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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ

1.1. . Державне підприємство “Національна енергетична компанія
“Укренерго” (далі - Підприємство) створено відповідно до Закону України' від
16 жовтня 1997 р. № 575/ 97 - ВР “Про електроенергетику” та наказу
Міністерства енергетики (далі - Міненерго) України від 15 квітня 1998 р. №
54 на базі державних підприємств “Національний диспетчерський центр
електроенергетики України” (ідентифікаційний код 00100227 ) і “Державна
електрична компанія “Укрелектропередача”
(ідентифікаційний код
22946373).
1.2.Підприємство засновано на державній власності і підпорядковується
Міненерго.
1.3.Найменування Підприємства: повне - Державне підприємство “Наці
ональна енергетична компанія “Укренерго”, скорочене - НЕК “Укренерго”,
1.4.Юридична
адреса Підприємства: 252032, м. Київ, вул. Комінтерну,
25.

2.МЕТА І НАПРЯМ КИ Д ІЯЛЬН О СТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Метою Підприємства є:
забезпечення цілісності об’єднаної енергетичної системи (далі - ОЕС)
України, задоволення інтересів держави, державних і недержавних
підприємств у сфері забезпечення електроенергією споживачів: підприємств,
установ, організацій і населення України;,
здійснення централізованого оперативно-технологічного управління ОЕС
із забезпеченням надійної паралельної роботи теплових, атомних і
гідравлічних електростанцій України;
запобігання порушенням режимів і аваріям системного значення та
ліквідація можливих аварій з найменшими втратами для країни;
забезпечення паралельної роботи з енергосистемами країн СНД, Східної
та Центральної Європи;
забезпечення надійної передачі електроенергії споживачам по
електромережах напругою 220 кВ і вище, а також по електромережах, через
які здійснюється обмін електроенергією з іншими державами (далі Магістральні та Міждержавні електромережі);,
~ ..
створення умов для ефективної роботи Магістральних та Міждержавних
електромереж як складової частини інфраструктури Оптового ринку
електричної енергії (далі - ОРЕ) України;
забезпечення функціонування ОРЕ щодо диспетчеризації, передачі,
постачання електроенергії, здійснення розрахунків платежів учасників ОРЕ та
обліку розрахунків за поставлену на ОРЕ
та закуплену на ньому

з

електроенергію, продаж
електроенергії
оптовим постачальникам і
споживачам згідно з договором між членами ОРЕ (далі - Договір).
2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
задоволення потреб споживачів: підприємств, установ, організацій ' і
населення України в електричній потужності та енергії (за умови оплати)
шляхом
здійснення
централізованого
диспетчерського
(оперативно*
•
•
•
«І ^
технологічного) управління електростанціями ОЕС і перетоками потужності по
Магістральних та Міждержавних електромережах;
забезпечення ефективної роботи ОЕС шляхом управління процесом
збалансування виробництва і споживання електроенергії в цілому по
енергосистемі та по окремих регіонах;
забезпечення оперативно-технологічного управління ОЕС в умовах
ліквідації системних аварій, порушень режимів, наслідків стихійного лиха та в
“особливий період”;
забезпечення ефективної експлуатації та високоякісного ремонгу
Магістральних та Міждержавних електромереж; .
розроблення планів перспективного розвитку ОЕС з подальшим
поданням на розгляд і затвердження Міненерго*
реалізація
програм
модернізації,
технічного
переобладнання і
реконструкції Магістральних та Міждержавних електромереж, розроблення та
реалізація відповідних технологій і нормативно-технічної документації, інші
напрямки і форми інноваційної діяльності;
організація та безпечне проведення аварійно-відновлзовальних робіт на
об’єктах Магістральних і Міждержавних електромереж, організація випуску
технічного оснащення, необхідного для проведення цих робіт;
забезпечення діяльності ОРЕ відповідно до Договору та Правил ОРЕ;
технічне і технологічне забезпечення експортних та імпортних поставок
електроенергії, а також її транзиту через Магістральні і Міждержавні
електромережі згідно з укладеними зовнішньоекономічними контрактами;
продаж електроенергії на ОРЕ згідно з Договором;
експлуатація засобів зв’язку, телемеханіки, систем комерційного обліку та
систем передачі даних, створення і розвиток мереж технічних засобів
управління, обчислювальної техніки, а також обслуговування на договірних
умовах технічних засобів управління та зв’язку інших підприємств;
координація
оперативно-технічної
експлуатації,
розроблення
і
впровадження нових та вдосконалення діючих пристроїв, систем релейного
захисту, протиаварійної автоматики, оперативно-технологічного управління,
зв’язку та телемеханіки на енергопідприємствах, які працюють в складі ОЕС;
розроблення, реалізація річних і сезонних схем регулювання стоку
водоймищ каскадів гідроелектростанцій з метою найбільш раціонального
використання гідроресурсів з урахуванням екологічних вимог та вимог
суміжних галузей господарського комплексу України;

