of an intermediate reinforced concrete
tower No. 536, type PVS 330 at 330 kV OHL Melitopol-Dzhankoy, which was damaged by the third persons so that the poles were in a critical condition, with a
tower, type PB330-7n;
the replacement of an intermediate reinforced concrete
tower No. 112, type PB330-7n at 330 kV OHL Kakhovska-Ostrovska, which was damaged by the third persons
so that the poles were in a critical condition;
the replacement of an intermediate reinforced concrete
tower No. 94 and No. 207, type PB220-1 at 220 kV OHL
Kakhovska-Tytan, which were damaged and dismantled
by the third persons;
the replacement of defective insulators - 553 pcs;
the replacement of ground wires - 3.5 t;
clearing of the route - 20.6 ha.
To ensure satisfactory technical condition of OHLs that
have been operated for more than 40 years, it is planned:
to continue the work on replacement of porcelain insulations;
to continue the use of modern fittings for protection of
the OHL cables from vibration and galloping;
to expand forest corridors;
to continue purchasing the modern specialized equipment for clearing of the OHL routes, including the
equipment for swampy areas, taking into account the
experience of its usage in some power systems.
to monitor and maintain the technical condition of OHLs
which provide power output by nuclear power plants.

adjustment of wind bracing at 330 kV OHL Konotop-Shostka (30 pcs) and 330 kV OHL Pivnichnoukrainska-Poltava (20 pcs).
In addition, the following work was performed in 2015:
the emergency recovery work with replacement of two
intermediate metal towers No. 324, No. 325 at 750 kV
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3.3

Технологічні порушення
Disturbances

Загальна кількість технологічних порушень
Total disturbances amount

Для підвищення рівня експлуатації і протиаварійної
роботи в ДП «НЕК «Укренерго» запроваджена структура організації роботи методичного і безпосереднього
керівництва протиаварійною роботою технічних служб,
організація технічного нагляду, надання практичної
допомоги персоналу підрозділів в реалізації експлуатації енергообладанання. Розроблені та запроваджені
Рекомендації по роботі з оперативним персоналом,
рекомендації по організації обслуговування ПРЗА,
налагоджена система навчання виробничого персоналу
ДП «НЕК «Укренерго» в учбово-тренувальних центрах та
задіяні заходи з підвищення культури експлуатації.

In order to improve the level of operation and accident prevention activities in the SE NPC Ukrenergo, we introduced
the workflow management structure for methodological
and direct management of accident prevention work of
technical services, organization of technical supervision,
the provision of practical assistance to the department
personnel in equipment operation. It developed and implemented the Recommendations on work with the operating
personnel, the recommendations on maintenance of relay
protection and automation devices, organized the training
system for operating personnel of SE NPC Ukrenergo at
education and training centers and took measures aimed at
operation ethics improvement.

Внаслідок цілеспрямованої роботи з персоналом і оптимально вибраної стратегії заміни енергообладнанняна
підприємствісуттєво зросла кваліфікація спеціалістів та
підвищилась надійність роботи магістральних електромереж.

Due to the targeted personnel management and optimally
selected strategy of equipment replacement, the Company’s specialist qualification has improved and the operational reliability of the trunk power networks increased.

Так, загальна кількість технологічних порушень на обладнанні ПС і ПЛ (без впливу сторонніх осіб та стихійних
явищ) з 1998 р. зменшилась в 4,6 рази та складає 35
технологічних порушень у 2015 році. Технологічні порушення з вини персоналу в зазначений період зменшились у 8 разів та складає 15 технологічних порушень у
2015 році.

Thus, since 1998, the total number of process disturbances of substations and OHLs equipment (without impact
of third parties and natural disasters) has decreased by
4.6 times and there was 35 process disturbances in 2015.
The number of process disturbances caused by personnel
during the given period has decreased by 8 times and there
was 15 process disturbances in 2015.

Технологічні порушення в основній мережі ОЕС України в період 1998 р. – 2015 р.
(без впливу сторонніх осіб, стихії)
Disturbances in the main network of the IPS of Ukraine in 1998 – 2015

150 —
125 —

162 159
147
120

100 —

50 —
25 —

88

78

92
73

59

71

61

74

45

42

47

45

32

33

24
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Технологічні порушення за період з 2004 р.
з пошкодженням основного обладнання ПС і ПЛ
(у відсотках, без впливу сторонніх осіб та стихії)
Disturbances in the main network of the IPS of Ukraine in 1998 – 2015
(without impact of third parties, natural disasters)

61
34

53

0—
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Автотрансформатори, реактори
7,7% Autotransformers and reactors
Вимірювальні трансформатори
9,2% Metering transformer

13,2%
91

52

25 —

Повітряні лінії
10,9%
OHLs
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94

44
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Інше
Other 6,6%

Технологічні порушення з вини персоналу
Process disturbances caused by personnel
125 —

175 —

Пристрої РЗА і ПА 35,5%
Relay protection
and emergency
automation
Комірка 6-10 кВ
1,9%
6-10 kV cell

Вимикачі
Switches

Роз’єднувачі
3,7% Circuit breakers
Ошинування
8,8% Bus elements
2,5% Розрядники, ОПН, КС, ВЧ
Dischargers, surge arresters,
coupling capacitors, high
frequency
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3.4

Метрологічне забезпечення
Metrological support

Метрологічне забезпечення виробничої діяльності ДП
“НЕК “Укренерго” організує і здійснює метрологічна
служба (далі –МС) ДП “НЕК “Укренерго”.
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 перетіканнями потужності та експлуатації
електромереж, технологічного забезпечення передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами України.
Головною організацією у сфері атестації проведено:

ладів вимірювання часу і частоти, майже 2600 приладів
вимірювання температури.
The metrological support of the SE NPC Ukrenergo operation
is organized and implemented by the Metrological Department (hereinafter referred to as the MD) of SE NPC Ukrenergo.
According to the Decrees of the Ministry of Fuel and Energy
of Ukraine of 2008 and 2009 SE NPC Ukrenergo and its PSs
fulfill the obligations of the central and basic units of the
Ministry’s metrological service (hereinafter referred to as the
“central and basic units”) in terms of ensuring uniformity of
measurements in operational and technological control over
the load flows and power network operation management,
technological support of electricity transmission by the trunk
and interstate power networks of Ukraine.
The Central Certification Office carried out:

періодичну атестацію служби експлуатації приладів і
систем обліку та метрологічного забезпечення ВП Північна ЕС на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб;

the scheduled inspection of the Department of equipment,
accounting systems and metrology support of the subordinated structure Zakhidna PS for the measuring instrumentation calibration for the Company’s own needs;

перевірку ВП Південна ЕС на виконання функцій базової організації метрологічної служби Міненерговугілля
України відповідно до заявленої галузі атестації.

the inspection of the subordinated structure Zakhidna PS
for execution of functions of the basic metrology unit of
the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine in the
given inspection domain.

Базовими організаціями у сфері атестації проводилась
робота по атестації та перевірці атестованих підрозділів,
що закріплені за базовими організаціями.
Дніпровська ЕС приймала участь у перевірці Південної ЕС
на відповідність критеріям атестації виконання функцій
базової організації метрологічної служби Міненерговугілля України до заявленої галузі.
Південна ЕС пройшла чергову атестацію на виконання функцій базової організації метрологічної служби
Міненерговугілля України в сфері атестації державної
метрологічної системи та отримала свідоцтво про атестацію відповідно до заявленої галузі № 24 – МЕВ/ЕЕ від
10.11.2015 року.
Південною ЕС були проведені:
перевірка атестованої служби приладів і автоматизованих систем обліку та метрології Херсонських МЕМ
на додержання умов проведення метрологічних робіт,
акт перевірки від 01.06.2015;
перевірка атестованої служби приладів і автоматизованих систем обліку та метрології Миколаївських
МЕМ на додержання умов проведення метрологічних
робіт, акт перевірки від 05.10.2015;
перевірка атестованої служби діагностики, ізоляції,
захисту від перенапруг Миколаївських МЕМ на додержання умов проведення метрологічних робіт, акт
перевірки від 05.10.2015.
Загальна кількість ЗВТ, за винятком комплектів ЗВТ в
точках обліку (лічильників електричної енергії, трансформаторів струму та трансформаторів напруги), складає
58404 одиниць (без врахування ЗВТ Кримської ЕС)
більшість з яких – на ПС: понад 19000 приладів вимірювання тиску, понад 31000 приладів вимірювання сили
електричного струму, напруги та потужності, 805 при-
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Basic certification units qualified and inspected the certified
subdivisions subordinated to basic units.
the Dniprovska PS participated in the inspection of the
Pivdenna PS for compliance with the certification criteria for
execution of functions of the basic metrology units of the
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine in the given
certification domain.
The Pivdenna PS was subject to the regular certification for
execution of functions of the basic metrology unit of the
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine in the area of
certification of the state metrology system and obtained the
certificate of conformity in the given domain No. 24 – МЕВ/
ЕЕ dated 10.11.2015.
The Pivdenna PS carried out:
the inspection of the Department of equipment, accounting
systems and metrology support of the Khersonski trunk
power grids for compliance with the requirements for
metrological operations; certificate of inspection dated
01.06.2015;
the inspection of Department of equipment, accounting
systems and metrology support of the Mykolaivski trunk
power grids for compliance with the requirements for
metrological operations; certificate of inspection dated
05.10.2015;
the inspection of the diagnostics, insulation and surge protection Department of the Mykolaivski trunk power grids
for compliance with the requirements for metrological
operations; certificate of inspection dated 05.10.2015.
The total number of measuring equipment, except for
measuring equipment suites at the electricity metering
points (electricity meters, current and voltage transformers) is 58,404 units (excluding measuring equipment of the

У Донбаській ЕС загальна кількість ЗВТ складає 16476
одиниць з яких 7949 знаходяться на контрольованій
території, а 8527 на неконтрольованій території.
Станом на 01.01.2016 р. в магістральних ДП “НЕК
“Укренерго” з урахуванням даних по ПС Донбаської ЕС,
які розташовані на контрольованій Україною території,
встановлено 5137 лічильників, у тому числі 2500 комерційного та 2637 технічного обліку.
Метрологічне забезпечення вимірювань в електричних
мережах здійснюють 26 служб ДП “НЕК “Укренерго”, які
мають підготовлених працівників, необхідну нормативну
документацію та еталонну базу. Вони атестовані на проведення повірки ЗВТ для власних потреб підприємства
поза сферою законодавчо регульованої метрології та
проведення вимірювань за винятком служби метрології
Дніпровської ЕС, яка атестована ННЦ “Інститут метрології”. Залишається неатестованою служба приладів і
автоматизованих систем обліку та метрології Донбаської
ЕС, яка знаходиться на неконтрольованій території в зоні
проведення АТО. Із 26 атестованих служб 18 знаходяться
в магістральних електричних мережах ЕС. Загальна кількість фахівців, які займаються метрологічним забезпеченням вимірювань в електричних мережах складає 131
чоловік.
Вони забезпечують виконання робіт з технічного обслуговування ЗВТ ремонту, калібруванню й з підготовки до
повірки понад 90% ЗВТ електричних, радіотехнічних,
теплотехнічних величин та приладів тиску, що експлуатуються в магістральних електричних мережах. Нормативна
база постійно актуалізується.
Повірка ЗВТ проводилась відповідно до погоджених із ДП
„Укрметртестстандарт” переліків ЗВТ, що перебувають в
експлуатації та підлягають повірці.
Пройшли повірку (виконана в повному обсязі) і метрологічну атестацію майже 5000 засобів вимірювання.
У 2015 р. у рамках підготовки до повірки фахівцями метрологічної служби проведено регулювання 39 еталонних
лічильників електроенергії та повірочних установок, які
були. повірені органами ДП „Укрметртестстандарт”.
У звітному році виконувались роботи з діагностики та
заміни несправних компонентів 10 лічильників електроенергії типу SL7000 (клас точності 0.2S, 0.5S та 1.0) з
наступним регулюванням та метрологічною перевіркою.
Протягом 2015 року служби комплектувалися сучасними
робочими еталонами, повірочними та калібрувальними
установками, ЗВТ та допоміжним обладнанням. Зокрема,
придбано і впроваджено:
Південною ЕС – калібратор температури Hyperion Plus
936 для проведення повірки ртутних, спиртових та манометричних термометрів на місці встановлення, в тому
числі на автотрансформаторах;
Вольтметр універсальний М3500А для виконання ремонту та калібрування аналогових комбінованих вимірювальних приладів та інших ЗВТ.
Центральною ЕС – дефектоскоп ультразвуковий “USE-55”.

Krymska PS), most of which are installed at substations:
over 19,0000 pressure gauges, over 31,000 electric current,
voltage and capacity meters, 805 time and frequency meters,
almost 2,600 temperature gauges.
Total number of measuring equipment at the Donbaska PS is
16,476 units, where 7,949 units are located at the governed
territory and 8,527 units located at the currently uncontrolled
territory.
As of 01.01.2016, 5,137 electricity meters, including 2,500
units for commercial metering and 2,637 units for technical
metering, are installed within the trunk power grids of SE
NPC Ukrenergo, taking into account the data on substations
of the Donbaska PS, located at the governed territory of
Ukraine.
The metrological support of measurements in power
networks is carried out by 26 departments of SE NPC
Ukrenergo, which have qualified specialists, the required
regulatory documents and standards base. They are certified
for calibration of measuring equipment for the Company’s
needs, that is out of scope of the legally regulated metrology, and for metering, except for the metrological unit of the
Dniprovska PS which is certified by the National Scientific
Center Metrology Institute. The Department of equipment,
accounting systems and metrology support of the Donbaska
PS, located within the uncontrolled territory in the area of
of anti-terrorist operation, remains non-certified. 18 of 26
certified units are located in the trunk power grids of the PS.
Total number of specialists engaged in metrological support
of measurements in power networks is 131 persons.
They ensure the performance of measuring equipment maintenance, repair, calibration and preparation for examination
of over 90% measuring equipment for electric, radiotechnical
and thermotechnical values and pressure gauges, used in the
trunk power grids. The regulatory base is regularly updated.
The measuring equipment was examined in compliance with
the lists of measuring equipment, which are operated and
should be examined, subject to approval of SE Ukrmetrteststandart.
More than 5,000 measuring tools were subject to examination (implemented in corpore) and metrological certification.
In 2015, in the course of preparation for examination, employees of the metrological units has adjusted 39 standard
electricity meters and calibration units, examined by SE
Ukrmetrteststandart officials.
In this reporting year, the diagnostics and replacement of
faulty components of 10 electricity meters, type SL7000
(accuracy grade 0.2S, 0.5S and 1.0), was carried out with
their further adjustment and metrological check.
During 2015 the departments were supplied with modern
working standards, testing and calibration sets, measuring
and auxiliary equipment. The following equipment was purchased and installed:
By the Pivdenna PS - temperature calibrator Hyperion Plus
936 for examination of mercury, alcohol and pressure-spring
thermometers on sites, including automated transformers;
Multi-purpose voltmeter М3500А for repair and calibration of
analogue combined measuring devices and other measuring
equipment.
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Дніпровською ЕС – для поліпшення еталонної бази метрологічних підрозділів калібрувальну систему КМ300 на
заміну повірочної установки УППУ – 1М (1996р. випуску);
Мобільна система УППУ-МЕ3.3 в якості пересувного
робочого місця для калібрування перетворювачів фірми
SATEC на об’єктах енергосистеми.
Північною ЕС – багатофункціональний калібратор
Transmille 3050A для проведення калібрування та параметрування високоточних цифрових та аналогових мультиметрів, ватметрів, омметрів тощо.
Поповнення еталонної бази служб новими засобами
калібрування дає можливість ЕС у подальшій роботі розширити галузь атестації на проведення перевірки ЗВТ для
власних потреб підприємства, створити нові робочі місця
в магістральних електричних мережах.
МС ДП “НЕК “Укренерго”, службами метрології та службами СЕПСОтаМЗ ЕС відповідно до їх річних планів проводилося обстеження стану метрологічного забезпечення
виконання вимірювання в магістральних електричних
мережах – на підстанціях та виробничих підрозділах з визначенням недоліків та зауважень, видачею рекомендацій
щодо усунення виявлених недоліків. Виконання приписів
знаходилося під постійним контролем.
Працівники, які приймають участь у метрологічному
забезпеченні діяльності ДП “НЕК “Укренерго”, проходили
навчання у відповідності до річних планів. Службами
метрології та службами СЕПСОтаМЗ ЕС проводились семінари за участю працівників МЕМ. Надавалася технічна
та методична допомога з питань метрологічного забезпечення вимірювань, інформація щодо випуску нових
засобів вимірювання.
У звітному році головні метрологи ЕС та провідні фахівці
– метрологи ДП “НЕК “Укренерго” прийняли участь у засіданні Ради фахівців-метрологів ДП “НЕК “Укренерго” та
семінарі на тему: “Новий Закон України “Про метрологію
та метрологічну діяльність” Всі зміни щодо метрологічної
діяльності підприємств та лабораторій. Актуальні питання
метрологічного забезпечення приладів обліку теплоти,
води та електричної енергії”.
У ВП „Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі
технічного регулювання споживчої політики” підготовлено 3 працівники Південної ЕС.
Один працівник ДП “НЕК “Укренерго” пройшов підготовку
у ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості” за темою:
“Забезпечення єдності вимірювання на виробництві”.
У рамках XIII Міжнародного форуму “Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє”,
організовано відвідування XIII міжнародної спеціалізованої виставки Енергетика в промисловості-2015.
Завдяки введенню в експлуатацію цифрових вимірювальних приладів та поповненню еталонної бази приладів стан
метрологічного забезпечення вимірювань при експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж
покращився.

40

By the Tsentralna PS – ultrasonic flaw detector USE-55.
By the Dniprovska PS – calibration system KM300 to
replace the calibration set UPPU – 1М (year of manufacture
1996) for improvement of the standard base of metrology
divisions;
The mobile system UPPU-МЕ3.3 as a mobile workstation for
calibration of converter manufactured by SATEC at power
facilities.
By the Pivnichna PS – multifunction calibrator Transmille
3050A for calibration and parametrization of high-precision
digital and analogue multimeters, vat meters, ohmmeters,
etc.
Completion of standard base of departments with new calibration devices enables the PS in its further operation to expand the field of their certification for measuring equipment
examination for Company’s needs, to create new working
places in the trunk power grids.
According to their annual plans, the MD of SE NPC Ukrenergo, metrological departments and departments of equipment, accounting systems and metrology support examined
the condition of metrological supports of measurements
in the trunk power grids – at substations and production
subdivisions, defining their drawbacks and remarks, giving
recommendations for elimination of found drawbacks. The
instructions were executed under constant supervision.
Employees, involved in metrological support of SE NPC
Ukrenergo activity, were specially trained according to the
annual plans. The metrological departments and departments
of equipment, accounting systems and metrology support
of PSs carried out workshops with participation of the trunk
power networks’ employees. The technical and methodological assistance in the area of metrological measurements
support, the information on introduction of new measuring
equipment was provided.
In the reporting year, the PS chief metrologists and leading
metrology specialists of SE NPC Ukrenergo – participated
in the meeting of the Committee of Metrology Employees of
SE NPC Ukrenergo and the workshop on “The new law of
Ukraine on metrology and metrological activity. All changes
in metrological process of companies and laboratories. The
crucial issues of metrological support of heat, water and
electricity metering devices.”

3.5

Новітні технології
Innovations

З метою забезпечення надійності електропостачання
споживачів виконується заміна трансформаторного
обладнання згідно з Перспективним графіком заміни
автотрансформаторів, трансформаторів і реакторів на
ПС 110-750 кВ ДП «НЕК «Укренерго», а також заміна
реакторів 750 кВ згідно з Програмою з відновлення
повно реакторної схеми мережі 750 кВ шляхом заміни
(встановлення) шунтуючих реакторів 750 кВ на ПС 750 кВ
ДП «НЕК «Укренерго».

To secure reliable electricity supplies of the consumers the
replacement of the transformers equipment is carried out, all
in compliance with Perspective schedule of autotransformers, transformers and reactors replacement on the SSs 110750 kV of SE NPC Ukrenergo, as well as replacement 750 kV
reactors in the frames of the Program of entirely reactors
scheme restoration of the 750 kV network by installation/
restoration of the 750 kV shunt reactors on the SSs 750 kV
of SE NPC Ukrenergo.

Для забезпечення надійного електропостачання споживачів та нормальної роботи ОЕС України, повинен бути
забезпечений в тому числі і відповідний рівень експлуатаційної надійності трансформаторного обладнання.
Трансформаторне обладнання, що поставляється в ДП
«НЕК «Укренерго» розроблено на сучасному технічному
рівні з використанням нових конструктивних та технологічних рішень (використання модернізованої системи
охолодження типу Д на автотрансформаторах потужністю
до 200 МВА), високоякісних комплектуючих та матеріалів
(використання електротехнічних сталей з низькими питомими втратами в магнітопроводі та використання якісних
ізоляційних матеріалів забезпечують суттєве зниження
витрат холостого ходу), які постачаються провідними
світовими виробниками.

To ensure the reliable electricity supply and regular operation
of the IPS of Ukraine, we should provide corresponding level
of the operational reliability of the transformers equipment.
Installations supplied to the SE NPC Ukrenergo by the
world’s leading producers are manufacured on the contemporary technological level using the latest constructional and
functional solutions (using the upgraded cooling system of
the D-type in the autotransformers with voltage up to 200
MVAm) and materials and components of the highest quality
(using of the electrical steel with low specific losses in
magnetic conductors, as well as using the insulators of the
highest quality to reduce no-load losses significantly).

В «Укренерго» проводиться робота з заміни дефектних
з/б опор на нові з покращеним вузлом типу КГ кріплення
підтримуючих підвісок. В районах особливо інтенсивного
утворення ожеледі і галопування проводів ПЛ застосовуються опори з 4 КБ (клас безвідмовності).
При застосуванні металевих багатогранних опор для
можливості швидкої заміни існуючих опор в умовах
обмеженого терміну вимкнення ПЛ застосовуються з/б
фундаменти заводського виготовлення, які дозволяють
використовувати існуючу спеціалізовану будівельну техніку. Також застосовується новітня арматура для захисту
проводів ПЛ від вібрації та галопування.

SE NPC Ukrenergo replaces defective pillars made of reinforced concrete with the new ones having improved knots
of the supporting suspension fasteners of the KG-type. In
the regions with highly intensive icing and galloping of the
OHLs’ conductors the pillars of the 4th reliability class (RC)
are used.
To use the steel multifaceted pillars to make the replacement of existing pillars fast under the tense time limits of
the OHL’s disconnection we use manufactured reinforced
concrete footing, that makes it possible to engage existing
specialized construction equipment. The newest fittings
are used to protect the OHLs’ conductors of vibration and
galloping as well.

3 employees of the Pivdenna PS were trained at Production
Company The Institute of Further Training in the Field of
Consumer Policy Regulation.
One employee was trained at SE Ukrainian Research and
Education Center for Problems of Standardization, Certification and Quality in “Ensuring uniformity of measurements at
production site”.
Within the framework of the XIII International Forum “Fuel
and Energy Complex of Ukraine: Present and Future” the
visit of the XIII International specialized exhibition “Energy in
production sector – 2015” was organized.
Due to installation of digital measuring devices and expansion of the standard device base, the quality of metrological
support of measurements for operation of the trunk and
interstate power grids has improved.
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3.5

Оптовий та інші ринки електричної енергії в Україні
Wholesale and other electricity markets in Ukraine

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» в Україні діє єдиний Оптовий ринок електричної
енергії (далі – ОРЕ). Балансування попиту та пропозиції
електричної енергії в ОЕС України відбувається шляхом
планування за добу до доби постачання Розпорядником системи розрахунків (ДП «Енергоринок») обсягів
споживання та виробництва електричної енергії на добу
постачання та коригування диспетчером ДП «НЕК «Укренерго» навантаження впродовж доби постачання.
ДП «Енергоринок» готує погодинний прогноз споживання електричної енергії в ОЕС України на наступну добу
на підставі даних про споживання електричної енергії у
попередні періоди, прогнозів споживання, наданих постачальниками, а також з урахуванням метеорологічних
умов (поточних, ретроспективних та на наступну добу) та,
згідно з Правилами ОРЕ, формує на наступну добу погодинний графік навантаження ОЕС України в цілому та для
кожного блока (станції) окремо з урахуванням прогнозу
зовнішнього перетоку електричної енергії (імпорт, експорт), вимог щодо наявності необхідного резерву потужності, визначеного диспетчерським центром, та заявок
потужності всіх виробників. Даний графік погоджується з
диспетчерським центром ДП «НЕК «Укренерго». Структура оптового ринку електричної енергії та його учасники
відображені на рис.

Виробники
Generators
АЕС
NPPs
ТЕС і ТЕЦ
TPPs, CHPPs
ГЕС і ГАЕС
HPPs, HPSPPs
ВДЕ
WPPs
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According to the Law of Ukraine on Energy there is the
single Wholesale electricity market (hereinafter referred
to as the WEM) in Ukraine. The electricity production and
consumption balance within the IPS of Ukraine is maintained though the day ahead planning of the electricity
production and consumption volume by the accounting
system manager (SE Energorynok) and through intraday
load adjustment by a dispatcher of SE NPC Ukrenergo.
SE Energorynok prepares the hourly forecast of the electricity consumption within the IPS of Ukraine for the next
day based on the historical data on electricity consumption, consumption forecasts provided by suppliers and
taking into account the metrological conditions (current,
retrospective and for the next day), and, according to the
WEM Rules, prepares the hourly load schedule for the IPS
of Ukraine in general and for each unit (plant) taking into
account the estimated external power exchange (import,
export), the requirements for the necessary power reserve
defined by the dispatch center and all generators’ applications. This schedule shall be approved by the dispatch
center of SE NPC Ukrenergo. The wholesale electricity
market structure and its participants are shown in Figure.