метрологічне забезпечення засобів вимірювання та обліку електричної
енергії;
розроблення в межах своїх повноважень методичних та інструктивних
матеріалів, обов’язкових до виконання енергокомпаніями і електростанціями,
іцо працюють у складі ОЕС;
здійснення державного нагляду за режимами споживання електричної та
теплової енергії відповідно до Закону України “Про електроенергетику*’ та
Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
здійснення державного нагляду за додержанням вимог технічної
експлуатації електричних станцій і мереж, вимог технічної експлуатації
енергетичного обладнання об’єктів електроенергетики, підключених до ОЕС,
відповідно до Закону України “Про електроенергетику” та Положення,
затвердженого Кабінетом Міністрів України;,
проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів та
інших заходів, пов’язаних з характером діяльності Підприємства, в тому числі
за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
видання друкованої продукції;
купівля-продаж патентів, “ноу-хау”, авторських прав та інших майнових
та немайнових об’єктів прав власності;
задоволення економічних та соціальних потреб працівників Підприємства
згідно з колективним договором;
підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів для потреб
Підприємства;
організація оздоровлення сімей енергетиків;
організація
харчування та
забезпечення продуктами
сільського
господарства працівників Підприємства;
організація
транспортного
забезпечення
виробничого
процесу,
господарської діяльності та надання транспортних послуг працівникам
Підприємства, населенню та юридичним особам;
виробництво обладнання, пристроїв, споживчих товарів та іншої
продукції, випуск якої не протирічить чинному законодавству України;
виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт;
надання послуг з обслуговування та ремонту побутових приладів,
внутрішніх електропроводок, електротехнологічних вимірів і випробувань;
здійснення
юридичної практики,
надання
юридичних послуг
підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам;
надання послуг телефонного зв’язку, технічне обслуговування мереж
теле-, радіо- та проводового мовлення;
виконання державних завдань, створення продукції, в тому числі
науково-технічної, пов’язаних з державною таємницею, використання
державних секретів інших органів та підприємств;
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здійснення діяльності з організації торгівлі цінними Паперами на
фондових біржах та позабіржових ринках;
розроблення, випуск та розповсюдження інформаційної та рекламної
продукції.
Види діяльності, передбачені абзацами 9 та 11 здійснюються виключно
спеціалізованим відособленим підрозділом "Енергоринок",
Інші види діяльності з метою отримання прибутку можуть здійснюватись
Підприємством лише за умови, що вони не суперечать досягненню мети
діяльності Підприємства і не заборонені чинним законодавством України.

3. Ю РИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМ СТВА

3.1.Підприємство є юридичною особою. Підприємство
вважається
створеним та набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
3.2.Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до
чинного
законодавства України та цього Статуту, який затверджується Міненерго
та погоджується з Антимонопольним комітетом України.
3.3.Підприємство є правонаступником майна, всіх прав та обов’язків
державних
підприємств
“Національний
диспетчерський
центр
електроенергетики України” і “Державна
електрична
компанія
“У крелектропередача”.
3.4.Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, поточний,
розподільчий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням, фірмову марку, штампи та печатки для діловодства.
3.5.
Підприємство згідно з Договором несе відповідальність за зді
розрахунків за поставлену на ОРЕ і закуплену на ньому електроенергію на
позабалансовому рахунку ОРЕ і не несе відповідальності за невиконання
учасниками ОРЕ зобов’язань за Договором.
3.6.Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах належного йому майна відповідно до вимог чинного законодавства
України.
3.7.
Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави та Мін
держава і Міненерго не відповідають за зобов’язаннями Підприємства.
3.8.Підприємство має відокремлене майно, може від свого імені укладати
угоди (контракти) з урахуванням обмежень, що встановлені у підпункті 4.4.
цього Статуту, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і
відповідачем в суді.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1.Майно Підприємства складають його основні фонди і обігові кошти, а
також інші цінності, вартість яких відображується у його самостійному
балансі.
4.2.Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним
на праві повного господарського відання. Підприємство володіє, користується
і розпоряджається належним йому майном на свій розсуд, вчиняючи до нього
будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому
Статуту.
4.3.Джерелами формування майна Підприємства є:
майно, передане йому органами державного управління;
доходи, отримані Підприємством від господарської діяльності;
доходи від реалізації цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення і дотації з бюджету;
придбання майна інших підприємств та організацій;
безоплатні або доброчинні внески фізичних та юридичних осіб;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
4.4.
Відчуження засобів виробництва, що є державною власніс
закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Міненерго та
Фондом державного майна України у порядку,
встановленому чинним
законодавством України.
4.5.Підприємство володіє, користується землею та іншими природними
ресурсами відповідно до мети, напрямків своєї діяльності та чинного
законодавства України.
4.6.Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових
прав фізичними або юридичними особами, державними органами,
відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або арбітражного суду.