Оптовий ринок електричної енергії
Wholesale electricity market

Споживач
Consumer

ДП «Енергоринок»
(оптовий постачальник)
SE Energorynok (wholesale supplier)
Диспетчеризація, передача електричної енергії
магістральними мережами
Dispatch control, electricity transmission
by the trunk power grids
ДП «НЕК «Укренерго»
SE NPC Ukrenergo

Електропостачальники
Electricity suppliers

Генеруючі компанії ТЕС щоденно надають цінові заявки
по кожному блоку, що перебуває в робочому стані, де
зазначають, зокрема, свої цінові показники та показники
технічного стану та можливостей блоків (максимальну
та мінімальну робочі потужності; маневреність блоку в
режимі пуск/зупинка тощо), знаходження блоку поза резервом за відсутності палива; згоду на відключення блоку
в певних випадках. Включення обладнання генеруючих
компаній ТЕС до графіка на наступну добу проводиться
починаючи з блоків виробників, які подали найнижчі
цінові пропозиції до повного покриття попиту на годину
максимального покриття.
Незалежно від величин поданих цінових пропозицій, до
графіка навантаження обов’язково включаються блоки,
що забезпечують мінімально допустимий склад обладнання станції; блоки, що працюють за вимогами режиму ОЕС України, за вимогами режиму електромережі
ENTSO-E (для генерації «острову Бурштинської ТЕС», що
працює в паралельному режимі з країнами ЄС); блоки
для проведення випробувань після ремонтів, реконструкції та модернізації тощо.
Відповідно до Правил Оптового ринку електроенергії
(ОРЕ), ДП «НЕК «Укренерго» вносить зміни в добовий
диспетчерський графік навантажень, розроблений ДП
«Енергоринок», у випадках аварійних відключень обладнання, з метою запобігання порушень вимог до обертового резерву ОЕС України за рахунок включення в роботу
з холодного резерву додаткових блоків ТЕС ГК. Також ДП
«НЕК «Укренерго» щоденно формує вимоги щодо наявності необхідного резерву потужності, який необхідно
забезпечити при розробці заданого графіка навантаження. Необхідні добові резерви на 2015 рік наведено у табл.

Every day the TPPs of generating companies submit price
quotes for every operating unit, indicating, in particular,
their price values and indicators of technical condition and
capacity of units (maximum and minimum working capacity;
unit’s maneuverability in the start-up/stop mode etc), unit’s
non-inclusion into reserve in case of fuel run-out; consent
to the unit disconnection under specific circumstances. The
equipment of TPPs of generating companies are included into the day ahead schedule starting from the units of
producers who offers the best price quotes till the complete
satisfaction of demand for an hour of maximum cover.
Regardless the values of price bids submitted, the load
schedule shall include the units which are part of the minimum permissible composition of the station equipment;
units whose operation is required by the IPS of Ukraine, by
the ENTSO-E power network (for generation at the Burshtynska TPP Island working in the parallel operation mode
with EU countries); units required for testing after repairs,
reconstruction and modernization etc.
According to the Rules of the Wholesale Electricity Market
(WEM), SE NPC Ukrenergo amends the daily dispatch load
schedule, developed by SE Energorynok in cases of emergency equipment outage to ensure 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. Furthermore, SE NPC
Ukrenergo specifies the required power reserve to be considered during preparation of the given load schedule. Required
daily reserves for 2015 are specified in Table.

ВИД РЕЗЕРВУ TYPE OF RESERVE

ОБСЯГ VOLUME

Холодний мобільний резерв на блоках ТЕС, тривалість пуску яких не
перевищує 8 годин не менше 1000 МВт
The cold instantaneous reserve at the TPP units with a minimum start-up
duration of 8 hours - not less than 1,000 MW

не менше 1000 МВт
not less than 1,000 MW

Сумарний гарячий резерв на ТЕС, ГЕС
Total hot reserve at TPPs, HPPs

не менше 1000 МВт на завантаження (у разі виведення ЛЕП в ремонт
резерв може збільшуватись до 1500 МВт)не менше 400 МВт на
розвантаження
not less than 1,000 MW for loading (if the transmission line is removed
from service for the purpose of repair the reserve may be increased up to
1,500 MW)
not less than 400 MW for unloading

Резерв на завантаження на ТЕС
The reserve for TPPs loading

від 700 до 500 МВт (в залежності від стану забезпечення ТЕС
паливом, величини навантаження ГЕС)
from 700 to 500 MW (depending on the state of TPP fueling, HPP load)

Резерв на завантаження на ГЕС та ГАЕС
The reserve for HPPs and HPSPPs loading

300-500 МВт (в т.ч. 200 МВт автоматичного вторинного регулювання)
300-500 MW (including 200 MW for automated secondary control)

Резерв на розвантаження ТЕС
The reserve for TPPs unloading

не менше 200 МВт
not less than 200 MW

Резерв на розвантаження ГЕС
The reserve for HPPs unloading

200 МВт (автоматичне вторинне регулювання)
200 MW (automated secondary control)
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Протягом 2015 року діапазон автоматичного вторинного регулювання був забезпечений на рівні 432 МВт і
розміщувався на шести гідроагрегатах Дніпровської ГЕС-1
ПАТ «Укргідроенерго».

During 2015, the range of automated secondary control was
kept at the level of 432 MW only and was available at six
generating units of the Dniprovska HPP-1 held by Ukrhidroenergo PJSC.

Реалізація нової моделі ринку електричної енергії в компанії
Implementation of the new electricity market model in the company

За результатами щодобового моніторингу якості регулювання частоти в ОЕС України (відповідно до «Методики
моніторингу участі енергосистем країн СНД та Балтії в
регулюванні частоти та перетоків активної потужності»
та відповідно до ГОСТ 13109) з інтервалом 4 секунди протягом 2015 року було виявлено наступне

Based on results of the daily monitoring of frequency control
quality within the IPS of Ukraine (according to the Recommendations on Frequency and Load Flow Regulation for CIS
and Baltic Countries and according to GOST 13109) at 4
second interval the following data was revealed in 2015.

24 жовтня 2013 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про засади функціонування ринку
електричної енергії України» № 663-VII, який мав на
меті частково впровадити в українське законодавство
положення Другого пакету енергетичного законодавства
Європейського Союзу. У той час в ЄС впроваджувались
положення Третього пакету енергетичного законодавства ЄС, а в Енергетичному Співтоваристві (повноправним членом якого Україна стала з 01 лютого 2011
року) вже було прийнято рішення щодо обов’язковості
запровадження положень Третього пакету енергетичного законодавства ЄС для держав-членів.

Кількість відхилень частоти більше 0,02 Гц
Number of frequency deviations exceeding 0.02 Hz
20 000 —
15 000 —
10 000 —
5 000 —
0—
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Кількість відхилень частоти більше 0,05 Гц
Number of frequency deviations exceeding 0.05 Hz
700 —
600 —
500 —
400 —
300 —
200 —
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Усереднені за 2015 рік добові значення відхилення частоти від номінального значення
Annual average daily deviations from the rated frequency in 2015
Значення відхилення частоти від номінальної, Гц
Deviation from rated 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

10067,3

103,3

0

0

11,65

0,12

0

0

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

Таким чином, частота в нормальному режимі роботи
щодоби знаходилась в межах 50±0,2 Гц 100 % часу.
Вимоги ГОСТ 13109 (п.7.1 і п.Б5) щодо якості частоти
виконувалися. Вихід за гранично допустимі межі 50±0,4
Гц протягом 2015 року не зафіксовано.
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З метою приведення законодавства України до вимог
Третього пакету енергетичного законодавства ЄС, у
2015 році розпочалась робота з підготовки проекту
Закону України «Про ринок електричної енергії України» - при Міненерговугілля створено відповідну робочу
групу (за участю народного депутата, представників
НКРЕКП та операторів ринку — ДП “Енергоринок” та
ДП “НЕК “Укренерго”). Прийняття цього законопроекту
має на меті замінити чинний Закон України «Про засади
функціонування ринку електричної енергії України» і
Закон України «Про електроенергетику» та запровадити
роботу конкурентних механізмів функціонування ринку
електричної енергії відповідно до цільової моделі ринку
електричної енергії ЄС. Зокрема, буде запроваджено
різні механізми купівлі-продажу електричної енергії
(двосторонні договори, ринок «на добу наперед» та
внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок
допоміжних послуг) та нові правила роботи ринку (у
тому числі в частині ціноутворення – відбудеться перехід
від практики адміністративного формування цін до
ринкових механізмів), прозорі та недискримінаційні
правила доступу учасників ринку до мереж операторів
системи передачі та систем розподілу, посилено роль
та права споживачів на ринку електричної енергії тощо.
Споживачі отримають реальне право на вибір та зміну
електропостачальника. Основні акти функціонування
нової моделі ринку електричної енергії будуть затверджені національним регулюючим органом (НКРЕКП).
Прийняття закону, який відповідатиме вимогам Третього
енергетичного пакету законодавства ЄС, стане необхідною передумовою структурних змін в галузі електроенергетики України, підґрунтям для модернізації сектору
та інтеграції ринку електричної енергії України до регіональних енергетичних ринків, з наступним входженням
до загальноєвропейського енергетичного ринку.

On December 24, 2013, the Verkhovna Rada of Ukraine
(Parliament) has adopted the Law of Ukraine on Fundamental Principles of Operation of Ukrainian Electricity Market 663-VII aimed at partial introduction of the provisions
of the EU Second Energy Legislative Package into Ukrainian legislation. At that time, EU was implementing the
provisions of the Third Energy Package of EU legislation,
while the Energy Community (joined by Ukraine in February 01, 2011) has already decided about the obligatory
introduction of the provisions of the Third Energy Package
of EU legislation for member-countries.
In order to bring Ukrainian legislation in line with the Third
Energy Package of EU legislation, the preparation of the
draft Law of Ukraine on Electricity Market of Ukraine was
commenced, the respective working group was established
within the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine
(with the participation of the Member of the Parliament,
representatives of National Regulator and market operators
– SE Energorynok and SE NPC Ukrenergo). The adoption
of this draft law is aimed to supersede the effective Law of
Ukraine on Fundamental Principles of Operation of Ukrainian Electricity Market and the Law of Ukraine on Energy and
to trigger the operation of competitive mechanisms of electricity market functioning with regard to the target model
of the EU Electricity Market. In particular, various electricity
purchase and sale mechanisms will be introduced (bilateral
agreements, day-ahead market and intraday market, balancing market, the market of ancillary services), as well as
the new market operation rules (both in terms of pricing:
shifting from the administrative pricing practice to market
mechanisms), transparent and non-discriminative rules of
market participants access to the networks of electricity
transmission and distribution systems, the role and rights
of electricity market consumers are strengthened. The
consumers will gain a real right to select and change the
electricity supplier. Main acts on functioning of the new
electricity market model will be approved by the national
regulatory authority (National Regulatory Commission of
Ukraine for Energy and Public Utilities). Adoption of the law
meeting the requirements of the Third Energy Package of
EU legislation will become the prerequisite for structural
changes in the area of power industry of Ukraine, the background for sector modernization and Ukrainian electricity
market integration into the regional power markets with
further enclosure into the European power market.

Thus, under normal operation, the daily frequency was
within the range of 50±0.2 Hz for 100 % of time. The quality
requirements of GOST 13109 (par.7.1 and par.B5) were met.
In 2015, the overrunning of the maximum permissible limits
50±0.4 Hz was not observed.
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Структура сегментів ринку електричної енергії та їх учасники
The structure of electricity market segments and its participants
Виробники Generators

АЕС
NPPs
ТЕС і ТЕЦ
TPPs, CHPPs

Ринок на добу наперед Day-ahead market
Оператор ринку
Market operator

Внутрішньо добовий ринок
Intra-day market
Балансуючий ринок
Balancing market
Оператор системи передачі
Transmission system operator

ГЕС і ГАЕС
HPPs, HPSPPs
ВДЕ
WPPs

Споживач Consumer

Двосторонні договори Bilateral agreement

Ринок допоміжних послуг Ancillary service market

Електропостачальники
Electricity suppliers
Кінцевий покупець
End-buyer
Оператор системи розподілу
Distribution system operator
Трейдер
Trader

Гарантований покупець Guaranteed customer
Незалежний диспетчер
(рівновіддалений від усіх учасників ринку),
який керує енергетичною системою.
Виконує функції:
An independent dispatcher (equidistant from all
market participants), managing the power system.
Performs the following functions:

Диспетчер
(Системний
оператор)
Dispatcher
(system operator)

Оператор
балансуючого
ринку
Balancing market
operator

У процесі впровадження нової моделі ринку електричної
енергії провідна роль відведена двом ключовим операторам – ДП “НЕК “Укренерго” (у майбутньому — оператор
системи передачі) та ДП “Енергоринок” (оператор ринку).
З метою впровадження положень проекту Закону «Про
ринок електричної енергії України» (реєстр. № 4493 від
21.04.2016) ДП «НЕК «Укренерго» необхідно реалізувати
ряд важливих заходів: розробку вторинного законодавства
та підготовку компанії до виконання функцій оператора
системи передачі.

Оператор ринку
допоміжних
послуг
Ancillary service
market operator

Адміністратор
розрахунків
Settlement
administrator

Адміністратор
комерційного
обліку
Commercial
metering
administrator

In the course of implementation of the new electricity market model, the leading part is taken by two key operators
- SE NPC Ukrenergo (the transmission system operator
in future) and SE Energorynok (market operator). In order
to introduce the provisions of the draft Law on Electricity
Market of Ukraine (reg. No. 4493 dated 21.04.2016) SE
NPC Ukrenergo shall take a number of essential measures:
develop the secondary legislation and prepare the Company to operate as the transmission system operator.

Розробка нормативно-правових актів вторинного
законодавства здійснюється відповідно до Плану-графіку
впровадження нової моделі ринку електричної енергії
(підтримано 29.10.2015 на відкритому засіданні НКРЕКП
протокол № 74, далі – План заходів). Планом заходів
визначено перелік нормативно-правових актів та організаційних заходів із зазначенням термінів їх реалізації.

The regulatory acts of secondary legislation shall be
elaborated according to the schedule of introduction of the
new electricity market model (approved on 29.10.2015 at
the open meeting of the National Regulatory Commission
of Ukraine for Energy and Public Utilities, Minutes No. 74,
hereinafter referred to as the Action Plan). The Action Plan
specifies the list of the regulatory acts and organizational
measures with indication of their implementation terms.

Так, в рамках виконання Плану заходів, ДП «НЕК «Укренерго» здійснює:

So within the framework of the Action Plan, SE NPC Ukrenergo shall:

розробку проекту Кодексу електричних мереж;
розробку методики плати за приєднання;
розробку порядку управління обмеженнями та розподілу пропускної здатності;
розробку порядку підготовки плану розвитку системи
передачі на наступні 10 років;
участь у розробці кодексу комерційного обліку;
підготовку тендерної документації на закупівлю програмного забезпечення для виконання функцій оператора
системи передачі (оператора балансуючого ринку, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного
обліку).
Відповідно до Плану заходів розроблення вторинного
законодавства повинно бути завершено до кінця 2016 року.

develop the draft Power Network Code;
develop the connection payment methods;
develop the procedure for restriction management and
transmission capacity distribution;
develop the procedure for preparation of the electricity
transmission system development plan for the next 10
years;
participate in the development of the commercial metering code;
prepare the bidding documents for software procurement for functioning of the transmission system operator (balancing market operator, settlement administrator
and commercial market administrator).
According to the Action Plan, the secondary legislation
shall be elaborated by the end of 2016.
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Підготовка компанії до проведення сертифікації як оператора системи передачі (ОСП)

Preparation of the company for certification as the transmission system operator (TSO)

Однією з ключових передумов формування та посилення
конкуренції на оптовому та роздрібному ринках електричної енергії є відокремлення монопольних видів діяльності
(передача, розподіл електричної енергії) від конкурентних
видів діяльності (виробництво, постачання) Директива
2009/72/ЄС («Третій енергетичний пакет») посилила
вимоги щодо відокремлення: стосовно операторів системи передачі (ОСП) Директива 2009/72/ЄС передбачає
три моделі реалізації відокремлення та містить детальні
положення щодо виконання операторами системи передачі
вимог щодо відокремлення, зміст програми відповідності
(compliance programme), функції та повноваження уповноваженої особи з питань відповідності (compliance officer).

One of the key prerequisites for the competition formation
and aggravation on the wholesale and retail electricity market is the separation of the monopolistic activities (electricity transmission and distribution) from the competitive
activities (production, supply). The Directive 2009/72/EU
(Third Energy Package) has tightened the requirements
for such separation: for the transmission system operators (TSO), the Directive 2009/72/EU envisages three
implementation models for separation and contains the
detailed provisions on the observance of the separation
requirements by the transmission system operators, scope
of the compliance programme, functions and powers of the
authorized compliance officer.

Законом України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» передбачено заборону електропередавальному підприємству та системному оператору
суміщати свою діяльність із діяльністю з виробництва/
постачання електричної енергії. ДП «НЕК «Укренерго»
(виконує функції системного оператора та електропередавального підприємства) не має у своїй структурі
генеруючих підприємств та електропостачальних компаній,
функціонально і юридично відокремлене від інших видів
діяльності в електроенергетиці, що відповідає вимогам
«Другого енергетичного пакету». Проте, згідно з «Третім
енергетичним пакетом», ДП «НЕК «Укренерго» сьогодні
не задовольняє вимоги щодо відокремлення, оскільки
воно відноситься до управління Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України, яке одночасно також
здійснює управління державними активами у сфері виробництві та постачанні електричної енергії (згідно з Директивою 2009/72/ЄС такі підприємства мають знаходитись в
управлінні різних органів державної влади).

The Law of Ukraine on Fundamental Principles of Operation of Ukrainian Electricity Market prohibits the electricity transmission company and the system operator to
combine their activity with electricity production/supply.
SE NPC Ukrenergo (functions as the system operator and
electricity transmission company) comprise neither the
generating companies nor electricity suppliers, being functionally and legally separated from other activities in the
electricity domain meeting the requirements of the Second
Energy Package. However, according to the Third Energy
Package, today SE NPC Ukrenergo does not meet the separation requirements as it is subordinated to the Ministry
of Energy and Coal Industry of Ukraine, which simultaneously manages the state assets in the area of electricity
production and supply (according to Directive 2009/72/EU
such enterprises shall be subordinated to different state
authorities).

У законопроекті «Про ринок електричної енергії України»,
прийняття якого закладе правове підґрунтя для реалізації
процесу відокремлення, передбачено процедуру сертифікації оператора системи передачі, моніторинг виконання
вимог щодо відокремлення і незалежності оператора
системи передачі.
Для можливості початку процесу проходження сертифікації ДП «НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі,
необхідно здійснити переоцінку активів ДП «НЕК «Укренерго» та провести корпоратизацію. Ці заходи планується
здійснити у 2016-му році.
Підвищення прозорості на ринку електричної енергії
Відповідно до Рішення1 Групи високого рівня Енергетичного Співтовариства (PHLG) № 2015/01/PHLG-EnC від
24.06.2015 Україна, як Договірна Сторона Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства (як і всі Договірні Сторони), до кінця 2016 року зобов’язана забезпечити
подання даних на централізовану інформаційну платформу ENTSO-E (Transparency Platform) відповідно до вимог
Регламенту № 543/2013 (ЄС) щодо подання та публікації
даних на електроенергетичних ринках.
Регламент № 543/2013 (ЄС) покладає на операторів системи передачі (далі – ОСП) зобов’язання щодо регулярної
публікації даних:
інформацію щодо загального навантаження (total load)
та виробництва;

The draft law on Electricity Market of Ukraine, which will
serve the legal basis for implementation of the separation
process, envisages the certification procedure for the
transmission system operator, monitoring of the compliance with the requirements for separation and independence of the transmission system operator.
In order to make possible the commencement of certification of SE NPC Ukrenergo as the transmission system
operator, the assets of SE NPC Ukrenergo shall be re-evaluated and subject to corporatization. These measures are
planned for 2016.
Enhancing transparency of the electricity market
As per Decision of the Permanent High-Level Group
(PHLG) of the Energy Community No. 2015/01/PHLG-EnC
dated 24.06.2015, Ukraine as a Contractual Party of the
Treaty Establishing Energy Community (like all contractual
parties), shall submit the data to the centralized transparency platform of ENTSO-E by the end of 2016, according to
Regulation 543/2013 (EU) for submission and publication
of data in electricity markets.
Regulation 543/2013 (EU) binds the transmission system
operators (TSO) to publish the following data regularly:
information on total load and production;
information on unavailability of consumption units;
year-ahead power reserve forecast margin;
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інформацію щодо недоступності споживачів
(consumption units);
прогноз резервів потужності на рік наперед (year-ahead
forecast margin);
інформацію щодо інфраструктури системи передачі
(transmission infrastructure), зокрема майбутніх змін
елементів мережі та проектів міждержавних ліній, включаючи будівництво та демонтаж на наступні три роки;
інформацію стосовно недоступності інфраструктури
передавальної мережі: планована недоступність (з урахуванням змін у запланованій недоступності), зміни наявної спроможності міждержавних ліній, передавальної
мережі, морських (off-shore grid infrastructure) мереж;
інформацію щодо міждержавної пропускної здатності
(вільної, використаної);

information on the transmission infrastructure, in
particular future changes of the network elements and
interstate line projects, including construction and dismantling for the next three years;
information on the unavailability of the transmission
network infrastructure: planned unavailability (taking into
account changes in the planned unavailability), changes
in the current capacity of interstate lines, transmission
network and off-shore grid infrastructure;
information on the cross border transmission capacity
(available, used);
information on overload management measures;
generation forecast; information on generation unavailability;

інформацію щодо заходів з управління перевантаженнями;

It is planned to take the range of measures to implement
the Regulation 543/2013 (EU) in 2016, in particular:

прогноз генерації, інформацію щодо недоступності
генерації;

1. To specify the full list and type of data, frequency of
submission and update and deadlines, as per the Detailed
Data Description;

У 2016-му році планується здійснити ряд заходів щодо
впровадження Регламенту № 543/2013 (ЄС):
1. Визначення повного переліку та типу даних, періодичність та терміни її подання та оновлення відповідно до
«Detailed Data Description»;
2. Визначення відповідності даних, які вже збираються
ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок», і їх відповідність формту та періодичності даних для розміщення на
Transparency Platform;
3. Визначення «володільця даних» (всередині ДП «НЕК
«Укренерго» та ззовні, з огляду на розподіл функцій між
ДП «Енергоринок» та ДП «НЕК «Укренерго»);
4. Визначення переліку підрозділів ДП «НЕК «Укренерго»,
які будуть відповідальні за збір даних та моніторинг їх
правильності;
5. Визначення технічних та організаційних проблем по
збору даних;
6. Отримання ЕІС кодів відповідно до «Central Issuing
Office (CIO) Energy Identification Code (EIC) Management»,
а саме:
ЕІС код для Локального офісу з присвоєння ЕІС кодів
(Local Issuing Office EIC Code),
ЕІС код ОСП (TSO EIC Code),
EIC Code для зони (Area EIC Code),
EIC Code для міждержавних перетинів (Interconnector
EIC Code);
7. Розроблення системи присвоєння ЕІС кодів та взаємодії
LIO та учасників ринку відповідно до «ENTSO-E EIC data
exchange implementation guide»;
8. Налагодження процедури передачі ЕІС кодів до Центрального Реєстру ЕІС кодів відповідно до «Procedure for
the integration of EIC Codes into the CIO Repository and its
subsequent maintenance»;

2. To evaluate the conformity of data collected by SE NPC
Ukrenergo and SE Energorynok, as well as the suitability of
their format and revision frequency for publication on the
Transparency Platform;
3. To define the data owner (within and outside SE NPC
Ukrenergo in terms of separation of functions between SE
Energorynok and SE NPC Ukrenergo);
4. To specify the list of subdivisions of SE NPC Ukrenergo
to be responsible for data collection and accuracy monitoring;
5. To determine technical and organizational issues of data
collection;
6. To obtain the EIC codes according to the Central Issuing
Office (CIO) – Energy Identification Code (EIC) Management, in particular:
Local Issuing Office EIC Code,
TSO EIC Code,
Area EIC Code,
Interconnector EIC Code;
7. To develop the system for ЕІС code assignment and
interaction between LIO and market participants according
to the ENTSO-E EIC Data Exchange Implementation Guide;
8. To arrange the procedure for EIC code transmission to
the EIC Central Register according to the Procedure for the
Integration of EIC Codes into the CIO Repository and its
Subsequent Maintenance;
9. To create a page on the web-site of SE NPC Ukrenergo
containing information on the procedures for receipt of
EIC codes like that of other transmission system operators
(Switzerland, Poland, Latvia, Macedonia, Greece etc.).

9. Створення окремої сторінки на сайті ДП «НЕК «Укренерго» з інформацією щодо процедур отримання ЕІС кодів на
зразок сторінок інших Операторів системи передачі(Швейцарія, Польща, Латвія, Македонія, Греція та ін.).
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4

Антикорупційна діяльність
Anti-Corruption

Керівництво ДП «НЕК «Укренерго», розуміючи, що успішна
реалізація Антикорупційної стратегії держави дасть змогу
підвищити рівень довіри населення до влади, створити
привабливі умови для надходження інвестицій в економіку
України, також визнає пріоритетним завданням по запобіганню, своєчасному виявленню та рішучому припиненню
будь-яких проявів корупції на підприємстві.

Understanding that successful implementation of the State
Corruption Prevention Strategy will enable to increase the
people’s trust in authorities, to create favourable conditions
for attraction of investment into Ukrainian economy, the
management of SE NPC Ukrenergo also regards prevention, timely detection and determined elimination of any
signs of corruption in the Company as the priority task.

У своїй діяльності ДП «НЕК «Укренерго» дотримується
таких принципів:

SE NPC Ukrenergo complies with the following principles
in its business activity:

неприйнятність корупції у будь-яких її проявах;
системність та комплексність заходів щодо протидії та
запобігання корупції в Компанії;
запобігання вчиненню корупційних правопорушень
посадовими особами підприємства;
відкритість, що передбачає залучення громадськості до
виявлення проявів корупції та реалізації антикорупційних
заходів;
персональна відповідальність посадових осіб
ДП «НЕК «Укренерго» за можливі вчинені ними корупційні правопорушення;
принцип невідворотності відповідальності за вчинені
корупційні правопорушення.
На виконання вимог статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» в ДП «НЕК «Укренерго» розроблено новий
проект Антикорупційної програми державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго».
Це комплексом правил, стандартів і процедур щодо
виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності
підприємства. Вона містить роз’яснення сутності обмежень, заборон, зобов’язань та інших вимог, установлених
антикорупційним законодавством для посадових осіб юридичних осіб публічного права, і алгоритми дій працівників
ДП «НЕК «Укренерго» для забезпечення безумовного
виконання та правильного застосування цих вимог.
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unacceptability of any form of corruption;
systemic and integrated nature of the Company ‘s measures on corruption control and prevention;
prevention of corruption offenses committed by the
Company’s officers;
transparency involving publicity to reveal signs of corruption and implementation of anti-corruption measures;
personal responsibility of officers of SE NPC Ukrenergo
for possible corruption offenses committed by them;
the principle of irrevocability of punishment for corruption offenses committed.
In application of the article 62 of the Law of Ukraine On
Corruption Prevention, SE NPC Ukrenergo has developed
the new draft of Anti-Corruption Programme of the State
Enterprise National Power Company Ukrenergo. This is a
set of rules, standards and procedures to detect, combat
and prevent corruption in the Company’s activities. It
explains the meaning of restrictions, prohibitions, obligations and other requirements set forth by anti-corruption
laws for officers of legal entities incorporated under the
public law, and action algorithms for employees of SE NPC
Ukrenergo in order to ensure unconditional execution and
appropriate application of these requirements.

51

5

Розвиток магістральних електромереж
Development of Ukrenergo Power

5.1

Програма розвитку магістральних та міждержавних електромереж
Development of power networks of SE NPC Ukrenergo

На 31.12.2015 стан магістральних електромереж ДП «НЕК
«Укренерго» в цілому задовольняє потреби України у
передачі електричної енергії. Однак, існує ряд проблем, які
потребують невідкладного вирішення, а саме:
високий відсоток зносу основних фондів та відпрацювання
ресурсу обладнання магістральних електромереж;
недостатня пропускна спроможність ЛЕП для видачі встановленої потужності АЕС в ОЕС України;
недостатня надійність електропостачання споживачів
окремих регіонів, (південь Одеської області, Чернівецька
область, м. Київ і область, а також зона проведення АТО);
некомпенсованість електромережі по реактивній потужності та складність забезпечення нормативної якості
напруги;
недостатня кількість зв’язків ОЕС України з енергетичним
об’єднанням країн ЄС для забезпечення транзиту, експорту
та імпорту електроенергії.
Для вирішення зазначених вище проблем, а також розв’язання інших, що мають місце в ОЕС України, документом
План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України
на 2016-2025 роки (далі –План розвитку) запропонований
комплекс заходів.
План розвитку розроблено ДП «НЕК «Укренерго» з метою
реалізації положень Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».
План розвитку виготовлено для здійснення завдань і заходів
щодо розвитку ОЕС України, спрямованих на забезпечення
надійного та ефективного виробництва і транспортування
електричної енергії для постачання вітчизняним споживачам, а також здійснення її експорту, імпорту та транзиту з
дотриманням сучасних вимог щодо охорони навколишнього
природного середовища та енергозбереження.
Для досягнення зазначеної мети в Плані розвитку розроблені:
• обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію та потужність, баланси електроенергії та потужності
ОЕС України на 2016-2025 роки з урахуванням обсягів
міждержавних перетоків електричної енергії;
• план розвитку магістральних і міждержавних електричних
мереж, а саме:
заходи з будівництва/реконструкції об’єктів генеруючих та
енергорозподільних компаній, які забезпечують надійність
роботи ОЕС України,
об’єкти загальносистемнго значення, інфраструктура
забезпечення надійного живлення промислових енергорайонів і великих міст,
схеми видачі потужності енергогенеруючих об’єктів за
умови відповідності цих об’єктів потребам,
встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності
на об’єктах магістральних мереж,
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As of 31.12.2015, the condition of the trunk power grids of
SE NPC Ukrenergo satisfies the needs of Ukraine in electricity transmission in general. However, there is a number of
issues, which should be solved immediately, in particular:
a high percentage of deterioration of main reserves and
working-out of equipment of the trunk power grids;
lack of transmission capacity of electricity transmission
lines to output the NPPs’ installed capacity into the IPS of
Ukraine;
lack of reliability of power supply to consumers of certain
regions (south of Odeska region, Chernivetska region,
Kyiv city and region, the area of anti-terrorist operation);
non-compensation of reactive power in the power network
and difficulties in maintaining the rated voltage quality;
lack of connections of the IPS of Ukraine with the EU energy community for electricity transit, export and import.
In order to solve the listed problems and other current issues of the IPS of Ukraine, the set of measures is envisaged
in the Development Plan for the Integrated Power System
of Ukraine for 2016-2025 (hereinafter referred to as the
Development Plan).
SE NPC Ukrenergo has prepared the Development Plan
on application of the provisions of the Law of Ukraine on
Fundamental Principles of Operation of Ukrainian Electricity
Market.
The Development Plan is prepared to implement the tasks
and measures for the IPS of Ukraine development, aimed at
reliable and efficient electricity generation and transmission
to the domestic consumers, as well as electricity export,
import and transit in compliance with the up-to-date environmental and energy-saving requirements.
In order to achieve the given objective, the Development
Plan envisages development of the following documents:
• justified estimated volume of demand for power and
capacity, electricity and capacity balances within the IPS of
Ukraine for 2016-2025 taking into account the volumes of
interstate electricity transmission;
• the development plan for the trunk and interstate power
networks, in particular:
measures on construction/reconstruction of facilities
of power generating and distribution companies, which
ensure the operational reliability of the IPS of Ukraine,
system-wide facilities, infrastructure for reliable power
supply to industrial areas and large cities;
power delivery schemes for power generating facilities
provided that they meet the current needs,
installation of the reactive power compensation devices at
the facilities of the trunk power networks.
construction/reconstruction of facilities located at the
territory of the Donbaska PS and Krymska PS that can be
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будівництво/реконструкція об’єктів, що знаходяться на
території Донбаської ЕС та Кримської ЕС, що може бути
здійснено після відновлення української влади на вказаних
територіях;
плани розвитку генеруючих потужностей за типом генеруючих потужностей, видом палива (джерелом енергії,
у тому числі альтернативних джерел енергії), що використовується в технологічному процесі, та планові терміни
вводу і виводу генеруючих потужностей з експлуатації;
розрахунки потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих
потужностей та магістральних (міждержавних) електричних мереж на наступні три роки та пропозиції щодо
можливих джерел їх фінансування.
Наразі Планом розвитку передбачені наступні заходи, що
необхідно здійснити в магістральних електромережах:
• забезпечення видачі повної потужності Рівненської та
Хмельницької АЕС шляхом будівництва ПЛ 750 кВ ХАЕС –
Київська, спорудження ПЛ 330 кВ Луцьк Північна - Тернопільська – Чернівецька, а також закінчення будівництва
ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани та ПС 330 кВ
«Дрогобич» з ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Дрогобич;
• забезпечення видачі встановленої потужності Запорізької
АЕС, шляхом будівництва ПЛ 750 кВ ЗАЕС – Каховська з
ПС 750/330 кВ «Каховська» та заходами на неї ПЛ 330 кВ,
що також розвантажить перетини півдня ОЕС України;
• забезпечення надійності електропостачання Центрального
регіону ОЕС України шляхом спорудження заходів ПЛ 330
кВ Новокиївська – Північна на РУ 330 кВ ПС 750 кВ «Київська» з встановленням на ній другого автотрансформатора 750/330 кВ потужністю 1000 МВА, а також спорудження
330 кВ «Західна» із заходами ЛЕП 330 кВ і 110 кВ;
• підвищення надійності електропостачання Черкаського та
Побузького енерговузлів, забезпечення введення генеруючих потужностей Канівської ГАЕС та посилення внутрішніх
перетинів ОЕС України за рахунок будівництва ПС 330 кВ
«Тальне» та транзитного зв’язку 330 кВ Побузька-Тальне-Поляна;
• забезпечення надійного електропостачання Одеського
регіону шляхом будівництва ПС 750 кВ «Приморська»
із заходами на неї ПЛ 750-330 кВ, а також реконструкції
дволанцюгової ділянки ПЛ 330 кВ Аджалик – Усатове;
• забезпечення надійного електропостачання споживачів
Закарпатської області шляхом встановлення четвертого
автотрансформатора 400/220/35 кВ на ПС 400/220/110 кВ
«Мукачеве», а також споживачів Львівського енерговузла
шляхом будівництва ПЛ 330 кВ Нововолинськ – Львів
Західна з реконструкцією ПС 330 кВ «Нововолинськ» та
ПС 330 кВ «Львів Західна»;
• збільшення автотрансформаторної потужності на об’єктах
магістральних мереж, які демонструють значну динаміку
росту навантаження, а саме: ПС 330 кВ «Чернівецька»,
«Кременчук», «Усатове», «Новокиївська», «Броварська»,
«Побузька» та ПС 750 кВ «Вінницька», «Запорізька» та
«Дніпровська»;
• комплексна реконструкція та модернізація об’єктів
магістральних електричних мереж, приведення РУ 330 кВ
та 110/150 кВ підстанцій у відповідність вимогам Правил
улаштування електроустановок (ПС 330 кВ «Жовтнева»,
ПС 330 кВ «Новокиївська», ПС 330 кВ «Житомирська», ПС
330 кВ «Черкаська», ПС 330 кВ «Кременчук» та ПС 330 кВ
«Суми»).
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done only after re-establishment of Ukrainian government
at the given territories.
development plans for generating facilities by the type of
generating capacities, type of fuel (power source, including alternative power sources), used in the technological
process and estimated terms of commissioning and
decommissioning of the generating facilities;
calculations of the required investment in the development of generating facilities and trunk (interstate) power
networks for the next three years and suggestions for
potential sources of finance.
Thus, the Development Plan envisages the following measures to be implemented in the trunk power grids:
• ensuring the output of the full capacity at the Rivnenska
NPP and Khmelnytska NPP by construction of 750 kV OHL
Kharkivska NPP-Kyivska, 330 kV OHL Lutsk Pivnichna-Ternopilska-Chernivetska, and completion of construction of
330 kV OHL Zakhidnoukrayinska-Drohobych;
• ensuring the output of Zaporizka NPP, by construction of
750 kV OHL Zakhidnoukrayinska NPP-Kakhovska with
750/330 kV substation Kakhovska and with 330 kV OHL
junction that will unload south intersections of the IPS of
Ukraine;
• ensuring the reliability of energy supply to consumers of
the central region of the IPS of Ukraine by way of construction of junctions of 330 kV OHL Novokyivska-Pivnichna to
330 kV open switchgear of 750 kV substation Kyivska with
installation of the second 750/330 kV autotransformer with
a capacity of 1000 MVA, and construction of 330 kV substation Zakhidna with 330 kV and 110 kV OHL junctions;
• enhancing the reliability of electricity supply to Cherkasky
and Pobuzky nods, ensuring the generating capacities of
Kanivska HPSPP and strengthening the internal intersections of the IPS of Ukraine due to construction of 330 kV
substation Talne and 330 kV transit connection Pobuzka-Talne-Poliana;
• ensuring the reliable electricity supply to Odeska region by
construction of 750 kV substation Prymorska with 750-330
kV OHL junction, as well as reconstruction of two-circuit
section 330 kV OHL Adzhalyk-Usatove;
• ensuring the reliable electricity supply to consumers of
Zakarpatska region by installation of the fourth 400/200/35
kV autotransformer at the 400/220/110kV substation
Mukacheve, and Lviv nod by construction of 330 kV OHL
Novovolynsk-Lviv Zakhidna with reconstruction of 330
kV substation Novovolynsk and 330 kV substation Lviv
Zakhidna;
• increasing the autotransformer capacity at facilities of the
trunk power grids, which show significant positive dynamics of the load growth, in particular: at 330 kV substations
Chernivetska, Kremenchuk, Usatove, Novokyivska, Brovarska, Pobuzka and 750 kV substations Vinnytska, Zaporizka
and Dniprovska.
• complete reconstruction and modernization of facilities of
the trunk power grids, bringing 330 kV and 110/150 kV
switchgear of subsations in line with the Rules of power
facility arrangement (330 kV substation Zhovtneva, 330 kV
substation Novokyivska, 330 kV substation Zhytomyrska,
330 kV substation Cherkaska, 330 kV substation Kremenchuk, 330 kV substation Sumy).

5.2

Капітальне будівництво ДП «НЕК «Укренерго» за 2015 рік
Capital construction and activities of SE NEC Ukrenergo for 2015

Капітальне будівництво ДП «НЕК «Укренерго» у 2015 році
фінансувалося за рахунок таких джерел фінансування:
коштів, передбачених тарифом на передачу електроенергії
агістральними і міждержавними електричними мережами ДП
«НЕК «Укренерго» (прибуток), кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського
інвестиційного банку (ЄІБ).

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
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 2015 capital construction of SE NPC Ukrenergo was financed
at the cost of, as follows: funds provided by transmission tariff/
rate using both trunk and interstate power networks of SE NPC
Ukrenergo (profit), loans granted by the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) European investment
bank (EIB).

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

2015 рік (факт) (тис.грн.)
2015 (actual) (UAH thousand) %

1 572 650,76

3 444 067,24

521 285,28

967 049,32

1 030 928,64

2 477 017,92

219

20 436,84
1 992 088,0

3 339 517

701 466,0

1 059 265

1 189 037,0

2 265 334

168

7 251,0
1 497,0

14918

92 837,0
97 574,0

Для реалізації Інвестиційної програми по капітальному будівництву у 2015 році була проведена робота по затвердженню
проектів будівництва :
• розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015
№ 484-р затверджений проект «Реконструкція ПС 750 кВ
«Київська» з встановленням другого автотрансформатора
750 кВ та будівництво заходів повітряних 330 кВ у Київській
області»;
• розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015
№ 485-р затверджений проект «Реконструкція відкритої
розподільчої установки 330 кВ з встановленням АТ-3 на ПС
330/110/10 кВ «Новокиївська».
21 грудня 2015 року в приміщенні центрального диспетчерського пункту ДП «НЕК «Укренерго» за участю Президента
України Порошенка П. О. відбулася урочиста церемонія з
нагоди завершення будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС
-ПС «Київська», яка поставлена під напругу для комплексного
випробування та подальшого введення в експлуатацію.
Для успішної реалізації спільних з МФО інвестиційних проектів за результатами проведених міжнародних конкурсних торгів у 2015 році були укладені наступні контракти на загальну
суму 58,395 млн. євро.:

97 574,0

In 2015 for implementation of an investment program on capital
construction a work on approval of development projects was
carried out:
• An Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 14.05.2015
№ 484-р approved the project “Reengineering of 750 kV Kyiv
substation with installation of the second 750 kV autotransformer and construction of entry points of 330 kV overhead
lines in Kyiv oblast;
• An Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 14.05.2015
№ 485-р approved the project “Reengineering of 330 kV open
distribution facility along with installation of an autotransformer
No.3 at 330/110/10 kV Novo Kyiv substation.
On December 21, 2015 in the premises of the Central control/dispatching Centre of the State Enterprise “National Power Company
“Ukrenergo” the President of Ukraine, Petro Poroshenko, took
part in the ceremony to mark a construction completion of an
750 kV O.H.L. between Rivne NPP and Kyiv substation, which
was placed under tension/ energized for comprehensive testing
and a subsequent putting into operation.
For successful implementation of joint investment projects with
international financial institution by the results of the internation-
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• 21.10.2015 № 01-4/3284-15-14 укладений контракт з компанією Kalpataru Power Transmission LTD (Індія) - «Будівництво
заходу ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750
кВ «Київська»;
• 20.08.2015 № 02-4/2523-15 укладений контракт з компанією Dalekovod d.d. Zagreb . (Хорватія) - «Розширення та
модернізація ПС «Київська» шляхом встановлення другого
автотрансформатора 750/330 кВ».

Плани капітального будівництва на 2016 рік
Інвестиційною програмою ДП «НЕК «Укренерго» на 2016 рік
на капітальне будівництво передбачено 4 049 694,0 тис. грн.
(без ПДВ) у тому числі за рахунок :
• коштів тарифу (прибуток) – 983 167,0 тис.грн.
• кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ – 3 066 527,0 тис. грн.
Основні об'єкти, які споруджуються у 2016 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),
• 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;
– ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС- Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ;
– Реконструкція ПС 750 кВ «Київська» з встановленням
другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів
повітряних ліній 330 кВ у Київській області.
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 забезпечення
потреб всіх галузей економіки держави і соціальної сфери у
електричній енергії на перспективу.
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al tenders in 2015 the following contracts totaling 58,395,000
Euros were concluded:
• On 21.10.2015 a contract № 01-4/3284-15-14 with Kalpataru
Power Transmission LTD (India) – “Construction of entry point
for 330 kV overhead line between Chernobyl nuclear power
plant and Northern substation to 750 kV Kyiv substation was
concluded;
• On 20.08.2015 a contract № 02-4/2523-15 with the company
Dalekovod d.d. Zagreb. (Croatia) – “Expansion of Kyiv substation by installing of the second 750/330 kV autotransformer”.

Capital construction for 2016
Under the Investment program of the State Enterprise “National
Power Company “Ukrenergo” in 2016, a sum of 4 049 694,0
UAH (excluding VAT) was provided for the capital construction,
including means of:
• Tariff/rate costs (profit) - 983 167,0 UAH.
• EBRD and EIB loans - 3 066 527,0 UAH.
Main projects under construction in 2016:
• 750 kV power lines for power output of Rivne and Khmelnytskyi
NPPs: 750 kV Kyiv substation along with entry points for 750
and 330 kV O.H.L. (in Makarov district of Kyiv oblast)
• 750 kV power lines for power output of Rivne and Khmelnytskyi
NPPs: 750 kV O.H.L between Rivne NPP and Kyiv substation
with expansion of 750 Kyiv substation and entry points for 750
kV O.H.L.;
- 750 kV O.H.L. between Zaporizhzhya NPP and Kakhovka
substation and entry points for 330 kV O.H.L.;
- Reengineering of 750 kV Kyiv substation with installation of
the second 750 kV autotransformer and construction of entry
points for 330 kV overhead lines in Kyiv oblast
Implementation of these projects will provide:
• A production of the installed capacity of nuclear power plants,
a reliable operation of the main network of the integrated power
system to transfer excess power from the western regions of
the country to central and eastern “in short supply” regions;
• A reliable power supply from the trunk electric networks of
the integrated power system of Ukraine in compliance with
standard indicators of quality of electric energy and creation of
conditions to ensure the needs of all sectors of the state economy and social sphere in the electric energy for the future.

5.3

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

Продовжуючи співпрацю з міжнародними фінансовими
установами, ДП «НЕК «Укренерго» у 2015 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.
В межах реалізації Проекту протягом 2015 року
здійснювалася реалізація таких контрактів:
• 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 2015 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 будівельно-монтажні та
пусконалагоджувальні роботи, у грудні 2014 р. підписано
Акти готовності об’єктів до експлуатації, у червні 2015 р.
здійснено остаточні розрахунки з підрядниками.
Виконання робіт з реабілітації ПС 330 кВ «Першотравнева»
продовжено до червня 2016 р.
• Реабілітація високовольтних підстанцій Донбаської
ЕС (UE/002) – контракти:
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Чайкіне» (UE/002/1), підрядник
- «Eltel Networks TE AB» (Швеція)
За час реалізації контракту поставлено 66% від запланованого обсягу обладнання. У зв’язку з неможливістю завершення робіт на об’єкті, який розташований на непідконтрольній Україні території, Підрядник, зважаючи на тривалу
дію форс-мажорних обставин, 12.11.2015 надіслав ДП
«НЕК «Укренерго» повідомлення про розірвання контракту.
– «Реабілітація ПС 330 кВ «Азовська» (UE/002/2),
підрядник - «Eltel Networks TE AB» (Швеція)
У листопаді 2015 р. Підрядником завершено поставки
обладнання. Заміна обладнання стримувались тривалий
час через режимні обмеження в ОЕС України, зумовлені
близьким розташуванням підстанції до зони проведення
АТО, і, як наслідок, неможливістю своєчасного виводу
обладнання з роботи для виконання реконструкції, а також
небезпекою для персоналу при виконанні робіт. У зв’язку з

Continuing the cooperation with international financial
institutions, in 2015 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 upgrading of the
electricity transmission network.
In 2015, within the framework of the Project, the following
contracts were implemented:
•
Rehabilitation of high-voltage substations of the
Dniprovska PS (UE/001) – contracts:
– Rehabilitation of the 330 kV Substation Pivdenna
(UE/001/1), contractor - ABB AG (Germany) and Kyiv Energy
Construction Company (Ukraine);
– Rehabilitation of the 330 kV Substation Pershhotravneva
(UE/001/2), contractor - Ukrenergomontazh PrJSC;
– Rehabilitation of the 330 kV Substation Dniprodzerzhynska (UE/001/3), contractor - ABB AG (Germany) and Kyiv
Energy Construction Company (Ukraine);
The equipment (switches, current and voltage transformers,
switch control panels) was delivered and replaced at these
substations in 2015.
All the construction, installation and commissioning works
were completed at the 330 kV substation Pivdenna and the
330 kV substation Dniprodzerzhynska, the certificates of
operational readiness were signed in December 2014, final
settlements with the contractors were made in June 2015.
The performance of work on rehabilitation of the 330 kV
substation Pershotravneva was extended up to June 2016.
• Rehabilitation of high-voltage substations of the Donbaska PS (UE/002) – contracts:
– Rehabilitation of the 330 kV Substation Chaikine
(UE/002/1), contractor - Eltel Networks TE AB (Sweden);
In the course of the contract execution, 66% of the planned
equipment was delivered. Due to impossibility to complete
the work at a site located at the uncontrolled Ukrainian
territory, the Contractor with a view to long-lasting duration
of force-majeure circumstances sent SE NPC Ukrenergo the
notification of contract termination on 12.11.2015.
– Rehabilitation of the 330 kV Substation Azovska
(UE/002/2), contractor - Eltel Networks TE AB (Sweden);
In November 2015, the Contractor completed the equipment
delivery. Equipment replacement was postponed for a long
time due to security restrictions within the IPS of Ukraine,
caused by close location of substations to the area of
anti-terrorist operation, and consequently, by impossibility
to output the equipment from service in time for the purpose
of reconstruction, as well as by danger for the staff during
work execution. Due to this, upon the IBRD approval, the
Contract was extended up to 30.06.2016.
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цим, за погодженням з МБРР, дію Контракту було продовжено до 30.06.2016.
• Високовольтні вимикачі для підстанцій 750 кВ
(UE/003) та Додаткові високовольтні вимикачі для
підстанцій 750 кВ (UE/003А), підрядник - ТОВ «АББ Лтд»
(Україна)
Упродовж 2015 р. завершено поставки обладнання за
контрактами UE/003 та UE/003А. В рамках локальних
договорів, що фінансуються за рахунок власних коштів
Укренерго, продовжувалася заміна поставленого обладнання, яка супроводжувалися наданням Підрядником
шеф-монтажних послуг. У зв’язку з неможливістю організації безпечного виконання робіт із заміни обладнання на
ПС 750 кВ "Донбаська", яка розташована в зоні проведення
АТО, за погодженням з МБРР, строки завершення контрактів продовжено до 30.06.2016.
• «Високовольтне обладнання для ПС 750 кВ
«Вінницька» (UE/ 003В)
- Контракт «Постачання основного високовольтного
обладнання для ПС 750 кВ «Вінницька» (UE/003В, Лот
1), підрядник - об’єднання Dalekovod d.d.(Хорватія) +
ТОВ «Хорос» (Україна).
- Контракт «Постачання шунтуючих реакторів для ПС
750 кВ «Вінницька» (UE/003В, Лот 2), підрядник – ПАТ
«Запоріжтрансформатор» (Україна)
Контракти укладено у червні 2015 р. за результатами проведених консультацій між
ДП «НЕК «Укренерго» та МБРР щодо розширення обсягу
робіт за Проектом та можливих напрямів використання
заощаджених коштів позики.
Наприкінці 2015 р. в рамках контракту UE/003В (Лот 1)
завершено поставки високовольтного обладнання 750 кВ
на ПС 750 кВ «Вінницька», «Північноукраїнська»,
«Західноукраїнська».
В 2015 р. здійснювалося виробництво 6 однофазних шунтуючих реакторів, поставка яких запланована у 2016 р.
• Релейний захист та автоматика для підстанцій
750 кВ (UE/004), підрядник – об’єднання ТОВ «КЕБК»
(Україна) та ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ЕПМ» (Україна)
У вересні 2015 р. Підрядником завершено пусконалагоджувальні роботи та введено до роботи обладнання на 5-ти ПС
750 кВ (Вінницька, Західноукраїнська, Північноукраїнська,
Запорізька, Дніпровська).
Термін завершення робіт на двох інших підстанціях ПС 750
кВ («Донбаська» та «Південнодонбаська»), які розташовані
поблизу зони проведення АТО, продовжено, за згодою
МБРР, до червня 2016 р. внаслідок режимних обмежень в
ОЕС України, зумовлених проходженням осінньо-зимового
максимуму навантажень в умовах численних пошкоджень
електричних мереж у зоні проведення АТО, та небезпекою
для персоналу при виконання заміні обладнання.
• «Модернізація ПС 330 кВ Сімферополь» (UE/007),
підрядник - об’єднання «Daewoo International Corporation
(Корея), Hyosung Corporation (Корея) та ТОВ СПМК-32
«Кримелектроводмонтаж» (Україна)
Упродовж 2015 р. внаслідок анексії Криму поставки обладнання та роботи на об’єкті, припинені на початку 2014 р.,
не відновлювалися.
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• High-voltage switches for the 750 kV substations
(UE/003) and Auxiliary high-voltage switches for the 750
kV substations (UE/003A), contractor - ABB Ltd (Ukraine)
During 2015, the delivery of equipment under contracts
UE/003 and UE/003А was completed. Under local agreements, financed by SE NPC Ukrenergo, it proceeded with
replacement of the delivered equipment with the provision of
erection supervision services by the Contractor. Due to impossibility of safe execution of work on equipment replacement at the 750 kV substation Donbaska, located in the area
of anti-terrorist operation, contract terms were extended up
to 30.06.2016 after the IBRD approval.
• High-voltage equipment for the 750 kV substation Vinnytska (UE/ 003В) – contracts:
- Contract on Delivery of the Main High-voltage Equipment for the 750 kV Substation Vinnytska (UE/003В, lot
1), contractor Dalekovod d.d.( Croatia) + Khoros LLC
(Ukraine).
- Contract on Delivery of the Shunt Reactors for the 750
kV Substation Vinnytska (UE/003В, lot 2), contractor
Zaporizhtransformator LLC (Ukraine).
The contracts were concluded in June 2015 based on consultations between
SE NPC Ukrenergo and IBRD on the possible extension of
the work scope under the Project and possible ways to use
saved loan proceeds.
At the end of 2015, the delivery of 750 kV high-voltage
equipment for the 750 kV substations Vinnytska, Pivnichnoukrainska, Zakhidnoukrainska under Contract UE/003В
(lot 1) was completed
In 2015, 6 single-phase shut reactors were manufactured to
be delivered in 2016.
• Relay protection and automatic equipment for the 750
kV substations (UE/004), contractor – association of KECC
LLC (Ukraine) and EPM Corporation (Ukraine)
In September 2015, the Contractor has completed all the
commissioning works and put into service the equipment
at five 750 kV substations (Vinnytska, Zakhidnoukrainska,
Pivnichnoukrainska, Zaporizka, Dniprovska).
The work completion term for two other 750 kV substations
(Donbaska and Pivdennodonbaska), located close to the
area of anti-terrorist operation, was extended, subject to the
IBRD consent,
up to June 2016 due to security restrictions within the IPS
of Ukraine, caused by maximum autumn/winter loads under
conditions of multiple damages of power networks in the
area of anti-terrorist operation, and danger for the staff
during execution of the equipment replacement works.
• Modernization of the 330 kV substation Simferopol
(UE/007), contractor - association of Daewoo International
Corporation (Korea), Hyosung Corporation (Korea) and
SPMK-32 Krymelektrovodmontazh LLC (Ukraine)
In 2015, due to annexation of the Crimea, equipment delivery and work at site were suspended at the beginning of
2014 and were not resumed.
In November 2015, upon a number of negotiations between
SE NPC Ukrenergo, IBRD and the Ministry of Energy and
Coal Industry of Ukraine on settlement of contradictory
issues, an appendix on the Contract termination and the
Joint Agreement to regulate the settlement procedure and

У листопаді 2015 р. після серії переговорів, проведених
ДП «НЕК «Укренерго» з Підрядником за участю МБРР та
Міненерговугілля з врегулювання спірних питань, підписано доповнення щодо розірвання контракту та Спільну угоду,
якою передбачено порядок проведення розрахунків та
умови й обсяги поставок залишкового обладнання.
Наприкінці грудня 2015 р. Підрядником було поставлено
на склад ДП «НЕК «Укренерго» залишкове обладнання з-за
кордону в обсязі відповідно до підписаного доповнення,
проведено остаточні розрахунки.
• Управління закупівлями та проектом (UE/010А)
консультант - об’єднання «AF-Mercados EMI» (Іспанія) +
НТК «Енпаселектро» (Україна)
В рамках контракту Консультантом розроблено ТЕО для
Другого проекту з передачі електроенергії (ППЕ-2) за
Частиною 1 «Реабілітація трансформаторних підстанцій» та
Частиною 2.1 «Встановлення та приєднання компенсуючих
пристроїв реактивної потужності для підстанцій
220-330 кВ» - відповідно до вимог українського законодавства, Частиною 2.3 «Балансуючий ринок» - відповідно
до норм українського законодавства та вимог банку, а
також проект тендерної документації за частинами 1, 2.1 та
2.3.
За погодженням з МБРР, фінансування послуг Консультанта здійснюється за рахунок кредитних коштів МБРР за
Проектом з передачі електроенергії.
• Аудит фінансової звітності Компанії та Проекту за
2013, 2014 рр. (UE/012) консультант - ПрАТ «Делойт енд
Туш ЮСК
19.12.2014 підписано Доповнення № 1 до контракту з ПрАТ
«Делойт енд Туш ЮСК»
від 18.04.2014, яким передбачено продовження терміну
дії для проведення аудиту фінансової звітності Компанії та
звітності за Проектом за 2014 рік.
Підготовлені Консультантом аудиторські звіти надіслано до
МБРР у липні та вересні 2015 р. відповідно.
Другий проект з передачі електроенергії із залученням
кредитних коштів МБРР
Загальна вартість Проекту – 378,425 млн. дол. США, з яких:
кредит МБРР - 330 млн. дол. США
кредит Фонду Чистих Технологій – 48,425 млн. дол.
США
Головною метою проекту є підвищення рівня безпеки,
надійності та ефективності передавання електроенергії,
а також поліпшення ситуації з компенсацією реактивної
потужності в мережах, що створюватиме технічні умови для
наближення інтеграції ОЕС України у Європейську мережу
операторів системи передачі електричної енергії (ENTSO-E)
та дозволить Україні стати важливим і повноцінним
гравцем на електроенергетичних ринках Європи. Проект
спрямований на підтримання реалізації ключових реформ
в енергетичному секторі шляхом створення передумов для
запровадження повномасштабного ринку електроенергії та
його ефективного функціонування.
Угоди про позику (позика МБРР та позика ФЧТ) та Угоди
про реалізацію проекту (позика МБРР та позика ФЧТ)
підписані 10.02.2015, набули чинності 09.06.2015.
Склад Проекту:
Частина 1 «Реабілітація трансформаторних підстанцій»;

conditions and scope of delivery of the remained of equipment were concluded.
At the end of 2015, the Contractor has delivered to the
warehouse of SE NPC Ukrrenergo the remainder of foreign
equipment in a number specified in the appendix concluded,
final settlements were carried out.
• Procurement and project management (UE/010А), consultant - assistance of AF-Mercados EMI (Spain) + Enpaselektro STC (Ukraine)
Under the contract, the Consultant has developed the feasibility study for the Second electricity transmission project
(ETP-2) for Part 1 "Rehabilitation of transformer substations"
and Part 2.1 "Installation and connection of the reactive
power compensation devices for
220-330 kV substations" according to the requirements
of applicable laws of Ukraine, Part 2.3 "Balancing market"
according to the provisions of Ukrainian laws and requirements of the bank, and the draft bidding documents for
parts 1, 2.1 and 2.3.
Upon negotiations with the IBRD, the remuneration of Consultant 's services is made from the IBRD credit funds under
the Electricity Transmission Project.
• Audit of financial statements of the Company and Project
for 2013 and 2014 (UE/012) consultant - Deloitte and
Touche USK PrJSC.
On 19.12.2014, Appendix 1 to the Contract with Deloitte and
Touche USK PrJSC
dated 18.04.2014 was signed to extend the execution term
of audit of the financial statements of the Company and the
Project reports for 2014.
Audit reports prepared by the Consultant were sent to the
IBRD in July and September 2015, respectively.
The second electricity transmission project funded by the
IBRD credit funds
Total Project amount is 378.425 million USD, including:
IBRD loan of 330 million USD,
The loan granted by the Clean Technology Fund of 48.425
million USD.
The main task of the Project is to enhance safety, reliability and efficiency of electricity transmission, as well as to
improve the reactive power compensation in the power
networks that will create technical conditions for integration
of the IPS of Ukraine into the European network of transmission system operators (ENTSO-E) and enable Ukraine to
become an important and full-fledged player on European
electricity markets. The Project is intended to support the
implementation of key reforms in the energy sector by creating the prerequisites for the full-scale electricity market and
its efficient operation.
The loan agreement (IBRD and CTF loans) and Project Implementation Agreements (IBRD and CTF loans) signed on
10.02.2015 became effective on 09.06.2015.
Scope of the Project involves:
Part 1 Rehabilitation of Transformer Substations;
Part 2 Expansion of Electricity Market, including:
Part 2.1 Implementation of the Programme of Integration of
the IPS of Ukraine into ENTSO-E (Installation and Interconnection of the Reactive Power Compensation Devices for
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Частина 2 «Розширення ринку електроенергії», в тому
числі:
Частина 2.1 «Реалізація програми інтеграції ОЕС України
до ENTSO-E (Встановлення та приєднання компенсуючих
пристроїв реактивної потужності для підстанцій
220-330 кВ)»;
Частина 2.2 «Розумні мережі»;
Частина 2.3 «Балансуючий ринок»;
Частина 2.4 «Інституційний розвиток ДП «НЕК «Укренерго» (впровадження в Укренерго інформаційної системи
управління, аудит, консультант групи управління проектом).
За рахунок коштів позики, отриманої для фінансування
Проекту з передачі електроенергії, здійснювалося фінансування консультанта з підготовки ТЕО 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 тендерної документації за частинами 1, 2.1 та 2.3.
Підготовка ТЕО за Частиною 2.2 «Розумні мережі» здійснювалося в рамках контракту, укладеного Міненерговугілля
з консультантом, який фінансувався за рахунок грантових
коштів Фонду Чистих Технологій.
У 2015 р. завершено розроблення та наказом Міненерговугілля від 06.11.2015 № 710 схвалено ТЕО за Частиною 2.1
«Технічне переоснащення енергетичних об’єктів західного
та південно-західного регіонів України. Встановлення
пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ
«Ковель», ПС 220 кВ «Луцьк-Південна», ПС 330 кВ «Нововолинськ», ПС 330 кВ «Шепетівка», ПС 330 кВ «Кам'янець-Подільська». Зазначене ТЕО підготовлено в рамках
реалізації програми інтеграції ОЕС України до ENTSO-E.
У жовтні 2015 р. проект ТЕО за Частиною 1 «Реконструкція
трансформаторних підстанцій на ПС 330 кВ "Кременчук"
і "Суми" Північної ЕС та ПС 330 кВ "Жовтнева", "Житомирська", "Новокиївська" і "Черкаська" Центральної ЕС» надіслало на розгляд центральним органам виконавчої влади.
За Частинами 1, 2.1 та 2.3 розроблено проект тендерної
документації для подальшого погодження з МБРР та проведення міжнародних конкурсних торгів.
У вересні 2015 р. розпочато процедуру вибору консультанта з управління Проектом та з підготовки тендерної
документації за Частиною 2.2 Проекту.
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.
У 2015 році в рамках Проекту здійснювались будівельно-монтажні роботи за такими контрактами:
• «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»
(Лот 1) - компанією KALPATARU (Індія);
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220-330 kV Substations);
Part 2.2 Smart Grids;
Part 2.3 Balancing Market;
Part 2.4 Institutional Development of SE NPC Ukrenergo
(Introduction of the Information Management System in
SE NPC Ukrenergo, Audit, the Consultant of the Project Management Group).
The loan proceeds under the Electricity Transmission Project
were used to pay for services of the Consultant related to
preparation of the Feasibility Study according to the requirements of Ukrainian legislation 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 bidding documents for parts 1, 2.1 and
2.3.
The Feasibility Study for Part 2.2 Smart Grids was prepared
under the contract between the Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukraine and the Consultant, funded by grant
funds of the Clean Technology Fund.
In 2015, the Feasibility Study for Part 2.1 Technical
Re-equipment of Power Facilitises of Western and
South-Western Regions of Ukraine. Installation of Reactive
Power Compensation Devices at the 330 kV substation
Kovel, the 220 kV substation Lutsk Pivdenna, the 330 kV
substation Novovolynsk, the 330 kV substation Shepetivka,
the 330 kV substation Kamianets-Podilska was completed
and approved by Decree of the Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukraine No. 710 dated 06.11.2015. The given
Feasibility Study was prepared as a part of implementation
of the Program of integration of the IPS of Ukraine into the
ENTSO-E.
In October 2015, the draft Feasibility Study for Part 1
Reconstruction of Transformer Substations: the 330 kV
Substations Kremenchuk and Sumy of the Pivnichna PS and
330 kV Substations Zhovtneva, Zhytomyrska, Novokyivska
and Cherkaska of the Tsentralna PS was submitted to central
authorities of executive power.
The draft bidding documents for Part 1, 2.1 and 2.3 were
prepared for further IBRD approval and international bidding
process.
In September 2015, the procedure for selection of the consultant for project management and preparation of bidding
documents for Part 2.2 of the Project.
Project Construction of the High-voltage 750 kV OHL Rivnenska NPP-Kyivska with loan proceeds from the European
Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and
European Investment Bank (EIB)
The EBRD and EIB loan is 300 million EURO (EBRD – 150
million EURO , EIB – 150 million EURO).
Main task of the Project is the maximum use of the installed
capacity of the Rivnenska and Khmelnytska nuclear power
plants; increasing stability of electricity supply to central part
of the IPS of Ukraine, including Kyivsky generating nod.
In 2015, construction and installation works under the Project were performed under the following contracts:
• Construction of 750 kV OHL Rivnenska NPP-Kyivska (Lot
1) – ALPATARU (India);

• «Будівництво заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС –
Чорнобильська АЕС на ПС Київська» (Лот 2) - компанією
Dalekovod (Хорватія).
Завершено будівництво та у грудні 2015 р. поставлено під
навантаження ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – ПС «Київська»
для проведення комплексних випробувань з подальшим
введенням об’єкта в експлуатацію. Очікуваний термін завершення будівництва заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС
– Чорнобильська АЕС на ПС Київська» - 2 півріччя 2016 р.
Окрім того, у 2 півріччі 2015 р. за результатами міжнародних конкурсних торгів відповідно до принципів і правил із
закупівель ЄБРР було укладено наступні два контракти:
• «Розширення та модернізація підстанції «Київська»
шляхом встановлення другого автотрансформатора
750/330 кВ», підрядник - компанія «Dalekovod j.s.c.»
(Хорватія);
• «Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС –
Північна на ПС 750 кВ «Київська», підрядник - компанія
KALPATARU (Індія).
У грудні 2015 р. контракти набули чинності, після чого
підрядниками розпочато проектні роботи. Завершення цих
контрактів очікується у 2017 р.
Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька
АЕС – Каховська» із залученням кредитних коштів ЄБРР
та ЄІБ
Позика ЄБРР та ЄІБ – 350 млн. євро (ЄБРР – 175 млн.
євро, ЄІБ – 175 млн. євро).
Основними цілями Проекту є максимальне використання
встановленої потужності Запорізької атомної
електростанції; підвищення надійності постачання
електроенергії споживачів Південної частини ОЕС України
в умовах роботи теплових електростанцій ОЕС України
зі зниженою потужністю за рахунок транзиту потужності
безпосередньо від джерела генерації (Запорізької
АЕС); підвищення надійності постачання електроенергії
споживачів Дніпровської енергосистеми за рахунок
транзиту потужності споживачам Південної частини ОЕС
України по ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська.
В рамках Проекту за результатами проведення у 20132014 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.;
– 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.;

• Construction of junction of 750 kV OHL Khmelnytska
NPP-Chornobylska NPP to substation Kyivska (Lot 2) –
Dalekovod (Croatia).
The construction was completed, and the 750 kV OHL Pivnenska NPP-substation Kyivska was loaded for final testing
with further put into operation. The expected construction
completion term for the junction of 750 kV OHL Khmelnytska NPP-Chornobylska NPP to substation Kyivska is second
semester of 2016.
Besides, in the second semester 2015, two following contracts were concluded based on results of international bids
according to the EBRD procurement rules and procedures:
• Extension and Modernization of Substation Kyivska by
Installation of the Second 750/330 kV autotransformer,
contractor – Dalekovod j.s.c. (Croatia);
• Construction of the Junction 330 kV OHL Chornobylska
NPP-Pivnichna to 750 kV Substation Kyivska, contractor KALPATARU (India).
In December 2015, the Contracts became effective, and the
contractors commenced the project works. The contracts
are to be finalized in 2017.
Construction of the 750 kV OHL Zaporizka NPP-Kakhovska
with loan proceeds from the EBRD and EIB
The EBRD and EIB loan is 350 million EURO (EBRD – 175
million EURO, EIB – 175 million EURO).
Main tasks of the Project maximum use of the installed capacity of Zaporizka nuclear power plant; increasing stability
of electricity supply to consumers of the Southern part of the
IPS of Ukraine under the condition of operation of thermal
power plants of the IPS of Ukraine with reduced capacity due
to power transit directly from the generating source (Zaporizka NPP); increasing the reliability of electricity supply to
consumers of the Dniprovska PS due to power transfer to
consumers of the Southern part of the IPS of Ukraine via
the 750 kV OHL Zaporizka NPP-Kakhovska.
Based on the results of international bids carried out in
2013-2014, 5 contracts were concluded under the Project,
amounting to 198.8 million EURO:
the Contract 01-4/3484-13 dated 14.08.2013 for the construction of 750 kV OHL Zaporizka NPP-Kakhovska (package
1) concluded with Instalaciones Inabensa (Spain) for an
amount of 55.5 million EURO;
the Contract no. 01-4/0157-14 dated 22.01.2014 for the
construction of 750/330 kV substation Kakhovska with
installation of 1000 MVA AT2, including CPCS, relay
protection and automatic equipment and relevant infrastructure (package 2, lot 1), concluded with Engineering
Construction Company Soiuz-Seti CJSC (Russia) for an
amount of 95.9 million EURO;
the Contract no. 01-4/0413-14 dated 18.02.2014 for the
construction of 750/330 kV substation Kakhovska with
installation of 1000 MVA AT1 and relevant infrastructure
(package 2, lot 2), concluded with ABB AG + KECC LLC
(Germany-Ukraine) for an amount of 17.8 million EURO;
the Contract no. 01-4/0158-14 dated 22.01.2014 for the
construction of junction of the 330 kV OHL Novokakhovska-Ostrovska (package 3), concluded with Dalekovod
(Croatia) for an amount of 11.1 million EURO;
the Contract no. 01-4/0159-14 dated 22.01.2014 for the
construction of junction of 330 kV OHL Novokakhovs-
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– 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.
Упродовж 2015 р. підрядниками продовжувалося
виконання будівельно-монтажних робіт на об’єктах,
закупівля та поставка матеріалів і обладнання на
будівельні майданчики, а також було завершено
розроблення робочої документації, продовжувалося її
узгодження з ДП «НЕК «Укренерго».
Враховуючи економію кредитних коштів ЄБРР за
Проектом в обсязі 65 млн. євро, проведено у різних
форматах консультації з Банком щодо можливих
напрямів використання заощаджених коштів.
За результатами переговорів 24.03.2015 підписано
Додаткову угоду № 1 до Кредитної угоди з ЄБРР, якою
передбачено фінансування в рамках Проекту додаткового
компоненту – будівництво ПС 330/110/35 кВ «Західна» із
заходами ПЛ 330 кВ
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 (у грудні 2015 р. обсяг позики зменшено до 40,5 млн.євро).
Основною метою Проекту є підняття рівня безпеки, надійності та ефективності постачання електроенергії шляхом
реабілітації підстанцій, які досить тривалий час знаходяться
в експлуатації та мають в переважній частині електрообладнання, що в значній мірі відпрацювало свій експлуатаційний
термін, гарантований виробником, і потребує щорічних
витрат для його відновлення та підтримання на належному
технічному рівні.
В рамках Проекту 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»), які
внаслідок агресії Росії у східній частині країни опинилися на
непідконтрольній Україні території.
У зв’язку з цим було проведено міжнародні конкурсні торги
з визначення генпідрядників для реконструкції лише двох
підстанцій Дніпровської ЕС (ПС 330 кВ «Кіровська» та ПС
330 кВ «Дніпро-Донбас»), за результатами яких 28.12.2015
укладено контракт з переможцем торгів - консорціумом
«Alstom Grid GmbH» (Німеччина) - ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» (Україна) вартістю 18 126 506,24 євро (без
ПДВ).
У грудні 2015 р. підписано Спільний лист Кабінету Міністрів
України та KfW щодо зменшення суми позики на 25 млн.
євро, що залишилися невикористаними через зміну обсягів
робіт за проектом.
Завершено консультації з KfW та отримано згоду щодо використання частини незаконтрактованих кредитних коштів
для фінансування повної реконструкції двох ПС Дніпровської ЕС (ПС 330 кВ «Кіровська» та ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас»). З метою підготовки ТЕО та тендерної документації
здійснювалося узгодження з KfW та Консультантом тексту
Доповнення № 1 до Договору про надання консультаційних
послуг.
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ka-Khersonska (package 4), concluded with Dalekovod
(Croatia) for an amount of 18.5 million EURO;
In 2015, the contractors continued to perform the construction and installation work, purchase of materials and equipment and their delivery to construction sites; preparation of
the detailed documentation was completed, its approval by
SE NPC Ukrenergo is continuing.
Taking into account the saved loan proceeds granted by
the EBRD under the Project in amount of 65 million EURO,
the consultations in different formats were carried out with
the Bank with respect to possible ways of usage of saved
money.
Based on results of negotiations, the additional agreement 1
to the EBRD loan agreement was concluded on 24.03.2015
with the purpose of funding of the additional component
within the framework of the Project, in particular construction of the 330/110/35 kV substation Zakhidna with junctions
of 330 kV OHL.
The project Enhancement of Electricity Transmission
(Modernization of Substations) funded by the Government
of the Federal Republic of Germany and KfW
The Loan granted by the Government of the Federal Republic
of Germany and Reconstruction loan institution (KfW) is
65.5 million EURO (in December 2015 the loan amount was
reduced to 40.5 million EURO).
The main task of the Project is to enhance safety, reliability
and efficiency of electricity supply by reconstruction of
substations operated for a long time and most equipment of
which had worked out its service lifetime, guaranteed by the
manufacturer, and needs 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 substation Kirovska, 330 kV substation Dnipro-Donbaska) and 3 substations of the Donbaska power system
(330 kV substation Tsentralna, 330 kV substation Mykhailivka, 220 kV substation Lysychanska), which currently are at
the uncontrolled territory of Ukraine because of the Russian
aggression.
For this reason, the international bids were carried out to
select the general contractors for reconstruction of only
two substations of the Dniprovska PS ( 330 kV substation
Kirovska ad 330 kV substation Dnipro-Donbas), as a result
of which on 28.12.2015 the Contract was awarded to the
consortium of Alstom Grid GmbH (Germany) and Chornomorenergospetsmontazh LLC (Ukraine) for an amount of
18,126,506.24 EURO (excluding VAT).
In December 2015, the Joint Letter of the Cabinet of Ministers of Ukraine and KfW was signed to reduce the loan
amount by 25 million EURO that was not used as far as the
scope of the project work had changed.
Upon consultations with KfW it was agreed to use a part
of non-contracted loan proceeds to finance the complete
reconstruction of two substations of the Dniprovska PS (330
kV substation Kirovska and 330 kV substation Dnipro-Donbas). For the purpose of preparation of the Feasibility Study
and bidding documents, the text of Annex 1 to the Agreement for consultation services was agreed by KfW and the
Consultant.
Project for Reconstruction of Substations in the Eastern
Part of Ukraine

Проект «Реконструкція підстанцій у східній частині
України»
Кредит Уряду Німеччини – 150 млн. євро.
Проект фінансується в рамках:
Меморандуму про спільні наміри Уряду України та Уряду
Федеративної республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн.
євро;
Рамкової угоди про надання індивідуальних кредитів між
Кабінетом Міністрів України та Кредитною установою
для відбудови (KfW) для німецької Схеми гарантій щодо
незв’язаного фінансового кредиту (UFK) для України.
Зазначені міжнародні договори підписано 01.04.2015 та
ратифіковано 15.07.2015.
Згідно з міжурядовими домовленостями розмір індивідуального фінансування проектів в енергетичній галузі
становить 150 млн. євро.
На підставі рішення Спільної українсько-німецької робочої групи, створеної для відбору проектів в рамках дії
двосторонньої Групи високого рівня, за рахунок цих коштів
відбуватиметься фінансування запропонованого ДП «НЕК
«Укренерго» проекту «Реконструкція підстанцій у східній
частині України».
Головною метою проекту є забезпечення покриття пікових
навантажень і споживання електроенергії в умовах погіршеного електропостачання (в результаті пошкоджень та
часткової окупації східної України), забезпечення надійної
роботи системи передачі електроенергії в цілому і Дніпровської та Північної енергетичних систем, зокрема, а також
підготовці до інтеграції об'єднаної енергетичної системи
України з Європейською мережею операторів систем передачі електроенергії ("ENTSO-E").
В рамках Проекту планується здійснити реконструкцію 4-х
трансформаторних підстанцій:
ПС 750 кВ «Запорізька» та ПС 750 «Дніпровська» (Дніпровська ЕС);
ПС 330 кВ «Артема» та ПС 330 кВ «Залютине» (Північна
ЕС).
У вересні 2015 р. KfW надав на розгляд Українській стороні
проекти юридичних угод (Індивідуальна кредитна угода між
Кабінетом Міністрів України та KfW та Окрема угода між ДП
«НЕК «Укренерго» та KfW).
Для розроблення ТЕО та тендерної документації залучено
міжнародного консультанта, фінансування послуг якого
забезпечується за рахунок грантових коштів спеціального
фонду Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (Фонд досліджень та
консультацій).
У листопаді 2015 р. підписано Фінансову угоду між KfW та
ДП «НЕК «Укренерго» про надання фінансової допомоги
на експертні послуги у сумі 1,3 млн. євро та договір про
надання консультаційних послуг між ДП «НЕК «Укренерго», представленим KfW, та консорціумом (MVV Decon Consulectra Unternehmensberautung GmbH, Німеччина).
Наприкінці листопада 2015 р. відбулося відвідування консультантом об’єктів реконструкції, в рамках якого проведено детальне технічне обстеження та збір технічних даних
для розроблення ТЕО.

The loan from the Government of Germany – 150 million
EURO .
The project is funded under:
the Memorandum of Intent concluded by the Government
of Ukraine and the Government of the Federal Republic of
Germany with respect to the untied loan amounting to 500
million EURO ;
the Framework Agreement for individual loans between
the Cabinet of Ministers of Ukraine and the reconstruction loan institution (KfW) under the German guarantee
scheme for untied financial loan (UFK) for Ukraine.
The given international contracts were signed on 01.04.2015
and ratified on 15.07.2015.
Under the intergovernmental agreements, the amount of
individual loan for power projects is 150 million EURO.
By decision of the Joint Ukrainian-German Work Group
created for project selection within the bilateral High-Level
Group, these funds will be used to financed the Project for
Reconstruction of Substations in the Eastern Part of Ukraine
proposed by SE NPC Ukrenergo.
The main task of the Project is to ensure the coverage of
peak loads and electricity consumption under conditions of
aggravated electricity supply (due to damages and partial
occupation of the eastern Ukraine), ensure reliable operation of the electricity transmission system in general and in
particular the Dniprovska and Pivnichna power systems, and
to prepare to the parallel operation of the integrated power
system of Ukraine into the European network of transmission system operators (ENTSO-E).
Within the Project it is planned to reconstruct 4 transformer
substations:
the 220 kV substation Zaporizka and 750 kV substation
Dniprovska (Dniprovska PS);
330 kV substation Artema and 330 kV substation Zaliutyne
(Pivnichna PS).
In September 2015, KfW submitted the draft agreements to
the Ukrainian party (Individual Loan Agreement between the
Cabinet of Ministers of Ukraine and KfW and the Separate
Agreement between
SE NPC Ukrenergo and KfW).
For the purpose of preparation of the Feasibility Study
and bidding documents the international consultant was
engaged, whose services are financed from the grant funds
provided by the special fund of the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development of Germany (Research
and Consultation Fund).
In November 2015, KfW and SE NPC Ukrenergo concluded
the Financial Contact for the provision of financial assistance for expert services in amount of 1.3 million EURO
and the Agreement for consultation services between SE
NPC Ukrenergo, represented by KfW, and the Consortium of
MVV Decon-Consulectra Unternehmensberautung GmbH,
Germany.
At the end of November 2015, the Consultant visited the
reconstruction sites where the detailed technical inspection
was carried out, and the technical data were collected for
preparation of the Feasibility Study.
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6

Міжнародна діяльність
International activity

6.1

Міжнародна співпраця та європейська інтеграція
International cooperation and European integration

ДП «НЕК «Укренерго» в 2015 році продовжувало співпрацю
з енергетичними організаціями та системними операторами
сусідніх країн. З метою забезпечення паралельної роботи
енергосистеми України з енергосистемами сусідніх країн
систематично проводилися консультації та переговори ДП
«НЕК «Укренерго» з MAVIR ZRt (Угорщина), Transelectrica
S.A. (Румунія) та ДП «Мoldelectrica» (Молдова).
Протягом 2015 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, 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 приймання-передачі
електричної енергії між ОЕС України та енергосистемами
суміжних країн;
об`єднання енергосистем європейських країн – систему
ENTSO-E визначено стратегічно важливим проектом
розвитку української енергетики, включаючи створення
технічних умов для паралельної роботи всієї ОЕС України з
енергетичним об`єднанням країн Європи.
Протягом року фахівці ДП «НЕК «Укренерго» брали активну
участь у виконанні діючих та опрацювання нових проектів,
таких як:
Меморандум між Україною та Європейським Союзом про
порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі;
Виконання зобов’язань стосовно імплементації положень
законодавства ЄС в національну нормативно-правову
базу. Реалізується в рамках виконання наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України № 395 від
23.06.2015р.;
Виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства тощо.
У 2015 ДП «НЕК «Укренерго» розглянуто та опрацьовано
технічні програми випробувань енергоблоків на ТЕС і ГЕС, що
були підготовлені ДП «Чехпол Енерджи» в рамках проекту.
Крім того, зазначені програми були направлені на розгляд
та опрацювання до генеруючих компаній. Отримані від
генкомпаній результати розгляду та відповідні зауваження
і пропозиції були передані українському консультанту для
доопрацювання.
30 грудня 2015 зареєстровано договір між Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України та ДП «НЕК
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SE NPC Ukrenergo kept on cooperating with entities of the
power sector and system operators of the neighboring in
2015. To provide parallel operation of the Ukrainian power
network and power systems of the neighboring countries
SE NPC Ukrenergo held regular meetings and negotiations
with MAVIR ZRt (Hungary), Transelectrica S.A. (Romania)
and SE «Мoldelectrica» (Moldova).
During 2015 the Company’s specialists continued to
supervise and meter the electricity flows being exported/
imported/ transited between the power systems of Ukraine
and neighboring countries, particularly:
Fulfilled the matching of the technical possibility of
the electricity export/ import through the transmission
network of the Burshtyn TPP Island with our foreign
partners, carried out the control over the supply schedules, unscheduled flows and power losses;
Provided the scheduling of the supplies from the IPS of
Ukraine to the power networks of Belarus, Moldova and
Russian Federation;
Ensured the submission of the agreed cross border flows
schedules to the SE Energorynok;
Supervised, agreed and documented the data concerning the actual volume of the power export/ import flows
between the power systems of Ukraine and neighboring
countries;
The interconnection of the power systems of the European countries – ENTSO-E system – was determined
to be the Ukrainian power system development project
of strategical importance, including developing of the
technical basis for the parallel operation of the whole IPS
of Ukraine and EU power association.
The SE NPC Ukrenergo’s experts participated in currently
existing as well as in newly introduced projects during the
year, for example:
Memorandum on mutual understanding between Ukraine
and European Union Regarding the Cooperation in Energy Sphere;
Fulfilling the liabilities on implementation of the EU
legislation into the local regulatory and legal framework
provisions. Is being implemented in accordance with the
Decree of the Ministry of Energy and Coal Industry of
Ukraine No 395 of 23.06.2015;
Fulfilling the liabilities in frames of Treaty on the Energy
Community Establishing so on.
In 2015 SE NPC Ukrenergo considered over and processed
some technical programs of the TPPs and HPPs units testing, the documents were developed by SE Chechpol Energy
within the Project. Moreover, the abovementioned programs were presented to the consideration and finalization
of the generating companies. The corresponding results
and comments received from the generators were passed
to the Ukrainian side consultant to be completed.
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«Укренерго» щодо виконання роботи з організації збору
даних та підготовки інформації про Об’єднану енергетичну
систему України в рамках реалізації української частини зобов’язань по проекту «Дослідження можливості синхронного
об’єднання української і молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E»
Наприкінці 2015 року від консорціуму європейських системних операторів був отриманий проект заключного звіту щодо
виконання розрахунків та аналізу здійсненності синхронного
об’єднання української та молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.
Аналіз дослідження щодо експлуатації енергосистем показав,
що в режимі реального часу енергосистема України частково
підготовлена для синхронної роботи з європейською.
Для досягнення рівня відповідності з принципами європейських правил експлуатації енергосистем потрібно вжити
ряд заходів шляхом часткової зміни експлуатаційних та
ринкових правил. Зокрема, в частині регулювання частоти та
потужності та внесення коректив в частині планів захисту та
відновлення, релейного захисту та автоматичного частотного
розвантаження.
У 2015 році ДП «НЕК «Укренерго» здійснювало реалізацію
першочергових організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об’єднанням енергосистем
європейських держав на період до 2016 року відповідно до
наказу Міненерговугілля України №840 від 25.11.2014р. «Про
програму інтеграції Об’єднаної енергосистеми України до
об’єднання енергосистем європейських держав».
Протягом 2015 року представники ДП «НЕК «Укренерго»
разом з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Міненерговугілля України, представників електрогенеруючих підприємств та енергопостачальних компаній та
за участі експертів громадських організацій приймали участь
в розробці проекту Закону України «Про засади функціонування ринку електроенергії України».
Також проводилась робота з розробки та впровадження
Кодексу електричних мереж. Проект Кодексу розробляється
робочою групою з реалізації положень Закону України «Про
засади функціонування ринку електричної енергії», яка створена 26.02.2014 р. наказом Міненерговугілля України № 227.
Проект Кодексу після розміщення на офіційному веб-сайті
Міненерговугілля України пройшов громадські обговорення
з усіма зацікавленими організаціями, був перекладений на
англійську мову та направлений до Секретаріату Енергетичного Співтовариства для надання експертного висновку.
Було отримано та враховано при доопрацюванні зауваження
Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Наразі Кодекс
електричних мереж має бути поданий Міненерговугіллям
України на узгодження до Міністерства юстції України.
У 2015 році ДП «НЕК «Укренерго» продовжило роботу щодо
гармонізації положень загальновживаних стандартів ЄС.
Було затверджено технічне завдання на виконання робіт з
«Розроблення і затвердження переліку стандартів, правил і
норм ЄС, що підлягають першочерговому впровадженню в
Україні», виконана науково-технічна робота «Розроблення
і затвердження переліку стандартів, правил і норм ЄС, що
підлягають першочерговому впровадженню в Україні» була
виконана, складено уточнений Перелік європейських стандартів електроенергетичного сектора, що підлягають впровадженню в Україні.
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The Agreement between the Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukraine and SE NPC Ukrenergo on gathering
and processing the data concerning IPS of Ukraine in the
frames of Ukrainian side obligations fulfillment under the
Project on Feasibility Study on Synchronous Interconnection of Ukrainian and Moldovan Power Systems to ENTSO-E Continental Europe Power System was registered on
30 December 2015.
At the end of 2015 the ENTSO-E presented the draft Final
Report on Calculations and Studying of the Synchronous
Interconnection of Ukrainian and Moldovan Power Systems
to ENTSO-E Continental Europe Power System.
Evaluation of the Study on systems operation showed that
IPS of Ukraine is partly prepared to the real-time synchronous operation with European power system.
To meet the principles of the EU regulations on system operation, some steps should be made on partial changing of
the operational and market rules. Particularly, in terms of
frequency and load regulation, as well as adjusting protection and restoration plans, relay protection and automatic
frequency unloading.
During 2015 SE NPC Ukrenergo implemented the priority
organizational and technical measures to prepare the IPS
of Ukraine for operation with power systems of European
countries till 2016 in accordance with the Decree of the
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine On Program of Interconnection of the IPS of Ukraine to Association of the European countries power networks.
During 2015 the representatives of SE NPC Ukrenergo,
Energy Community Secretariat, Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukraine, generation enterprises and distributional companies, as well as the experts of the non-governmental organisations participated in the development of the
Law of Ukraine On the Principles of Electricity Market of
Ukraine Operation.
The measures on development and implementation of the
Power Network Code were carried out. The draft Code is
being developed by the working group on the Provisions of
the Law of Ukraine On the Principles of Electricity Market
of Ukraine Operation implementation, the WG was introduced by the Decree of the Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukraine No 227 of 26.02.2014. The draft Code,
after being published on the official web site of the Ministry
of Energy and Coal Industry of Ukraine, was subject to
the public hearing with participation of all organizations
concerned, translated into English and sent to the Energy
Community Secretariat for their expert conclusion. The
amendments of the Energy Community Secretariat were received and taken into account while completion. Today, the
Power Network Code is to be represented by the Ministry
of Energy and Coal Industry of Ukraine to the Ministry of
Justice of Ukraine.
In 2015 SE NPC Ukrenergo continued to harmonize the
provisions of the EU common standards. The Terms of
Reference on Development and Validation of the List of EU
Standards, Rules and Regulations that are the Subject of
the Prior Implementation in Ukraine were approved. The
scientific and technological work on Development and Validation of the List of EU Standards, Rules and Regulations
that are the Subject of the Prior Implementation in Ukraine
was written. The updated list of the EU Standards for Power Sector of the Implementation in Ukraine was made.

6.2

Експорт/Імпорт електроенергії
Electricity export/import

Наявність потужних міждержавних ліній електропередачі
об’єднаної енергосистеми України забезпечує значний
обмін електроенергією з енергетичними системами країн
СНД (Росії, Білорусі, Молдови). До ОЕС України входить
більше п’ятидесяти ліній зв’язку з енергосистемами
сусідніх країн різних класів напруг, що створює сприятливі умови для експорту електроенергії до країн Європи
(Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії).
Кількість міждержавних ліній електропередачі, по яких
електроенергія переміщується через митний кордон
України, на кінець 2015 року склала:
Країна
Country
Росія
Russia

The availability of high-capacity interstate transmission
lines of the integrated power system of Ukraine provides a
significant power exchange with the power systems of CIS
countries (Russia, Belarus and Moldova). The integrated
power system of Ukraine includes more than fifty lines with
power systems of neighboring countries of different voltage
classes. Such situation creates favorable conditions for
electricity exports to European countries (Hungary, Slovakia,
Poland and Romania).
By the end of 2015 a number of interstate transmission lines
through which electricity moves through the customs border
of Ukraine was, as follows:
ЛЕП класу напруги кВ, шт
Voltage type of the OHL, kV, pcs.

750

500

1

1

400

330

220

110

5

2

2

35

6÷10

1

Молдова
Moldova

7

11

1

Білорусь
Belarus

2

2

1

Польща
Poland

1

Словаччина
Slovakia

1
1

Угорщина
Hungary

1

1

Румунія
Romania

1

1

1
2

* Передача постійного струму
* Direct current transmission
Відповідно до чинного законодавства України, регулюючого питання здійснення експорту/імпорту електроенергії
з/до ОЕС України, у 2015 році право здійснювати експорт
української електроенергії до енергосистем Словаччини,
Угорщини, Румунії отримали: ТОВ «ДТЕК Трейдінг», ТОВ
«ТЕК», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПП «ЕРУ Трейдінг» та до Польщі – ТОВ «ДТЕК
Трейдінг». Експорт електроенергії до Словаччини по
ПЛ-35 кВ «Ужгород – Собранці» з січня по квітень 2015
року здійснювало ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Погодження Міненерговугілля України щодо можливості
використання пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж «Острова Бурштинської ТЕС» для транзитних поставок електроенергії було надано ДПЗД «Укрінтеренерго», ТОВ «ТЕК» та ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Відповідно до рішення Міненерговугілля України, для
покриття дефіциту генеруючих потужностей ОЕС України,
економії гідроресурсів і накопичення запасів вугілля на
складах українських ТЕС, у 2015 році періодично здійснювалось імпортне постачання електроенергії до ОЕС України
з ЄЕС Росії на умовах укладеного контракту між ДПЗД
«Укрінтеренерго» і ПАТ «Интер РАО».

According to the current legislation of Ukraine, regulating issues of electricity export/import to/from IPS Ukraine, in 2015
the following companies received the right to export Ukrainian
electricity to power systems of Slovakia, Hungary, Romania:
LLC DTEK Trading, LLC TEK (ТОВ ТЕК), JSC DonbasEnergo, PJSC DTEK Pavlogradugol, PE ERU Trading (ПП ЕРУ
Трейдінг) and to Poland - LLC “DTEK Trading”. In the period
January-April 2015 the electricity exports to Slovakia via
PL-35 kW “Uzhgorod – Sobrance” was carried out by Public
Joint Stock Company Zakarpattya Oblenergo.
Approval of the Ministry of energy and coal industry of
Ukraine of the possibility of using of transmission capacity of
interstate electrical networks Burshtyn TPP Island to transit
electricity supply was provided to SFTC Ukrinterenergo, LLC
“TEK” and Public Joint Stock Company Zakarpattyaoblenergo.
According to the decision of the Ministry of energy and coal
industry of Ukraine to cover a deficit of generating capacities
of the IPS of Ukraine, conservation of water resources and
accumulation of coal reserves at warehouses of Ukrainian
thermal power plants in 2015 the import of electricity supply
was periodically carried out to the IPS of Ukraine from the
Unified Energy System of Russia according to the existing
contracts between SFTC Ukrinterenergo and OJSC Inter RAO.
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Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України за 2014 - 2015 рр. (млн.кВт*год)
Volumes of the exported/imported electricity to/from the IPS of Ukraine for 2014 - 2015 (million kW/h)
Країни
Country
Угорщина Hungary
Словаччина Slovakia
Румунія Romania
Всього з БуТЕС
експорт
Total from Burshtyn TPP
export

2014

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

2015

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

-4 145,1

-3,84

-3 531,1

-14,81

-90,3

99,69

-21,9

-75,73

0,0

0,0

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)
«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 Європейського союзу.
Величина потужності максимально – допустимого експорту з «Острова», яка узгоджена з уповноваженою особою
ENTSO-E на 2015 рік, складала 650 МВт. Дана величина
обумовлена як балансом «Острова» (генеруючою спроможністю), так і динамічною стійкістю Бурштинської ТЕС та
мережі «Острова»

-4 235,4

-3,20

-3 552,9

-16,11

Польща Poland
експорт export

-685,8

-33,37

-66,5

-90,30

Росія експорт Russia export
імпорт import

0,0
178,0

Молдова експорт Moldova export
імпорт import

-730,7
0,0

-49,80

-17,6
0,0

-97,59

Білорусь експорт Belarus export

-2 401,0

-20,07

-0,8

-99,97

Словаччина Slovakia

Всього з країнами СНД
Total with CIS countries
експорт export
імпорт import

-3 131,7
178,0

-29,88

-22,16
2 296

-176,98

Угорщина Hungary

Експорт всього
Total export

-8052,9

-18,42

-3 641,6

-54,78

Румунія Romania

Імпорт всього
Import export

178,0

-3,76
2 296

2 296

Р ехроrt ≤ 650 МВт Р ехроrt ≤ 650 MW

«Острів Бурштинської ТЕС»
Burshtyn TPP Island

ENTSO - E ENTSO - E
Експортні поставки електроенергії з «Острова» в 2015
році здійснювалися за зовнішньоекономічними контрактами ТОВ «ДТЕК Трейдінг», ТОВ «ТЕК», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПП «ЕРУ Трейдінг».
Поставки електроенергії по ПЛ – 35 кВ «Ужгород 2 –
Собранці» з січня по квітень 2015 року здійснювало ПАТ
«Закарпаттяобленерго».
В 2015 році обсяг експортних поставок електроенергії
з «Острова» у порівнянні з 2014 роком зменшився на
90,30 %.
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“Burshtyn TPP Island” (hereinafter – “The Island”) continues
to operate in a mode of parallel operation with ENTSO-E and
separately from the main part of the IPS of Ukraine, which
allows exports to the European Union countries.
The value of a maximum capacity of permissible exports
from “The Island” agreed the authorized person of ENTSO-E
for 2015 was 650 MW. It is defined both the balance of
“The Island” (generating capacity) and dynamic stability of
“Burshtyn TPP Island” and network of “The Island”.

In 2015 the electricity exports from “The Island” were
carried out under foreign trade contracts with LLC “DTEK
Trading”, LLC “TEK”, JSC “DonbasEnergo”, PJSC “DTEK
Pavlogradugol” PC “ERU Trading”.
In the period January-April 2015 the electricity supply via
PL-35 kW “Uzhgorod – Sobrance” was carried out by Public
Joint Stock Company “Zakarpattyaoblenergo”.
In 2015 the volume of export electricity deliveries from “The
Island” decreased by 90.30% in comparison with 2014.
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Експорт електроенергії в Польщу (направлена передача по ПЛ 220 кВ Добротвірська
ТЕС (Україна) – Замость (Польща)
Electricity exports to Poland
(“directed transmission” via 220 kW Overhead power line - Dobrotvirs’ka thermal power
plant - Zamost)
ПЛ-220 кВ Добротворська ТЕС – Замость може забезпечувати в режимі «направленої передачі» експорт електроенергії до Польщі максимальною потужністю до 235 МВт.

220 kW Overhead power line - Dobrotvirs’ka thermal power
plant - Zamost can provide in a mode of “directed transmission” electricity exports to Poland with a maximum capacity
to 235 MW.

Р ехроrt ≤ 235 МВт Р ехроrt ≤ 235 MW
ПС 220 кВ “Замость”(Польща)
220 kV substation “Zamost” (Poland)
Протягом 2015 року експортні поставки електроенергії до Польщі здійснювалися за зовнішньоекономічним
контрактом ТОВ «ДТЕК Трейдінг», а у вересні польській
енергосистемі надавалася аварійна допомога по ПЛ-220 кВ
Добротворська ТЕС – Замость за договором між ДП «Енергоринок» і PSE Operator.
У порівнянні з 2014 роком, обсяг експортних поставок
української електроенергії до Польщі в 2015 році зменшився
на 16,11%.

Добротвірська ТЕС (Україна)
Dobrotvirska TPP (Ukraine)
During 2015 exports of electricity to Poland were being
carried out under a foreign trade contract with LLC “DTEK
Trading”, and in September the Polish power system received
an emergency assistance to 220 kW Overhead power line
- Dobrotvirs’ka thermal power plant - Zamost under the
contract between SC “Energorynok” and PSE Operator.
Compared to the year 2014, the volume of exports of Ukrainian electricity to Poland decreased by 16.11% in 2015.

Республіка Молдова

The Republic of Moldova.

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

Based on the transfer capability of internal sections of the
IPS of Ukraine, the value of power flow from the IPS of
Ukraine to Moldovan power system is 700 MW, but un some
periods of maximum loads and during a repair work at nearby 330 kW power lines it can be limited to zero.

Молдовська ЕС Moldavian PS
		

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.

The transport system of the IPS of Ukraine allowed exchange electricity between the IPS of Ukraine and the Unified
Energy System (UES) of Russia with a capacity of about
3000 MW.

					

Протягом 2015 року комерційні експортні поставки
електроенергії до Молдавської енергосистеми не здійснювались, а незначний обсяг перетоку електроенергії,
який склався за рік, пов’язаний з паралельною роботою
енергосистем та оформлювався за договором між ДП
«Енергоринок» і ВАТ «Energocom».

Республіка Білорусь.

The Republic of Belarus.

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

			

For the period of 2015, commercial exports of electricity to
Moldovan power system has not been carried out, and a
small volume of electricity flow, fixed for a year, was related
to a parallel operation of power systems and registered
under the contract between the SC “Energorynok” and open
joint-stock company “Energocom”.

Existing inter-state relations today can provide commercial exchange of electricity between the power systems of
Ukraine and Belarus with capacity 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

P import ≤3000 МВт P import ≤3000 MW

ОЕС України Ukrainian IPS

ЄЕС Росії UPS of Russia

Р ехроrt ≤3000 МВт Р ехроrt ≤3000 MW
Відповідно до рішення Міненерговугілля України, для
покриття дефіциту генеруючих потужностей ОЕС України,
економії гідроресурсів і накопичення запасів вугілля на
складах українських ТЕС, у 2015 році періодично здійснювалось імпортне постачання електроенергії до ОЕС
України з ЄЕС Росії за контрактом між ДПЗД «Укрінтеренерго» і ПАТ «Интер РАО».
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ОЕС України Ukrainian IPS

P import ≈ 700 МВт P import ≈ 700 MW

Експорт електроенергії в Росію, Молдову, Білорусь
Electricity export to Russia, Moldova, Belarus
Російська Федерація

Р ехроrt ≤ 700 МВт Р ехроrt ≤700 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.

For the period of 2015, exports of Ukrainian electricity to
Belarus has not been carried out, and a small volume of
electricity flow, fixed for a year, was related to services provision to power consumers of border areas between IPSs of
Belarus and Ukraine under the contract between the SC “Energorynok” and State production association “BELENERGO”.

According to the decision of the Ministry of energy and coal
industry of Ukraine to cover a deficit of generating capacities
of the IPS of Ukraine, conservation of water resources and
accumulation of coal reserves at warehouses of Ukrainian
thermal power plants in 2015 the import of electricity supply
was periodically carried out to the IPS of Ukraine from the
Unified Energy System of Russia according to the contract
between SFTC “Ukrinterenergo” and OJSC “Inter RAO”
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7

Корпоративно-соціальна відповідальність
Corporate-Social responsibility

7.1

Екологічна політика
Environmental policy

У процесі функціонування Об’єднаної енергетичної
системи (ОЕС) України та реалізації програми розвитку
магістральних електромереж, для забезпечення стабільної роботи ОЕС України, видачі потужності електростанцій, вирішення питань окремих регіонів країни, особлива
увага приділялась мінімізації негативного впливу на
довкілля.
Політика підприємства у сфері екологічного менеджменту спрямована на забезпечення ефективного
використання природних ресурсів, охорону довкілля та
забезпечення екологічної безпеки виробництва.
З метою зменшення впливу всіх видів діяльності підприємства на довкілля на підприємстві впроваджена система
управління охороною навколишнього середовища, затверджена інтегрована політика у сфері управління екологією,
визначені цілі і завдання з природоохоронної діяльності.
Однією із основних частин виробничої діяльності
підприємства є виконання робіт з паспортизації 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.
Основними джерелами шкідливого впливу на навколишнє
природне середовище при функціонуванні енергооб’єктів
ДП «НЕК «Укренерго» є:
викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря;
відходи виробництва в процесі виробничої діяльності;
забруднюючі речовини, що скидаються у водоймища
при водоспоживанні та водовідведенні в процесі спеціального водокористування;
електромагнітні випромінювання радіотехнічних
об’єктів, які належать до шкідливих фізичних факторів
впливу.
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.
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During the operation of the Integrated Power System (IPS)
of Ukraine and implementation of a program of long distance
electric networks, a particular attention was paid to minimization of the environmental impact to ensure a stable
operation of IPS of Ukraine, production of power capacity of
power plants, issues resolution of some regions.
The company’s policy in the field of environmental management aims to ensure an efficient use of natural resources,
environmental protection and environmental safety of
production.
To reduce the impact of all of company’s activities on the
environment a system of environmental management was
implemented, an integrated policy in the field of ecology
management was adopted, goals and objectives of environmental protection were defined.
One of the main parts of the company’s production activity is
the works execution on certification of sanitary and ecological condition of objects the State Enterprise “National Power
Company “Ukrenergo”, including permits for emissions of
pollutants into the air, permits for special water use, limits of
the generation and disposal of waste in including hazardous
waste, permits for waste disposal and so on.
The main sources of harmful effects on the environment at
operation of power objects of the State Enterprise “National
Power Company “Ukrenergo” are the following:
emissions of pollutants from stationary sources into the air;
waste products in course of the production process;
pollutants discharged into reservoirs while water using and
draining in course of a special use of water;
electromagnetic radiation of radio facilities which are the
harmful physical impacts.
The impact on the air and water objects at the sites of the
State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” is
negligible as the company doesn’t use processes leading
to significant emissions and discharges into the water and
there aren’t almost any materials and substances affecting
the environment.
The aspects which are able to affect the soil in course of
construction and reconstruction of power objects:
construction of foundations for a support;
materials storage;
building of access roads for construction;
organization of temporary storage of waste.
During the construction of power plants fertile soil is
removed before construction and stored in designated areas
for future use.
In order to return a rotten land and prevent the negative
effects of changes in natural-territorial complexes, creation
instead of rottened ones of productive and efficiently organized cultural elements of anthropogenic landscapes and
improvement of the environment, the SE “NEC “Ukrenergo”
mandatory conducts land reclamation. Access roads are
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З метою повернення порушених земель та попередження негативних наслідків змін природно-територіальних
комплексів, створення на місці порушень продуктивних і
раціонально організованих елементів культурних антропогенних ландшафтів та поліпшення умов навколишнього
середовища, НЕК «Укренерго» в обов’язковому порядку
проводить рекультивацію земель. Під’їзні шляхи сплановуються таким чином, щоб максимально використовувати
існуючі дороги та проїзди. З метою мінімізації негативного впливу на ґрунти дорожня сітка в районі будівництва
обирається таким чином, щоб вона могла забезпечити
перевезення вантажів з великими габаритами і була
розрахована на інтенсивний рух.
Шумовий вплив на рослинний і тваринний світ.
Під час вибору траси будівництва ЛЕП враховуються
шляхи міграції птахів та тварин. Процес будівництва ПЛ
і ПС супроводжується шумом та присутністю людей, що
відлякує представників фауни та змушує їх ховатися, а
птахів міняти місця гніздування. Для зменшення шумових
впливів, проведення будівельних робіт здійснюється в
найменш екологічно чутливих територіях та в часових
проміжках, що не співпадають з періодами розмноження
тварин та птахів.
Електромагнітне випромінювання.
Електромагнітне випромінювання промислової частоти
50 Гц практично не впливає негативно на рослинний світ,
а також на тварин і риб, які під час своєї міграції можуть
перетинати охоронні зони під ЛЕП, так як проводи знаходяться на достатній від поверхні землі висоті.
Зниження негативного впливу на навколишнє середовище
забезпечується за рахунок використання екоматеріали
у будівництві, впровадження передових, безпечних для
довкілля технологій, мінімізації втрат електричної енергії
при її передачі, підвищення надійності, безпеки і безаварійності роботи технічного обладнання, у т.ч. заміни
морально застарілих трансформаторів.
При проектуванні нових об’єктів однією із вагомих складових розділів проектної документації є розробка оцінки
впливу на навколишнє середовище (ОВНС), що враховує
вимоги природоохоронного законодавства України у
частині впливу планової діяльності у процесі 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.
Для проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями проводиться Оцінка впливу на
навколишнє та соціальне середовище та розробляються
Плани екологічного менеджменту і соціального моніторингу відповідно до вимог Екологічної і соціальної
політики ЄБРР.
Поводження з відходами.
У 2015 році проводилась утилізація небезпечних відходів
відповідно до вимог природоохоронного законодавства
України у сфері поводження з відходами.
Крім того, у 2015 році продовжено роботи щодо
знешкодження обладнання з вмістом екологічно-шкідливих речовин, а саме поліхлорованих дифенілів (ПХД),
токсичні властивості яких виявляють стійкість до розкладання, характеризуються біоакумуляцією і є об’єктом
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planned in such a way as to maximize the use of the existing
roads and driveways. In order to minimize the negative
impact on soil a road network in the area of construction is
chosen in such a way so that it could provide transportation
of large dimensions and could be ready for heavy traffic.
Noise impact on flora and fauna.
At selection of a route of transmission line construction,
migration routes of birds and animals are considered. The
process of construction of the transmission lines and substations is accompanied by noise and presence of people and
it scares fauna’s representatives and forces them to hide and
birds – to change places nesting. To reduce noise impacts,
construction works are carried out in the least environmentally sensitive areas and at time intervals not coinciding with
periods of breeding of animals and birds.
Electromagnetic radiation.
Electromagnetic radiation of the industrial frequency 50 Hz
virtually has no negative impact on flora as well as animals
and fish, which during their migration may cross the security
zones under power lines, because lines are at a sufficient
height above the ground.
Reduction of the negative impact on the environment is ensured through the use of non-polluting materials in construction, the introduction of advanced, environmentally sound
technologies, minimization of power losses at transmission,
improvement of reliability, security and fail-safety of technical
equipment, including replacement of obsolescent transformers.
At design of new facilities, one of the important components
of sections of project documentation is a development of environment impact assessment (EIA) that takes into account
the requirements of environmental legislation of Ukraine
as far as impact of planned activities during construction
(reconstruction) on air, soil and geological processes, water
objects, flora and fauna, including the flora and fauna listed
in the Red book of Ukraine, protection areas and so on. A
designed section EIA shall pass the state ecological examination.
For projects financed by international financial organizations
an assessment of the environmental and social impacts is
conducted and environmental management plans and social
monitoring are developed in accordance with the requirements of the Environmental and Social Policy of the European bank for reconstruction and development.
Waste management.
In 2015 a recycling of hazardous wastes was carried out in
accordance with the requirements of the environmental legislation of Ukraine in the field of waste management.
In addition, 2015 saw a continued work on recycling of
equipment containing environmentally harmful substances, such as polychlorinated biphenyls (PCBs), which toxic
properties are resistant to degradation, are characterized with
bioaccumulation and are object of transboundary transmission by air, water and they are deposited at a long distance
from the source of their discharge, accumulating in terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. This work is carried
out under the Stockholm Convention on Persistent Organic
Pollutants, signed on behalf of Ukraine on 23 May 2001 and
ratified by the Law Ukraine of 18.04.2007 № 949-V.
For a period of 2005-2015 at the facilities of the State
Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” in general

транскордонного перенесення по повітрю, воді, а також
осаджуються на великій відстані від джерела їхнього
викиду, нагромаджуючись в екосистемах суші та водних
екосистемах. Ця робота здійснюється в рамках Стокгольмської Конвенції про стійкі органічні забруднювачі, підписану від імені України 23 травня 2001 року та ратифікованої Законом України від 18.04.2007 № 949-V.
За 2005-2015 рр. на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» було
знешкоджено в цілому 9 559 банок статичних конденсаторів серії КС з вмістом ПХД - 236 809 кг. На 01.01.2016
на балансі ДП «НЕК «Укренерго» залишилось 5 862
одиниць обладнання з вмістом ПХД – 70 344 кг.
У звітному році на підприємстві розроблено та затверджено механізм забезпечення селективного збору
відходів макулатури, пластику, скла та започатковано
збір відпрацьованих елементів живлення ємністю до 7А
(батарейки) і запроваджено реалізацію, як малоцінного
майна, відходів батарей свинцевих.
За 2015 рік ДП «НЕК «Укренерго» сплачено 253 216,55
грн. екологічного податку та 545 423,92 грн. за послуги
природоохоронного призначення. Від продажу відходів
отримано 5 754 322,00 грн.
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про
екологічний аудит» проведено внутрішній екологічний
аудит апарату управління ДП «НЕК «Укренерго» та низки
об’єктів Центральної ЕС. Висновки аудиту підтвердили
відповідність перевірених об’єктів системі екологічного
керування вимогам міжнародних стандартів та національного природоохоронного законодавства.
У ДП «НЕК «Укренерго» та відокремлених підрозділах з
диспетчерсько-технологічного управління та експлуатації
магістральних електричних мереж з метою покращення
екологічної ситуації, налагодження екологічного менеджменту і аудиту за європейськими стандартами, в рамках
удосконалення системи управління якістю впроваджено
та використовується 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.
На виконання вимог Стандарту в енергосистемах були
створені структурні підрозділи з екологічної політики
для підтримки та вдосконалення системи екологічного менеджменту згідно міжнародного стандарту ISO
14001:2006.
Відповідно до вимог міжнародних стандартів на підприємстві щорічно проводиться внутрішній аудит апарату
управління ДП «НЕК «Укренерго» та наглядовий аудит
відокремлених підрозділів з метою виявлення невідповідностей критеріям Стандарту. За результатами аудитів
проводиться критичний аналіз виявлених невідповідностей та здійснюються заходи щодо їх усунення.
З 23.11.2015 по 27.11.2015 групою зовнішніх аудиторів
німецького органу з сертифікації систем управління DQS
GmbH було проведено наглядовий аудит ДП «НЕК Укренерго» на відповідність ISO 14001:2004 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування». Аудиторська група підтвердила дію сертифікату №
472 126 UM виданого ДП «НЕК «Укренерго» 30.12.2013.

9559 cans of static condensers (the series КС containing
polychlorinated biphenyls - 236 809 kg) were destroyed. As
on 01.01.2016 the balance of the State Enterprise “National
Power Company “Ukrenergo” stated availability of 5,862
units of equipment containing PCBs - 70344 kg.
During the accounting year the company has developed and
approved a mechanism for a selective collection of waste
paper, plastic, glass and it has started collection of waste
battery capacity of up to 7A (batteries) and introduced implementation, as low-value assets, waste lead batteries.
For a period of 2015 the State Enterprise “National Power
Company “Ukrenergo” paid 253 216.55 UAH of environmental tax and 545 423.92 UAH for services of environmental
protection. It received 5 754 322,00 UAH from the sale of
waste.
According to Article 20 of the Law of Ukraine “On environmental audit” an internal environmental audit of the environmental management system of the State Enterprise “National
Power Company “Ukrenergo” and a number of facilities of
the Central power plant were conducted. The Audit findings
confirmed compliance of audited facilities of environmental management system with international standards and
national environmental legislation.
The State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”
and separated units conducting supervisory and technological management and operation of the long-distance electric
networks implemented and use a standard of the National
Standards of Ukraine, ISO 14001: 2006 “The system of
environmental management. Requirements and guidelines
for use”, certified by certificate №472126 UM of 30.12.2013,
in order to improve the environmental situation, set up
environmental management and audit under the European
standards, within the framework of the quality management
system improvement. The implementation of environmental
management organizes the employees’ activities acting as
ecologists, arranges environmental reporting, ensures personnel training on matters of environmental activities.
Pursuant to the requirements of the Standard within the
framework of power systems, structural units of environmental policy were created to maintain and improve the
environmental management system according to the International standard ISO 14001:2006.
According to the requirements of international standards, the
company annually carries out an internal audit of management personnel of the State Enterprise “National Power
Company “Ukrenergo” and supervisory audit of separated
units to detect inconsistencies with criteria of the Standard.
By results of audits, a critical analysis of detected inconsistencies is conducted, and steps to address them are taken.
In the period from 23.11.2015 to 27.11.2015 a group of
external auditors of the German body on certification of
management systems DQS GmbH conducted a supervisory audit of the State Enterprise “National Power Company
“Ukrenergo” in accordance with ISO 14001:2004 “The
system of environmental management. Requirements and
guidelines for use”. The audit group confirmed a validity
of the certificate №472126 issued to the State Enterprise
“National Power Company “Ukrenergo” on 30.12.2013.
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7.2
Південно-Західна ЕС
Pivdenno-Zakhidna PS

Північна ЕС
Pivnichna PS

Центральна ЕС
Centralna PS

Всього
Total

0,262

0,492

0,4

2,6692

2.

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

0

0

0,423

0,192

0

0,093

0

0,708

3.

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

0,365

0

0,335

3,688

0,190

0,052

0,2

4,83

4.

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

0

0

2,7

0

0

0

0

2,7

5.

Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені
(Силікагель), т/рік
0,67
Foul, worked-out or contaminated absorbents (silicagel), t/year

0

0,151

0

0

0

1,06

1,881

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

0

0,216

3,535

0,687

0,004

1,8

7,851
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1,609

Західна ЕС
Zakhidna PS

0,0937 0,303

Донбаська ЕС
Donbaska PS

0,9405 0,178

Дніпровська ЕС
Dniprovska PS

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

№ з/п
Item
No.

Найменування
відходів
Name of waste

Південна ЕС
Pivdenna PS

Утилізація відходів за 2015 рік по ДП « НЕК «Укренерго»
Disposal of waste of SE “NPC “Ukrenergo” by 2015

Кадрова політика. Професійне навчання працівників
HR policy. Professional training of staff

Кадрова політика
1. Облікова кількість штатних працівників ДП «НЕК
«Укренерго» на кінець 2015 року становила – 14056 осіб.
2. Плинність кадрів у звітному році становила – 9,1 %.
Суттєвого впливу на виробничі та економічні показники
підприємства плинність кадрів не внесла.
Заходи, які вживалися на підприємстві для зменшення
плинності кадрів:
• професійний відбір працівників, надання їм, при прийомі на роботу, достовірної інформації про умови праці
та умови її оплати, чинні пільги та соціальні заходи, які
передбачені на підприємстві, відповідно до колективного договору;
• надання роботи за фахом;
• недопущення заборгованості з виплати заробітної
плати, гарантована виплата її у терміни, що визначені в
Угоді між адміністрацією та радою голів профспілкових
органів ДП «НЕК «Укренерго» та колективних договорах
його відокремлених підрозділів;
• забезпечення збільшення рівня середньорічної заробітної плати штатних працівників підприємства у 2015році
на 7,8 % у порівнянні з 2014 роком;
• встановлення працівникам підприємства доплат і надбавок до посадових окладів (місячних тарифних ставок),
що передбачені чинним законодавством та колективним
договором;
• застосування до працівників заходів заохочення за
сумлінну працю (преміювання за основні результати
виробничо-господарської діяльності, нагородження
працівників Грамотою підприємства, нагрудним знаком керівника підприємства «За заслуги», галузевими
відзнаками, урядовими, державними нагородами та
відзнаками обласних, міських державних адміністрацій);
• виплата працівникам щомісячної надбавки за стаж
роботи в електроенергетичній галузі, відповідно до
чинного положення;
• направлення молодих робітників на навчання без
відриву від виробництва за кошти підприємства, у
вищі навчальні заклади освіти І-ІV рівнів акредитації
та проведення професійного навчання працівників на
виробництві;
• переведення працівників, які завершили навчання у
вищих навчальних закладах освіти І-ІV рівнів акредитації
та підвищили свій професійний рівень на вищі посади
із збільшенням розміру посадових окладів, тарифних
ставок;
• надання нецільової благодійної допомоги за рахунок
коштів підприємства та первинної профспілкової організації працівникам: при захворюванні (тривалістю більше
двох тижнів), при народженні дитини, при оформленні
відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
3-х років, одиноким матерям, які самостійно виховують
дітей віком до 18 років та в інших випадках;
• надання працівникам підприємства додаткових оплачуваних відпусток за сімейними обставинами, передбачених чинними колективними договорами.

HR policy
1. At the end of 2015 the staff number of the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” amounted to
14 056 people.
2. The staff turnover for the accounting year was 9.1%. It
has not had a significant impact on production and economic performance of the company.
Measures taken by the company to reduce staff turnover are,
as follows:
• professional selection of employees, providing them at
employment a reliable information about work conditions
and terms of payment, current benefits and social measures stipulated in the company, according to the collective
agreement;
• professional job;
• prevention of wage arrears, a guaranteed wage payment
within the terms specified in the agreement between management and the union of trade unions chiefs of the State
Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” and
collective agreements of its separated units;
• ensuring the increase of the average salary of full-time
employees of the company in 2015 by 7.8% compared to
2014;
• fixing for employees of bonuses and rises to salaries
(monthly tariff rates) provided by current legislation and
collective agreements;
• application to employees of incentives for hard work
(bonuses for the main results of production and economic
activity, rewarding of employees with the company’s letters
of commendation, - by the company’s director – with a
“Medal of Service”, industry awards, government awards,
state awards and those of regional and city administrations);
• payment of monthly seniority pay for experience in the
power sector in accordance with the current regulations;
• a direction of young employees to training on a parttime basis at the company’s cost to institutions of higher
education of I-IV degrees of accreditation and professional
in-service training for employees;
• promotion of employees, who completed training at higher
educational institutions of I-IV degree of accreditation and
improved their skills, increasing salaries, wage rates;
• untargeted charitable assistance at the company’s cost and
the primary trade union: in case of disease (of more than
two weeks), delivery of a child, childcare and parental leave
(until a child reaches 3 years old), single mothers bringing
up children under the age of 18 and in other cases;
• granting to employees of additional paid leaves for family
reasons stipulated by current collective agreements.
• granting to employees and their families, non-working
pensioners tourist vouchers under preferential terms to
recreation facilities, under agreements concluded with
them;
• granting of financial assistance to employees and
non-working pensioners of the company on the occasion
of: professional holiday – the Day of power engineering
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• забезпечення працівників та членів їх сімей, непрацюючих пенсіонерів путівками на пільгових умовах до оздоровчих закладів, відповідно до укладених з ними угод;
• надання матеріальної допомоги працівникам та непрацюючим пенсіонерам підприємства з нагоди: професійного свята - Дня енергетика; Дня Перемоги - ветеранам
війни; Дня вшанування учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС – учасникам ліквідації наслідків
аварії; 8 Березня – жінкам; всесвітнього Дня інвалідів
– працівникам інвалідам; при звільненні у зв’язку з
виходом на пенсію вперше;
• надання непрацюючим пенсіонерам підприємства нецільової благодійної допомоги за рахунок коштів підприємства, відповідно до чинного Положення;
• відшкодування членам родини працівника та непрацюючого пенсіонера витрат, пов’язаних з організацією
поховання працівника або непрацюючого пенсіонера.
3. Омолодження колективу.
Кадрову політику підприємства сьогодні скеровано на
омолодження персоналу. Це видно із порівняння середнього віку працівників станом на 31.12.2014 та станом
на 31.12.2015, зокрема, якщо середній вік директорів
відокремлених підрозділів станом на 31.12.2014 становив
57 років, то станом на 31.12.2015 – 49 років, начальників управлінь, служб та відділів станом на 31.12.2014
становив 47 років, то на 31.12.2015 – 46 років, а середній
вік всіх категорій працівників з 48 років зменшився до 45
років.
4. Організація роботи з молодими спеціалістами.
В ДП «НЕК «Укренерго» станом на 01.01.2016 працюють
325 молодих спеціалісти, з них використовуються за фахом і кваліфікацією – 240 осіб на посадах професіоналів
та 85 осіб на робітничих посадах.
269 молодих робітників, випускників загальноосвітніх
шкіл та профтехучилищ направлено на навчання.
Студентів вищих навчальних закладів освіти, стипендіатів
підприємства не має. За рахунок підприємства навчається 58 працівників.
5. Організація навчання робітників, інженерно – технічних працівників та керівного складу.
У 2015 році, на виконання наказу ДП «НЕК «Укренерго»
від 08.01.2015 №5 «Про підсумки роботи з навчання
персоналу за 2014 р. і завдання на 2015р.» відповідно
до затверджених плану, витрат та графіків професійного
навчання, були проведені заходи, які забезпечили навчання робітників, спеціалістів, керівників служб (відділів),
в т.ч. осіб, зарахованих до кадрового резерву.
З працівників керівного складу та спеціалістів підприємства проходили підвищення кваліфікації у звітному
році – 2127 осіб, у тому числі: керівники – 649 особа,
професіонали, фахівці – 619 осіб, кваліфіковані та інші
робітники – 51особа.
Професійне навчання працівників
Протягом 2015 року в ДП «НЕК «Укренерго» велась
робота з організації професійного навчання працівників
з метою підвищення кваліфікаційного рівня працівників,
формування у них високого професіоналізму, забезпечення високоефективних результатів праці з дотриманням вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2008
«Системи управління якістю. Вимоги», ISO 14001:2004
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specialist; the Victory Day – for war veterans; Day of honoring of liquidators of the Chernobyl accident - for disaster
fighters at Chernobyl; the 8 March – for women; World Day
of Disabled People – for disabled workers; at retirement for
the first time;
• granting to non-working pensioners of an untargeted
charitable assistance at the company’s cost in accordance
with current Regulations;
• reimbursement of family members of an employee and a
retiree of costs associated with the organization of funeral
of an employee or a retiree.
3.Staff rejuvenation
HR policy of the company today is directed at the “staff
rejuvenation”. It’s evident from the comparison of an
average age of its employees as on 31.12.2014 and as on
31.12.2015, in particular, the average age of directors of
separated subsections was 57 years as on 31.12.2014, and
as on 31.12.2015 it was 49 years, the average age of heads
of departments, services and units was 47 years as on
31.12.2014, and it was 46 years as on 31.12.2015, thus the
average age of all categories of employees decreased from
48 to 45 years.
4. Work with young specialists.
As of 01.01.2016 there are 325 young specialists the
State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”,
240 persons among them are employed by specialty and
qualification on positions of professionals and 85 people are
workers.
269 young workers, who finished schools and vocational
schools, are got into a trade program.
There are neither students of higher educational institutions
nor scholars at the enterprise. Currently 58 employees are
being trained at the company’s cost.
5. Training of employees, technical and engineering employees and management staff.
In 2015, pursuant to the order of the State Enterprise
“National Power Company “Ukrenergo” of 08.01.2015 №5
“On results of the staff training for 2014 and tasks for 2015”
according to the approved plan, costs and schedules of professional training, measures were taken which provided the
training of workers, employees, service managers (departments), including persons enrolled in the staff reserve.
2 127 persons from the management and specialists passed
training this year, including, heads/chiefs - 649 persons,
professionals, specialists - 619 persons, qualified employees
and other workers – 51 persons.
Professional training/instruction of staff
During 2015 the State Enterprise “National Power Company
“Ukrenergo” was working over the organization of professional instruction of its employees to improve their skill
level, formation of a high level of professionalism, achievement highly efficient results of work in compliance with
the requirements of ISO 9001:2008 “Quality Management
Systems. Requirements”, ISO 14001:2004 “Environmental
Management Systems. Requirements and guidelines for
use” and OHSAS 18001: 2007 “Occupational health and
safety management systems — Requirements”. This work
is due to changes in the external and internal environment,
improvement of the management process, the development
of new types and fields of activity.

«Системи екологічного керування. Вимоги та настанови
щодо застосування» та OHSAS 18001:2007 «Системи
управління гігієною та безпекою праці. Вимоги». Ця
робота обумовлена змінами зовнішнього та внутрішнього
середовища, удосконаленням процесу управління, освоєнням нових видів і сфер діяльності.
Професійне навчання працівників ДП «НЕК «Укренерго»
організовувалось на базі двох навчальних центрів, підпорядкованих підприємству (навчально-випробувальний
центр ВП «Вінницяелектротехнологія» та спеціалізований
навчально-тренувальний центр Дніпровської ЕС), та у 101
іншій навчальній структурі більш ніж за 133 тематиками.
У 2015 році було здійснено 3 365 направлень на професійне навчання; із 14 056 працівників ДП «НЕК «Укренерго» пройшли навчання 2 592 особи, що становить 18%
від штатної кількості працівників. З них 1 899 працівників
пройшли професійне навчання у навчальних центрах,
підпорядкованих ДП «НЕК «Укренерго», 693 – в інших
навчальних структурах.
Основними напрямками професійного навчання було
вивчення нормативно-правових актів з охорони праці
(близько 23% від річного обсягу), навчання з питань
охорони праці та пожежної безпеки (29%) первинна професійна підготовка та підвищення кваліфікації робітників
(14%), навчання виконанню робіт підвищеної небезпеки
(12%), підвищення кваліфікації інженерно-технічних
працівників з диспетчеризації, технічної експлуатації,
релейного захисту та метрології (11%).

Professional training of the State Enterprise “National Power
Company “Ukrenergo” was organized at the two training
centers subordinated to the company (research and development center OP “Vinitsaelectrotechnologia” and a specialized
training center Dnieper PS) and in 101 different training
facilities under more than 133 topics.
In 2015 3 365 referrals to professional training were issued;
of the 14,056 employees of the State Enterprise “National
Power Company “Ukrenergo” 2592 persons passed training,
and it represents 18% of the complement of employees. Of
these figure, 1 899 employees were trained at the training
centers subordinated to the State Enterprise “National Power
Company “Ukrenergo”, 693 - at other educational institutions.
The main areas of professional training was the study of
regulations on labor protection (about 23% of the annual
volume), training on job safety and fire safety (29%), base
professional training and development of employees (14%),
execution of works of increased danger (12%), dispatching, technical maintenance, relay protection and metrology
skills improvement of technical and engineering employees
(11%).

Професійне навчання у 2015 р. проводилось для різних категорій працівників ДП «НЕК «Укренерго», зокрема:
In 2015 professional instruction was conducted for different categories of employees of the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”, including:
Група працівників за сферою діяльності
Category of employeers by a field of activity
Лінійники
Wiremen

Кількість працівників
Number of employees
365

Підстанційники
Substation operators

884

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

143

З метою контролю якості професійного навчання протягом року проводилось анкетування за результатами
проведеного навчання. З числа працівників, які пройшли
професійне навчання, 70% поставили загальну оцінку
навчання «Добре», 30% – «Задовільно».

61
128
233
146
135
20
25
112
75
151

In order to control the quality of professional training
throughout the year a survey was conducted by the results
of the instruction. Of the workers who have been training,
70% put the mark “Good”, 30% - “Satisfactory” for their
training.
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Професійне навчання працівникі в в динаміці 2013-2015 років (кількість направлень на навчання)
Dynamic of vocational training of employees in 2013 -2015 (number of lines of training)
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Інші навчальні заклади
Other educational institutions
Навчальні центри,
підпорядковані ДП «НЕК «Укренерго»
Educational Centers subordinated to SE NPC
Ukrenergo
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Професійне навчання працівників у 2015 році було
комплексним за обсягом, диференційованим по окремих
категоріях працівників, а також орієнтованим на сучасні
вимоги до знань, умінь та навичок працівників. На усіх
етапах навчального процесу здійснювався постійний
контроль за якістю та дотриманням належного рівня навчання. Організація професійного навчання працівників
ґрунтувалась на принципах етапності навчання, забезпечення високого рівня мотивації, створення сприятливих
умов навчання, а також наявності зворотного зв’язку.
Корпоративна культура ДП «НЕК «Укренерго»
З метою удосконалення формування корпоративної культури ДП «НЕК «Укренерго» у вересні 2015 року Управлінням по роботі з персоналом розроблено та впроваджено
Кодекс корпоративної культури ДП «НЕК «Укренерго»
(далі – Кодекс). Корпоративна культура підприємства
розглядається як комплекс елементів спрямованих
на формування сприятливого мікроклімату, іміджу та
ґрунтується на системі цінностей працівників з метою досягнення максимальних показників ефективності роботи.
Формування корпоративної культури – один з найважливіших процесів на підприємстві, тому впровадженню
Кодексу передувало опитування персоналу щодо можливих шляхів розвитку корпоративної культури ДП «НЕК
«Укренерго» та її основних елементів, а саме: корпоративної місії, корпоративного духу, корпоративної етики,
корпоративних заходів, мотивації персоналу, кадрової
та соціальної політики. Отримані результати дозволили
створити загальну систему цінностей та принципів поведінки, етичних та моральних стандартів підприємства,
відповідно до його життєвого циклу, які були об’єднані у
загальний звід правил та норм.
Процес розвитку корпоративної культури є безперервним
та може частково змінюватись під впливом зовнішніх
та внутрішніх факторів, тому в 2016 році заплановано
подальше удосконалення формування корпоративної
культури на підприємстві.

80

2015
In 2015, a professional instruction of employees was comprehensive by its scope, differentiated by categories of workers, and oriented to the modern requirements for knowledge
and skills of employees. At all instruction stages, there was a
continuous quality control and control over compliance with
the appropriate level of training. The organization of professional instruction was based on the principles of staging,
ensuring of a high level of motivation, creation of favorable
conditions for training as well as the presence of feedback.
Corporate culture of the State Enterprise “National Power
Company “Ukrenergo”
In September 2015 the Human Resources department of
the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”
developed and implemented the Code of corporate culture of
the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”
(hereinafter - the Code) in order to improve the company’s
corporate culture. It is understood as a set of elements
designed to create a favorable microclimate, image and is
based on a value system of employees in order to maximize
the performance of work.
Development of corporate culture is one of the most
important processes in the company, so the staff survey on
possible ways of corporate culture and its main elements,
namely: a corporate mission, a corporate spirit, a corporate
ethics, corporate events, staff incentives, HR and social policy, preceded the Code implementation. The received results
helped to create a common system of values and principles
of conduct, ethical and moral standards of the company,
according to its life cycle, which were united in a common
set of rules and regulations.
The development of corporate culture is continuous and
can vary partly by external and internal factors, so in 2016 a
further improvement of the company’s corporate culture is
planned.
Corporate-Social Journal
Starting from 2016, the Human Resources department is
planning to publish of an electronic publication “Corpo-

Корпоративно-соціальний вісник
Починаючи з 2016 року Управління по роботі з персоналом планує випуск щомісячного електронного видання
«Корпоративно-соціальний вісник» (далі – Вісник), який
буде містити корисну та цікаву інформацію щодо корпоративних заходів та основних подій на підприємстві,
кадрових питань та навчання персоналу, інформації щодо
функціонування системи управління якістю, екологією,
гігієною та безпекою праці в ДП «НЕК «Укренерго» тощо.
Основна мета Вісника – всебічне висвітлення корпоративно-соціальних питань підприємства, огляд змін в
діючому кадровому законодавстві та корисної літератури,
що стосується мотивації та підвищення особистої ефективності працівників. Згодом, планується запровадити
випуск аналогічних видань у відокремлених підрозділах
ДП «НЕК «Укренерго».
Адаптація персоналу
Адаптація персоналу на робочому місці – важлива
складова системи управління персоналом підприємства,
яка дозволяє уникнути ряд негативних факторів в процесі
пристосування працівника на робочому місці, включитись
в систему внутрішньо-організаційних відносин та організувати ефективну співпрацю. Вона полягає в прийнятті
працівником традицій, норм та правил, соціально-економічних умов, які надаються йому підприємством. Також,
адаптація персоналу направлена на створення сприятливого психологічного клімату та швидкого пристосування
новоприйнятого працівника в колективі.
Тому, основним із завдань на 2016 рік є вдосконалення
існуючого механізму адаптації персоналу на основі якого
буде розроблена та затверджена методика «Адаптація
персоналу».
Анкетування персоналу
З метою ефективного розвитку системи мотивації праці,
виявлення позитивних та негативних моментів організації
роботи на підприємстві та визначення рівня задоволеності співробітників різними аспектами у своїй роботі в
ДП «НЕК «Укренерго» щорічно проводиться анкетування
персоналу.
Зазначений захід направлений на отримання об’єктивної
інформації щодо рівня задоволеності працівників умовами праці, виявлення вузьких місць та проблемних питань,
оцінку корпоративної політики та лояльності персоналу
по відношенню до підприємства.
З цією метою здійснюється моніторинг (порівняльний
аналіз) отриманих результатів опитування персоналу за
поточний та попередній періоди.
За результатами проведеного опитування персоналу
керівництву ДП «НЕК «Укренерго» доводиться інформація відповідно до напрямків роботи, згідно якої в подальшому приймаються необхідні рішення та пропонуються
належні заходи з покращення умов праці в цілому.
Анкетування персоналу – це окрема ланка корпоративного управління, що дозволяє побудувати ефективну,
командну роботу керівникові та зрозуміти, що мотивує
його співробітників досягати запланованих цілей та які
умови праці необхідно створити для якісного виконання
поставлених завдань.

rate-Social Journal” (hereinafter – Journal) on a monthly basis. It is going to provide a useful and interesting information
on corporate events and major events in the company, HR
issues and staff training, information on quality management
system, environmental management system, and health
and safety management systems within the State Enterprise
“National Power Company “Ukrenergo”.
The main objective Journal is a comprehensive coverage of
corporate and social issues of the company, amendments
review to current HR legislation and useful literature on motivation and increase of personal effectiveness of employees.
Subsequently, there are plans to start publishing of similar
publications at separated subsections of the State Enterprise
“National Power Company “Ukrenergo”.
Staff integration
Staff integration on a workplace is an important component of a system of HR management that allows avoiding
a number of negative factors in the process of adaption on
a workplace, to get involved in intra-organizational relationships and organize an effective cooperation. It means
that an employee accepts traditions, rules and regulations,
socio-economic conditions provided to him by the company.
Also, the staff integration is aimed at creation of a favorable
psychological climate and rapid adaptation of a new employee in the company’s team.
Therefore, one of the major tasks for 2016 is to improve
the existing mechanism of staff integration on which basis
a methodology “Staff integration” will be developed and
approved.
A questionnaire survey of the staff
With a view of the effective development of work motivation, identification of positive and negative aspects of the
company’s work organization and of the level of employees
satisfaction with different aspects of their work at the State
Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” a survey
is held annually.
The event is aimed at obtaining of an objective information on the level of employee satisfaction with working
conditions, detection of defects and issues, assessment of
corporate policies and staff loyalty to the company.
To this end, the received results of the survey of staff for the
current and prior periods are monitored (pass the comparative analysis).
By the results of the survey the management of the State
Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” are
notified by areas of work, according to which in the future
the necessary decisions are made and adequate measures to
improve working conditions in general are proposed.
The questionnaire survey of the staff is separate element
of corporate management that allows a chief to build an
efficient, teamwork, and to understand what motivates his/
her employees to achieve planned objectives and which conditions are necessary for a qualitative performance of tasks.
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7.2

Виконуючи роль національного системного оператора ОЕС
України і ліцензіата з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електромережами 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» (www.ukrenergo.energy.
gov.ua) є одним із основних інструментів надання достовірної інформації про роботу об’єднаної енергосистеми
України, диспетчерське управління ОЕС України, виробничо-господарську і міжнародну діяльність компанії, про
перспективу розвитку магістральних мереж, реалізацію
основних інвестиційних проектів тощо. Однак, у зв’язку з
глобальним використанням соціальних мереж у процесах
комунікації цього джерела інформації стало вже недостатнім.
Тому важливим кроком у роботі компанії на шляху до
зміни формату взаємодії з громадськістю та суспільством
в цілому стало відкриття сторінки у найбільшій соцмережі
Facebook. Саме там кожна людина може не тільки побачити роботу компанії, але й висловити свої думки щодо конкретних подій та процесів, які відображаються на офіційній
сторінці ДП «НЕК «Укренерго». Крім того, ми відкрили
свій канал на Youtube для вільного перегляду інформації,
інтерв’ю та презентацій у відеоформаті.
Також компанія значно активізувала роботу зі ЗМІ, створюючи інформаційні приводи, налагоджуючи тісні зв’язки
з журналістами для оперативного висвітлення подій
компанії.
В 2015 році ДП «НЕК «Укренерго» брало участь у XIIІ
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 власного виробництва.
В рамках форуму проведено круглий стіл на тему «Перспектива розвитку ОЕС України на 2015-2024 роки.
Євроінтеграція», в роботі якого взяли участь представники провідних енергетичних підприємств і громадських
організацій та ЗМІ. На Всеукраїнському семінарі інженерів-енергетиків виступили спеціалісти ДП «НЕК «Укренерго» з доповідями про плани технічного переоснащення і
реконструкції обладнання, а також про участь в системі
електронних торгів.
У 2015 році ДП «НЕК «Укренерго» проводило активну
роботу із громадськістю. Фахівці компанії брали безпосередню участь у роботі галузевих громадських організацій,
зокрема, НТСЕУ, Всеукраїнська асоціація «Укргідроенерго», Енергетична Асоціація України, Асоціація «СІГРЕ-Україна», у громадських обговореннях проектів законодавчих,
нормативних актів щодо розвитку енергетики різного
формату.
Систематично працівниками компанії велась інформаційно-роз’яснювальна робота з питань безпеки людей в зоні
енергооб’єктів, охорони ліній електропередачі, енергозбереження та ін.
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7.3

Інформаційна політика
Information policy
Being the national system operator of the IPS of Ukraine
and licensee for power transmission by the trunk and
interstate networks, SE NPC Ukrenergo is informationally
opened to public and community concerning the its activity
and creates positive image of the Company.
The web site of the SE NPC Ukrenergo (www.ukrenergo.
energy.gov.ua) is one of the main means to present the
reliable information about IPS of Ukraine operation, dispatching, production and economic as well as international
activities of the Company, trunk network development,
main investment projects implementation so on. However,
due to the global using of the social networks the mentioned source of information became insufficient.
That is why the introduction of the Company’s page in the
world’s biggest social network, Facebook, was an important step on the way of changing the form of cooperation
with community and society in general. That is where
everyone is able not only see the Company’s work but also
to comment on separate events and processes, and the
comments would be reflected on the official page of SE
NPC Ukrenergo. Besides, we introduced our own Youtube
channel for free data display and watching the interviews
and video presentations.
The Company significantly intensified cooperation with
Mass Media by creating the informational occasions,
establishing the close ties with journalists for prompt
coverage of the Company’s events.
In 2015 SE NPC Ukrenergo participated in the XIIІ International Forum Fuel and Energy Complex: Present and
Future. Exhibition display of the Company included the
information stands on the priority investment projects and
their implementation. Separate subdivision Vinnytsiaelektrotechnologia represented specimens of new equipment
and technologies of its own production.
During the Forum, we held the Round Table discussion on
Perspective Development of IPS of Ukraine 2015-2016.
European Integration. Representatives of the leading
enterprises of the power sector, non-governmental organizations and Mass Media participated in the discussion.
Ukrainewide workshop of the power engineers gathered experts of SE NPC Ukrenergo who represented their reports
on technical renovation and equipment reconstruction
plans, as well as on-line auctions participation.
In 2015 SE NPC Ukrenergo cooperated with the public actively. Company’s experts participated in the activities held
by non-governmental sectoral organizations, particularly:
Scientific and technical association of energy workers and
electricians of Ukraine, Ukrainewide association Ukrhidroenergo, Energy Association of Ukraine, CIGRE-Ukraine Association. Company’s experts took part in non-governmental discussions over the different draft laws and regulations
on power sector development.
Company’s employees regularly inform the population on
the safety rules while staying close to the power facilities,
transmission lines protection, energy saving etc.

Стан пожежної безпеки на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго»
Fire safety condition at the facilities of SE “NPC”Ukrenergo”

Реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки
на підприємствах
ДП «НЕК «Укренерго» забезпечується шляхом неухильного дотримання вимог Кодексу цивільного захисту
України, галузевих та інших нормативно-правових актів,
спрямованих на дотримання протипожежного захисту
відокремлених підрозділів.
Завдяки впровадженню ефективних напрямів покращення умов пожежної безпеки на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» у 2015 році пожеж та загорань не допущено.
Протягом року здійснено всі організаційно-технічні заходи, передбачені річним наказом ДП «НЕК «Укренерго» з
питань пожежної безпеки, зокрема:
• ремонт та технічне обслуговування систем протипожежного захисту;
• ремонт об’єктів маслогосподарства;
• ремонт кабельних каналів;
• ремонт внутрішнього та зовнішнього протипожежного
водогону, а також пожежних водоймищ;
• вогнезахист будівельних конструкцій;
• встановлення протипожежних дверей;
• придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння.
Водночас, з початку року на підвідомчих об’єктах ДП
«НЕК «Укренерго» проведено 172 об’єктових та 148
спільних протипожежних тренувань, 589 практичних занять із членами команд добровільної пожежної охорони,
на яких відпрацьовувалися навички з евакуації персоналу
та матеріальних цінностей, а також 187 засідань пожежно-технічних комісій. У підрозділах компанії пройшли
навчання та перевірку знань 204 посадові особи, до
обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки, а також виконання цих заходів.
Крім цього,2824 працівники, зайнятих на роботах з
підвищеною пожежною небезпекою, пройшли спеціальне
навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та
відповідну перевірку знань.
У звітному періоді розроблено та введено в дію наступну
нормативно-технічну документаціюДП «НЕК «Укренерго»:
• Загальнооб’єктову інструкцію про заходи пожежної
безпеки в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго»,
затверджену виконуючим обовязки директора ДП «НЕК
«Укренерго» 31.01.2015 р.;
• Положення про порядок організації спеціального
навчання, перевірки знань, проведення інструктажів з
питань пожежної безпеки та протипожежних тренувань
в ДП «НЕК «Укренерго», затверджене наказом ДП «НЕК
«Укренерго» від 21.04.2015 № 124;
• Перелік основної організаційно-розпорядчої, звітної та
облікової документації з питань пожежної безпеки для
підвідомчих об’єктів ДП «НЕК «Укренерго», затверджений заступником директора з охорони праці та екологічних питань 02.06.2015 р.

Implementation of state policy in the field of fire safety at
enterprises of SE “NPC”Ukrenergo”is ensured by strict
compliance with the Code of Civil Defense of Ukraine,
industry and other regulatory acts aimed at maintenance fire
protection at separate units.
Thanks to the introduction of effective lines for improving
fire safety conditions at the facilities of SE “NPC”Ukrenergo”fires were prevented in 2015.
During the year, all organizational and technical measures
provided for annual order of SE “NPC”Ukrenergo”on fire
safetyweremade, including:
• repair and maintenance of fire protection systems;
• repair of the oil system;
• repair of cable channels;
• repair of internal and external fire water supply and fire
water reservoirs;
• fire protection of building constructions;
• installation of fire doors;
• acquisition and maintenance of emergency fire-fighting
equipment.
Simultaneous, year-to-date 172 trainings at the facility level
and 148 joint fire trainings, 589 practical trainings of team
members from volunteer fire protection, which worked out
skills of staff and valuesevacuation,and 187 meetings of fire
safety commissions,were held at the subordinated entities of
SE “NPC “Ukrenergo”.204 officials, responsible for fire safety as well as for the implementation of appropriate measures
in units, received trainings and made knowledge tests. In
addition, 2824 workers employed in jobs with high level of
fire danger received special training program according to
the basic fire safety and appropriate knowledgeassessment.
In the reporting period the following normative and technical documentation of SE “NPC”Ukrenergo”was drafted and
enacted:
• Instructions on fire safety in management of SE “NPC”Ukrenergo”, approved by acting director of SE “NPC”Ukrenergo”31.01.2015;
• Regulations on the organization of special training, knowledge testing, instructions on fire safety and fire prevention
trainings in SE “NPC”Ukrenergo”, approved by the order of
SE “NPC”Ukrenergo” 21.04.2015 №124;
• List of basic organizational and administrative, reporting
and accounting documentation on fire safety for subordinated entities of SE “NPC”Ukrenergo”approved by deputy
director of health and safetyand environmental issues
06.02.2015.
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7.4

Охорона праці
Labor protection

Реалізація державної політики в сфері охорони праці в
ДП«НЕК «Укренерго» ґрунтується на принципі пріоритету
життя і здоров’я працівників та забезпечується шляхом
неухильного дотримання вимог чинного законодавства і
здійснення комплексу організаційно-практичних заходів
спрямованих на попередження випадків виробничого
травматизму та профзахворювань.
В ДП«НЕК «Укренерго» щорічно плануються та затверджуються заходи з охорони праці, витрати на реалізацію
яких завжди перевищують 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.

An implementation of the state policy in the field of labor
protection of the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” is based on the principle of priority of
life and health of employees and is ensured through strict
compliance with current legislation and implementation of a
complex of organizational and practical measures aimed at
the prevention of work accidents and occupational diseases.
The State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” annually plans and approves measures on a labor
protection, and implementation costs for such measures
are always higher than 0.5% of the payroll, as stipulated by
Article 19 of the Law of Ukraine “On Labour Protection”.
Provision of employees with personal and collective protection equipment is 100% of the estimated value.

Витрати ДП «НЕК «Укренерго» на придбання індивідуальних і колективних засобів захисту та спеціального одягу і спеціального взуття
Costs of the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” for the purchase of personal and
collective protection equipment and special clothing and footwear
тис. грн.
thousand UAH
Найменування
Description
Засоби індивідуального та
колективного захисту
Personal and collective protection
equipment
Спецодяг та спецвзуття
Special clothing and footwear

2013

2014

2015 р. (план)

2 041,0

3 076,3

2 334,5

3 313,0

3 456,2

3 294,5

Для попередження випадків виробничого травматизму та
профзахворювань на підприємстві 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”.
Для удосконалення системи контролю за станом охорони
праці в ДП «НЕК «Укренерго» було проведено: комплексні перевірки стану охорони праці в структурних підрозділах забезпечення оперативного контролю за станом
охорони праці, створенням належних та безпечних умов
праці, дотриманням працівниками правил безпечного
виконання робіт. За результатами перевірок складались
заходи по усуненню виявлених недоліків.
Згідно СОУ-Н МПЕ 40.1.03.108-2004 “Проведення Днів
охорони праці в електроенергетиці. Положення” в ДП
«НЕК «Укренерго» щомісячно кожний другий четвер
проводяться Дні охорони праці.
Щорічно в квітні проводяться заходи з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці. Оргкомітетом ДП «НЕК «Укренерго» з проведення Всесвітнього Дня охорони праці
визначено: кращі магістральні електричні мережі – Житомирські МЕМ Центральної ЕС, краща підстанція – підстанція 330 кВ «Лісова» Житомирських МЕМ Центральної
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For the prevention of work accidents and occupational
diseases there is a Labor protection management system in
accordance with Article 13 of the Law of Ukraine “On Labour
Protection”, considering and ensuring implementation of
international standard OHSAS 18001:2007 “Occupational
health and safety management systems — Requirements”.
To improve a monitoring system over the labor protection
the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” has held: complex inspections of labor protection at
structural units providing operational monitoring over labor
protection, over the creation of appropriate and safe working
conditions, compliance of employees with safe operation
rules. By the results of inspections measures were prepared
to address identified deficiencies.
According СОУ-Н МПЕ 40.1.03.108-2004 (Standards of
organizations of Ukraine – Order of Ministry of Fuel and
Power) “Days of safety in power. Regulation” at the State
Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” every
second Thursday of every month Days of labor protection.
Every year in April, events on the occasion of the World Day
of labor protection are held. An organizing committee of the
State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” on
the occasion of the World Day of labor protection chose: the
best long-distance electric networks - Zhytomyr long-distance electric networks of the Central power plant, the
best substation - Substation 330 kV “Lisova” of Zhytomyr

ЕС, краща лінійна дільниця – Балківська лінійна дільниця
Запорізьких МЕМ Дніпровської ЕС. Грамотами ДП «НЕК
«Укренерго» нагороджені 17 працівників, 2 працівники грамотами Міненерговугілля, 2 працівника - почесними
грамотами Міненерговугілля, один працівник – нагрудним знаком «Відмінник енергетики України».
На проведення технічної експертизи обладнання з підвищеною небезпекою у 2015 році витрачено 198,0 тис. грн.,
а на експертизу автокранів, вишок, вантажопідіймальних
механізмів – 375,0 тис.грн.
У засобах масової інформації висвітлювалися матеріали
з питань запобігання виробничому травматизму та травмуванню сторонніх осіб на обладнанні.
В ДП «НЕК «Укренерго» організовано своєчасне і належне проходження працівниками обов’язкових медичних
оглядів у спеціалізованих лікувально-профілактичних
закладах. В минулому році проведений медичний огляд
7562 працівникам, на що було витрачено 1200,3 тис. грн.
В компанії впроваджено систему економічного стимулювання керівників та працівників відокремлених підрозділів, які приймають активну участь в організації дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони
праці. Переможці оглядів-конкурсів стану охорони праці,
пожежної безпеки, промсанітарії нагороджуються призами та цінними подарунками.

long-distance electric networks of the Central power plant,
the best linear unit - Balkivska linear unit of Zaporizhzhya
long-distance electric networks of Dniprovska power plant.
The State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”
awarded diplomas to 17 employees, diplomas of the Ministry of Energy and Coal Mining – to two employees, honorary
diplomas of the Ministry of Energy and Coal Mining – to
two employees, one employee was awarded with the medal
“Foremost people in the energy of Ukraine”.
It was spent 198 000 UAH on the technical expertise of
equipment with an increased risk and 375 000 UAH for
examination of truck cranes, towers, lifting mechanisms in
2015.
The mass media proposed materials on the prevention of
occupational injuries and injury of third parties in connection
with the equipment.
The State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”
organized a timely and proper obligatory medical checkup
of its employees at specialized medical institutions. Last
year 7562 employees passed medical checkup and for this
purpose 1200.3 thousand UAH was spent.
The company implemented the system of economic
incentives for managers and employees of some units
who are actively involved in the organization of compliance
with normative legal instruments on labor protection. The
winners of competitions in the field of occupational safety,
fire safety, industrial sanitation are awarded with prizes and
valuable gifts.

Основні показники витрат на охорону праці ДП “НЕК “Укренерго” за 2012 - 2015 р.
Key figures of expenditure in the files of labor protection of the State Enterprise “National Power
Company “Ukrenergo” for 2012 - 2015.
тис. грн.
thousand UAH
Витрати
Description
Всього витрачено на охорону праці
Total costs for labor protection
% від фонду оплати праці за минулий рік
% of payroll for the last year
Проведення атестації робочих місць за умовами праці
Certification of workplaces on the matter of working conditions
Проведення медичних оглядів працівників
Medical checkups of employees
Покращення умов праці та санітарно-побутових умов
Improvement of working and sanitary/health conditions
Спецхарчування
Special Meals
Медаптечки та медикаменти
Medicine chests and medicines

2013

2014

2015

17 289,6

14 400,0

9 635,0

1,75%

1,28%

0,98%

292,0

520,0

680,2

1 265,0

1 504,7

1 200,3

1 165,6

1 615,2

282,0

643,0

590,0

548,3

291,2

309,0

198,4
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7.5

Оплата праці
Remuneration

На виконання Окремого доручення від 01.06.2016 № 110
відділ праці та заробітної плати надає інформацію по
розділу «Оплата праці», підпункт 14.3.
Оплата праці працівникам ДП «НЕК «Укренерго» здійснюється на засадах, сформованих на підставі чинного
законодавства України тадіючого колективного договору
на 2016 рік.
Протягом 2015 року заробітна плата працівникам підприємства нараховувалась та виплачувалась в повному
обсязі і в терміни визначені у колективних договорах.
Заборгованість із заробітної плати відсутня.
Згідно з пунктом 2.3. галузевої Угоди на 2011-2013 роки
встановлення посадових окладів і місячних тарифних
ставок здійснюється на основі тарифної ставки працівника, який виконує некваліфіковану роботу, яка визначається на рівні не менше 125% законодавчо встановленої
мінімальної заробітної плати.
Відповідно до Закону України від 17.09.2015 №704-VIII
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» посадові оклади (місячні
тарифні ставки) працівникам підприємства були збільшені з 01.09.2015 на 1,13 % (1730:1530).
Середня заробітна плата штатних працівників ДП «НЕК
«Укренерго» за 2015 рік збільшилась у порівнянні з 2014
роком на 7,8% і дорівнює 6749 грн. в основному за рахунок збільшення посадових окладів та місячних тарифних
ставок з 01.09.2015.
Частка основної заробітної плати у середній заробітній
платі із законодавчо встановленими надбавками і доплатами за 2015 рік дорівнює 57,6%.
Щомісячно проводилось преміювання працівників.
Запроваджено Положення про виплату матеріального
заохочення працівникамДП «НЕК «Укренерго» з метою
посилення їх матеріальної зацікавленості в збільшенні
результатів з отримання доходу від іншої операційної
діяльності та досягнення прибутковості такої діяльності.
Виплачено 317, 0 тис. грн. з серпня по грудень 2015 р.
Працівникам нараховуються і виплачуються надбавки
за стаж роботи в електроенергетичній галузі та доплати
і надбавки, передбачені Галузевою угодою і Угодою ДП
«НЕК «Укренерго».
На підставі проведених атестацій робочих місць працівникам встановлюються доплати за роботу у важких і
шкідливих умовах праці.
Виплачено:
• одноразове заохочення до професійного свята у розмірі 37010, 2 тис. грн.;
• матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі
56316,1 тис. грн.;
• одноразова грошова виплата при виході на пенсію у
розмірі 9954,6 тис.грн.
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8 000 –
7 000 –

Pursuant to separate Order of 01.06.2016 number 110, the
department of labor and wages provides information under
paragraph 14.3. of Section “Remuneration”.
Remuneration to employees of SE “NEC “Ukrenergo” is carried out on the basis of regulations set both under current
legislation of Ukraine and collective agreement for 2016.
During 2015 the run payroll has been calculated and paid to
employees in full and within the terms specified in collective
agreements. Any arrears of salaries are absent.
According to paragraph 2.3. of Sectoral agreement for
2011-2013, the setting of official salary and monthly base
rates has been made based on the tariff rate of the employee
performing unskilled jobs, defined at a level of at least 125%
of the legally established minimum wage
Under to the Law of Ukraine of 17.09.2015 number 704-VIII
“On amendments to the Law of Ukraine “On State Budget
of Ukraine for 2015”, the official salary (monthly base rate)
to employees of the company has been increased from
01.09.2015 by 1.13% (1730 : 1530).
In comparison with the year 2014, the average salary of
corporate employee of SE “NEC “Ukrenergo” for 2015 has
increased by 7.8% and reached 6749 UAH mainly due to
the increase in official salaries and monthly base rates since
09.01.2015.
The share of basic salary to average salary with legally
established allowances and additional payments for 2015
makes 57.6%.
Bonus payment for employees has been carried out on a
monthly basis.
Regulation “On Payment of financial rewards to employees
of SE “NEC “Ukrenergo” has been approved to strengthen their material interest in improvement of the result of
income from other operating activity and achievement of
profitability from such activities. Since August until December, 2015, it was paid 317,0 thousand UAH.
Employees were accrued and paid bonuses for work
experience in the electricity industry, as well as bonuses
and allowances provided for by the Sectoral agreement and
Agreement of SE “NEC “Ukrenergo”.
On the basis of certification of workplaces workers are
set additional payment for work in difficult and hazardous
conditions.
It has been paid, as follows:
• one-time promotion on the occasion of the professional
holiday in the amount of 37 010, 2 thousand UAH;
• financial assistance for rehabilitation in the amount of
56,316.1 thousand UAH;
• one-time promotion on retirement in the amount of 9954.6
thousand UAH.

6 000 –
5 000 –
4 000 –

Середньомісячна заробітна плата (грн.)
Average monthly earnings (UAH)

3 000 –

Ріст середньої заробітної плати на 7,8%
Growth of the average salary, 7%

4 000 –
1 000 –

2014

2015

Галузевою Угодою на 2016-2018 роки передбачено, що
мінімальний розмір місячної тарифної ставки (окладу) працівника,який виконує некваліфіковану роботу,
установлюється на рівні не менше 130% законодавчо
встановленої мінімальної заробітної плати.

Sectoral agreement for the period of 2016-2018 provides
that the minimum monthly wage rate (salary) of an employee performing unskilled jobs is set at a level not less than
130% of the legally established minimum wage.

9 000 –
8 000 –
7 000 –
6 000 –
5 000 –

Середньомісячна заробітна плата (грн.)
Average monthly earnings (UAH)

4 000 –

Очікуване зростання середньомісячної зарплати 16%
Expected growth of the average wage, 16%

3 000 –
4 000 –
1 000 –

2015

2016

У 2016 році очікується зростання посадових окладів
(місячних тарифних ставок) працівникам підприємства
на 1,16 %, відповідно до Закону України від 25.12.2015
№928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

In 2016 increase in salaries (monthly tariff rates) to employees is expected by 1.16%, according to the Law of Ukraine
of 25.12.2015 number 928-VIII “On the State Budget of
Ukraine for 2016”.
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7.6

Система управління якістю
Quality Management System

З метою відповідності рівню кращих енергопідприємств
Європи та світу сформовано стратегію розвитку компанії,
основаної на сучасних концепціях, методах та підходах,
об’єднуючих у собі світовий досвід. Найбільш ефективним інструментом реалізації запланованого на сьогодні є
впровадження інтегрованої системи управління, створеної відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO
9001, ISO 14001 та ОНSАS 18001.
Так, першим і обов’язковим етапом є побудова, впровадження і сертифікація системи управління якістю на
відповідність вимог ISO 9001, як основної організаційно-методичної бази. Другим етапом є – впровадження
та сертифікація системи екологічного управління (ISO
14001) та системи управління гігієною та безпекою праці
(ОНSАS 18001).
Тому, ще в 2011 році в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» було впроваджено систему управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008
«Системи управління якістю. Вимоги». Починаючи з 2012
року компанія успішно розпочала роботи із вдосконалення та поширення діючої в апараті управління ДП «НЕК
«Укренерго» системи управління якістю (ISO 9001:2008)
на відокремлені підрозділи, а також роботи із впровадження вимог міжнародних стандартів ISO 14001:2004
«Системи екологічного керування. Вимоги та настанови
щодо застосовування» і OHSAS 18001:2007 «Системи
управління гігієною та безпекою праці. Вимоги».
В компанії було розроблено та впроваджено відповідну
документацію: політику, настанову, 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.
З метою впровадження в компанії міжнародних стандартів протягом 2012-2013 рр. організовано та проведено
ряд нарад на базі апарату управління компанії та спеціалізованих навчальних центрів.
Відповідно до вимог міжнародних стандартів в компанії
проведено щорічні внутрішні аудити, за результатами
яких було здійснено заходи щодо усунення невідповідностей, також запропоновано ряд рекомендацій з покращення роботи персоналу та процесів управління підприємства в цілому.
В 2013 році ДП «НЕК «Укренерго» отримано міжнародні
сертифікати, які 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.
У листопаді 2014р. та 2015р. в компанії працювала група
зовнішніх аудиторів німецького органу сертифікації систем управління DQS Holding GmbH.
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In order to reach the level of the best power companies
in Europe and if the world the company has formed the
strategy of the company’s development based on modern
concepts, methods and approaches, uniting a global experience. The most effective tool for plans realization for today
is the implementation of an integrated management system,
created in accordance with the requirements of international
standards ISO 9001, ISO 14001 and ONSAS 18001.
Thus, the first and obligatory step is a drawing up, implementation and certification of quality management system
as far as compliance with ISO 9001 as the main organizational and methodological framework. The second step is
an implementation and certification of an environmental
management system (ISO 14001) and Occupational health
and safety management systems (ONSAS 18001).
Therefore, in 2011 within the framework of management of
the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”
a quality management system was implemented according
to the requirements of ISO 9001:2008 “Quality Management
Systems. Requirements”. Since 2012 the company has successfully begun to improve and extend the quality management systems (ISO 9001:2008), applied in management of
the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”,
on separates units, as well as work on implementation of the
requirements of ISO 14001:2004 “Environmental Management Systems. Requirements and guidelines for application”
and OHSAS 18001:2007 “Occupational health and safety
management systems”.
The company developed and implemented the relevant documentation: policies, guidance, procedures of processes,
programs on environmental protection and on reduction of
hazards and risks, made identification of environmental aspects and risks in the field of occupational health and safety,
conducted training and instruction of internal auditors and
personnel, etc.
In the period of 2012-2013 in order to implement international standards in the company a number of meetings on
the basis of the administrative management and specialized
training centers were organized and held.
In accordance with international standards the company
conducted annual internal audits. By their results it took
measures to eliminate inconsistencies, also proposed a
number of recommendations to improve staff work and
management processes of the company as a whole.
In 2013, the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” received international certificates which
confirm that the company has implemented and effectively
uses a quality management system, occupational health and
safety management systems, environmental management
according to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS
18001:2007 in the filed of centralized operational and technological control of the Integrated Power System of Ukraine
and provision of power transmission via trunk and interstate
networks.
In November of 2014 and 2015, a team of external auditors
of the German management system certification body, DQS
Holding GmbH, worked at the company.

Наглядові аудити проведено в Управліннях, службах та
відділах апарату управління ДП «НЕК «Укренерго», Південній, Південно-Західній електроенергетичних системах,
Миколаївських та Вінницьких магістральних електричних
мережах (2014р.), Дніпровській та Центральній електроенергетичних системах, Криворізьких та Чернігівських
магістральних електричних мережах (2015р.).
За результатами наглядових аудитів органом сертифікації підтверджено дію 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.
Це є свідченням того, що всі процеси, які функціонують у
ДП «НЕК «Укренерго», взаємозалежні, керовані та перебувають під контролем керівництва компанії.
Також, планується навчання внутрішніх аудиторів апарату
управління та електроенергетичних систем відповідно
до нових версій міжнародних стандартів ISO 9001:2015
«Системи управління якістю. Вимоги» та ISO 14001:2015
«Системи екологічного управління. Вимоги та настанови
щодо застосовування», внесення змін та доповнень до
відповідної документації, ефективне проведення внутрішніх аудитів, визначення ризиків процесів системи
управління якістю, екологією, гігієною та безпекою праці,
заходів щодо реагування на них та успішне проходження
компанією ресертифікаційного аудиту.
Основним завданням на 2016 рік є чергове отримання
ДП «НЕК «Укренерго» сертифікатів відповідності вимогам нових версій міжнародних стандартів ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 та OHSAS 18001:2007, що є запорукою ефективного управління та визнання компанії на
міжнародному рівні, гарантією зниження шкідливого
впливу на навколишнє середовище та більш ефективного
використання природних ресурсів, ідентифікації небезпек, зниження та оцінки ризиків для здоров’я та безпеки
працівників у процесі трудової діяльності.

Compliance audits were conducted at departments, services
and sections of management system of the State Enterprise
“National Power Company “Ukrenergo”, Southern, SouthWestern power systems, Mykolaiv and Vinnytsia trunk networks (2014), Dnieper and Central power systems, Kryvyi
Rih and Chernigiv trunk networks ( 2015).
By results of compliance audits the certification body
confirmed the validity of international certificates of the
State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”: ISO
9001:2008 - 472126 QM08 of 13.12.2013, ISO 14001:2004
- 472126 UM of 30.12.2013 and BS OHSAS 18001:2007472126 BSOH of 30.12.2013. It proves that all processes
operating within the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” are interdependent and operated and are
under the control of the company’s management.
Training for internal auditors of management personnel and
power systems are also being planned according to the new
versions of ISO 9001:2015 “Quality Management Systems.
Requirements” and ISO 14001:2015 “Environmental management systems. Requirements and guidelines for the application”, amendments and additions to the documentation,
effective internal audits, identification of risk of processes
of quality management system, environmental management
system, occupational health and safety, measures to respond and successful completion of the recertification audit
by the company.
In 2016 the main objective is to receive by the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo” certificates
of compliance with the new version of ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 and OHSAS 18001:2007, which is the key to
good governance and recognition of the company in the international level, a guarantee of reduction harmful effects on
the environment and more efficient use of natural resources,
identification hazards, reduction and assessment of risk for
the health and safety of workers at the workplace.
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8

Фінансова звітність
Financial reporting

8.1

Показники фінансово-господарської діяльності
2013-2014 рр.
Benchmarking assessment of the company’s activity
in 2015 and 2014

Вартість основних засобів
The cost of fixed assets
7 000 000 —

6 647 527

6 619 109

тис. грн UAH, ths.

6 500 000 —

Вартість ОЗ за бухгалтерським обліком
Value of fixed assets under accounting data

6 000 000 —

5 655 848

5 571 168

Вартість ОЗ за податковим обліком
Value of fixed assets under fiscal accounting data

5 500 000 —
5 000 000 —
4 500 000 —
4 000 000 —

4 619 737

31.12.2014			

31.12.2015

Амортизаційні відрахування
The deprecation cost
550 000 —

тис. грн UAH, ths.

540 000 —
520 000 —
500 000 —

531 273
516 448

480 000 —

481 755

460 000 —

467 159

440 000 —
420 000 —

2014

2015

Амортизація за бухгалтерським обліком
Depreciation under accounting data
Амортизація за податковим обліком
Depreciation under tax accounting data
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2,589
2,962

2,589
2,962

2,225
6,617

2,086
6,617

2,885
3,885

2,885
3,885

2,885
4,206

1,970
2,086

11 973
10 389

11 491
9 964

11 057
10 165

9 716
9 075

10 233
9 358

10 650
9 456

10 023
9 004

9 954
9 111

10 281
10 054

11 157
10 934

11 324
10 631

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

7,000 —

5,000 —

8 000 —

4,000 —
6 000 —

3,000 —

4 000 —

2,000 —

2 000 —

1,000 —

0—

0,000 —
-0,3%
січень
Jan.

-6,1%
лютий
Feb.

-2,0%
березень
Mar.

-2,2%
квітень
Apr.

-8,5%
травень
May.

-10,2%
червень
Jun.

-11,2%
липень
Jul.

-8,6%
-6,6%
-8,1%
-13,3% -13,2%
серпень вересень жовтень листопад грудень
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.

2014
2015

Передача е/е:
Electricity transmission:

2014

2015

Відх
Outflow

ДП «Енергоринок»
SE Energorynok

129 842

120 094

-9 748

2,086
5,058

6,000 —

10 000 —

2,589
2,850

12 000 —

11 983
11 953

14 000 —

1,970
2,086

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

Electricity transmission, million Wh

1,970
2,086

Передача електроенергії, млн. кВт-год

2013
2014

Середньорічний тариф у 2015 році збільшився по відношенню до
2014 року на 2,064 коп./кВт-год., або на 87 % за рахунок збільшення інвестиційної
складової та виконання зобов’язань за кредитами у структурі тарифу.
In 2015 the average annual rate for the electric-power transmission increased compared to 214
by 2, 064 cop./kWh. or 87 % due to the increase of the investment component and fulfilment
of the obligations on loans in the structure of tariff

Середньозважений тариф з початку року, коп./кВт-год.
Year-to-Date Average Weighted Tariff, kop./kWh
4 900 —
4 400 —

3,874

3 900 —

4,377

4,436

2,443

3 400 —
2 900 —
2 400 — 2,086
1 900 —
1 400 —

4,153

2,501
2,086

2,086

2,740

2,18

2,308

2,954

3,073

2,398

2,425

2,444

2,459

2,435

2,401

2,372

1,970

1,970

1,970

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

2014
2015

92

93

Обсяги товарної продукції ДП «НЕК «Укренерго» і передачі
електроенергії магістральними та міждержавними електричними
мережами за 2014-2015 роки
The volume of commodity output of the State Enterprise “National Power
Company “Ukrenergo” and the electric-power transmission via trunk and
interstate networks for 2014-2015

Аналіз оплати послуг з передачі електроенергії ДП “Енергоринок”
у 2014 році, тис. грн. з ПДВ
Analysis of payment for electric-power transmission services of SC “Energorynok” in
2014, thousand UAH (VAT including)

січень

лютий

Jan.

Feb.

березень квітень
Mar.

Apr.

травень червень
May.

Jun.

липень

249 756
525 483

659 333

239 702

672 599

245 975

631 790

251 537

651 514

264 937

364 048

275 735

378 699

289 158

353 970

287 164

296 607

390 599

228 100

219 790

221 758

223 095

249 335

236 060

серпень вересень жовтень листопад грудень

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

307 952
292 177

316 626
285 522

287 642
249 452

295 169
273 183

301 845
272 267

317 925
292 993

330 881
358 027

346 989
362 608

344 597
334 192

355 928
302 238
263 748

300 000 —

182 290

350 000 —

267 714
270 103

400 000 —

283 272
323 253

2014
2015

250 000 —
200 000 —
150 000 —
100 000 —

— 6 000 Млн. грн.

132 000,0 —

UAH, mln.

5 327

130 000,0 —
Млн. кВт-год. mln. kW h

Тис. грн. UAH, ths.

450 000 —
800 000 —
700 000 —
600 000 —
500 000 —
400 000 —
300 000 —
200 000 —
100 000 —
0—

128 000,0 —

— 5 000

129 842,0

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

Mar.

Apr.

May.

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

середн.
значення
Average

Товарна продукція
Commodity output

— 3 000

3 080

120 000,0 —

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

— 2 000

118 000,0 —

120 094,0

116 000,0 —
Роки Years
2014			

• Збільшення середньорічного тарифу з
2,372 коп./кВт-год. до 4,436 коп./кВтгод. за рахунок зростання інвестиційної
складової структури тарифу спричинило
збільшення доходів на 2 679,4 млн.грн.
• Зменшення відпуску е/е на 7,51%
зменшило доходи на 432,4 млн.грн.
Загальне зменшення доходів –
2 247 млн.грн.
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січень

— 4 000

124 000,0 —

114 000,0 —

0—
Jan.

126 000,0 —

122 000,0 —

50 000 —

2015

— 1 000

Передача електроенергії
Supply of electricity

—0

Обсяг товарної продукції
Volume of commodity
output

Передача е/е:
Electricity transmission

2014

Товарна продукція
Commodity output

3 695 418

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

3 506 128

• The increase in the average annual rate from
2,372 cop./kWh. to 4.436 cop./kWh. due to
the increase of the investment component in
the structure of tariff resulted in an increase
of profits by 2 679.4 mln.UAH
• Reduction of power sale by 7,51% reduced
revenues by 432.4 mln.UAH
The overall increase in revenues is
2 247 mln.UAH
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Надходження коштів, млн. грн. (з ПДВ)
Cash proceeds, million UAH (VAT included)

Надходження коштів від ДП «Енергоринок»
Cash proceeds from SE Energorynok
6 058,9

798 508

800 000 —

745 943

781 817

850 000 —

758 148

900 000 —

807 118
821 822

Аналіз оплати послуг з передачі електроенергії ДП “Енергоринок”
у 2015 році, тис. грн. з ПДВ
Analysis of payments for electricity transmission services by SE Energorynok
in 2015, thousand UAH, VAT inc

Кредит на інвест. проекти
Loan for investment projects
3 965,4

Інші надходження
Other proceeds
675,2

2015

436 858

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

2014

0,0

443 184

454 439
394 604

296 124

273 720

300 000 —

266 110

350 000 —

299 202

400 000 —

424 764

450 000 —

417 595

468 719

500 000 —

526 723
493 892

600 000 —
550 000 —

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

316 626

650 000 —

712 611

588 922

700 000 —

719 199

750 000 —

2 000,0

4 000,0

Інші надходження
Other proceeds
480,9

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

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

3 506,1

8 058,9

Кредит на інвестиційні проекти
Loan for investement projects

1909,2

3 965,4

Державний бюджет на інвестиційні проекти
State budget for investment projects

-

-

100 000 —

Інші надходження
Other proceeds

480,9

675,2

50 000 —

Всього надходження
Total proceeds

5 896,2

10 699,5

250 000 —

219 977

200 000 —
150 000 —

271 251

2015

216 164

2014
Товарна продукція
Commodity output
Надходження коштів з ДП «Енергоринок»
Cash proceeds from SE Energorynok

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.

Передача е/е:
Electricity transmission

2015

Товарна продукція
Commodity output

6 392 673

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

5 926 706

середн.
значення
Average
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Використання коштів, млн. грн. (з ПДВ)
Application of funds, UAH mln. (incl. VAT)

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

Фінансові витрати
Financial expenses
257,8
2015 р.

Заробітна плата
з відрахуванням
на соціальні заходи
Wage incl. social
security taxes
1 363,6

Податки
Taxes
653,1

Всього платежів
Total payments

1 000 000

Інші витрати
Other expenses
1 767,2

630 790

Капітальні інвестиції
Capital investment
3 243,9

344 858
0

2014		

Повернення кредитів
Loan repayment
693,8

2015

Податки Фінансові витрати
Taxes Financial expenses
344,9
111,7
2014 р.

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

400,0

900,0

Інші витрати
Other expenses
750,7
Повернення кредитів
Loan repayment
283,9
1 400,0
1 900,0

Капітальні інвестиції
Capital investment
2 895,3

2014				
2 400,0

2 900,0

3 400,0

3 900,0

4 400,0

2015

350 000 —

335 204

300 000 —
250 000 —

98

200 000 —

653,1

100 000 —

Інші витрати
Other expenses

750,7

1 767,2

Фінансові витрати
Financial expenses

111,7

257,8

Повернення кредитів
Loan repayment

283,9

693,8

Капітальні інвестиції
Capital investments

2 895,3

3 243,9

Всього
Total

5 721,1

7 979,3

50 000 —

11 932

16 226

10 942

Інші платежі
Other payments

ПДФО
Personal income tax

Плата за землю
Land fee

-50 000 —

ПДВ
VAT

0—

10 852

-15 201

Інші платежі
Other payments

344,9

ПДФО
Personal income tax

Податки
Taxes

131 355

Плата за землю
Land fee

150 000 —

ПДВ
VAT

1 363,6

168 582

Відрахування частини чистого прибутку
Deduction from net income

1 334,6

163 193

142 565

Податок на прибуток
Profit tax

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

Відрахування частини чистого прибутку
Deduction from net income

2015 р.

Податок на прибуток
Profit tax

2014 р.
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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)
Ремонти:
2014 р. – 187,5 млн.грн.
2015 р. – 168,1 млн.грн.
на 19,4 млн.грн.

Repairs:
2014 – UAH 187.5 mln.
2015 – UAH 168,1 mln.
by UAH 19,4 mln.

2014

4,8

7,1

11,2

14,5

16,4

17,5

18,0

18,6

20,2

23,5

17,4

18,5

2015

3,8

5,2

8,1

10,9

10,4

13,1

13,8

15,9

21,2

15,6

21,1

29,0

204,7

204,6
175,0

166,1

167,3

174,4

174,2

168,6

150,0 —

161,4

Dec.

154,4

грудень

Nov.

155,1

листопад

Oct.

145,0

жовтень

Sept.

147,7

вересень

Aug.

153,3

серпень

Jul.

160,6

липень

Jun.

155,7

червень

May.

163,2

травень

Apr.

157,8

квітень

Mar.

157,9

березень

Feb.

162,7

лютий

Jan.

163,8

січень

156,4

200,0 —
167,4

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

228,9

250,0 —

100,0 —

0,0 —

300,0 —

150,0 —

187,5
56,5

-10,35%
-14,16%

168,1
48,5

Витрати на оплату праці з відрахуванням
Labor remuneration with taxes

115,5

Матеріальні витрати Material expenses

100,0 —
125,6

-8,00%

50,0 —
0,0 —

5,4
2014

100

-8,47 %

29

18,5

21,1

17,4

15,6

23,5

21,2

20,2

15,9

18,6

13,8

18

13,1

17,5

10,4

16,4

10,9

14,5

8,1

11,2

5,2

7,1

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 2014 р.
Repairs in 2014

250,0 —
200,0 —

3,8

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

4,8

50,0 —

4,1

УПВ 2014 р.
Semi-fixed cost 2014
Ремонти 2015 р.
Repairs in 2015
УПВ 2015 р.
Semi-fixed cost 2015

Інші витрати Other expenses

2015
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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

965 000 —
35 —
960 000 —
30 —

955 745

25 —

950 000 —
945 000 —

20 —
2014

940 000 —

15 —

938 772

935 000 —
10 —
930 000 —

2014

10,563

16,567

8,19

2015

5—

0—

12 867
— 6 700
— 6 600
30 —

12 600 —

— 6 500

12 500 —
— 6 400
12 400 —
— 6 300
12 300 —
6 190

Зростання середньої заробітної плати
у 2015 році в порівнянні із 2014 роком
становить 7,1% .
In 2015, the average salary increased by
7.1% as compared to 2014

— 6 200

12 200 —

12 264

12 000 —

2014

2015

— 6 000
— 5 900

25 —

2015

20 —

15 —

— 6 100

12 100 —

11 900 —

35 —

6 629

12 700 —

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

10 —

5—

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

12 800 —

Відрахування профспілкам
Deductions to labor unions

— 6 800

12 900 —

Виплати соцпільг
Payment of social benefits
10,046

19,354

6,976

0—

Виплати за колдоговором 29,4 млн.грн.
Payments under the collective agreement 29,4 million UAH

955 000 —

Виплати соцпільг
Payment of social benefits
Виплати за колдоговором 27,130 млн.грн.
Payments under the collective agreement 27,130 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

102

103

Структура освоєння капітальних інвестицій, млн. грн. (без ПДВ)
Capital Investment Assimilation Structure, million UAH (VAT excluded)

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

1 500 —
1303,0
Інше 62,9
Other 62,9
Модернізація та переосна-щення
основних засобів 581,2
Modernization and re-equipment of
assets 581,2

1 000 —
930,7
500 —
91,4

412,9

77,2

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

-500 —

-646,529

-720,6

-1 000 —

-1 500 —

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

-1826,2

Модернізація та переосна-щення
основних засобів 369,6
Modernization and re-equipment of
assets 369,6

2015

-2 000 —
I квартал
1st Quarter

Інше 29,6
Other 29,6

2014		

II квартал
2st Quarter

III квартал
3st Quarter

IV квартал
4st Quarter

Чистий збиток ДП «НЕК «Укренерго» у 2014р. склав 1 198,5 млн. грн.
У 2015 році підприємство отримало прибуток у розмірі 820,4 млн. грн.
In 2014 net loss of the State Enterprise “National Power Company “Ukrenergo”
amounted to 1 198.5 million UAH.
In 2015, the company received the income in the amount of 820.4 million UAH.

Капітальне будівництво 2 814,1
Capital construction 2 814,1

Капітальні інвестиції у 2015 р. склали 2 320,1 млн. грн.
In 2015 capital investment constituted 2 320.1 million UAH
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