5.ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1.
Підприємство має всі права, передбачені чинним законодавством
України, в тому числі:
планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки
розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів і пріоритетів,
кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до чинного
законодавства України;
створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені
структурні одиниці, в тому числі й госпрозрахункові, з правом відкриття
поточних рахунків, і затверджувати положення про них; структура
Підприємства визначається Міненерго згідно з чинним законодавством
України;
здавати в оренду підприємствам, організаціям, установам та громадянам
устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які
йому належать, а також списувати їх з балансу відповідно до чинного
законодавства України;
укладати на території України і за її межами угоди та вчиняти інші
юридичні акти з підприємствами, установами, організаціями та фізичними
особами, в тому числі з купівлі-продажу, обміну, підряду, займу, перевезень,
доручень та комісії, схову, спільної діяльності тощо, а також брати участь у
торгах конкурсах, аукціонах, надавати гарантії в установленому чинним
законодавством України порядку;
користуватися в установленому порядку кредитами в національній та
іноземній валютах;
застосовувати договірні ціни та розцінки, а у випадках передбачених
чинним законодавством України, фіксовані державні ціни;
відряджати по території України і за її межі працівників Підприємства
для навчання, участі у спільних програмах, проектах та з іншою метою, а
також приймати представників інших підприємств, установ та організацій;
придбавати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, установ та
організацій незалежно від їх форм власності, а також у фізичних осіб.
5.2.Обов’язки Підприємства.
5.2.1 Підприємство:
забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з
чинним законодавством України;
здійснює будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних
фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та
введення в дію придбаного обладнання;
здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення
виробництва;
створює належні умови для високопродуктивної праці, виконання правил
техніки безпеки, соціального страхування;
здійснює заходи щодо вдосконалення організації праці з метою посилення
матеріальної зацікавленості працівників, забезпечує економне та раціональне
використання фонду оплати праці і своєчасні розрахунки з працівниками
Підприємства;
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виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього
середовища,
раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки країни;
несе відповідальність щодо забезпечення безпеки, захисту працівників
Підприємства в умовах надзвичайних обставин мирного та воєнного часів, а
також у вирішенні завдань цивільної оборони, пов’язаних з утворенням і
функціонуванням органів управління та невоєнізованих формувань цивільної
оборони;
забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки.
5.2.2.При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство
повинно враховувати державні замовлення, контракти та інші договірні
зобов’язання.

6.УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМ СТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
6.1.Управління Підприємством здійснює його керівник.
6.2.Наймання керівника Підприємства здійснюється Міненерго шляхом
укладання з ним контракту відповідно до вимог чинного законодавства
України.
6.3.Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності
Підприємства за винятком тих, що віднесені чинним законодавством України
та цим Статутом до компетенції Міненерго.
6.4.Керівник Підприємства:
несе відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх
підприємствах, установах та організаціях;
розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до мети
діяльності Підприємства, вимог чинного законодавства України та цього
Статуту;
укладає угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків;
несе відповідальність за формування та виконання фінансових та
виробничих планів Підприємства;
готує та подає на розгляд Міненерго пропозиції щодо внесення змін і
доповнень до цього Статуту;
з метою підвищення якості управлінських рішень створює дорадчі органи
з числа працівників Підприємства та інших осіб, визначає їх повноваження,
склад або порядок формування складу, порядок діяльності та засоби
забезпечення їх діяльності.
6.5.Підприємство у своєму складі має відособлені структурні одиниці,
перелік яких затверджує Міненерго України (див. додаток).
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6.6. Відособлені структурні одиниці діють на підставі положень, які
затверджуються керівником Підприємства. Положення про спеціалізований
відособлений
підрозділ
"Енергоринок"
затверджується
керівником
підприємства за погодженням з Радою енергоринку, НКРЕ та Міненерго
України.
6.7. Самоврядування трудового колективу.
6.7.1.Колектив працівників Підприємства (трудовий колектив) складають
фізичні особи, які беруть участь у його діяльності на підставі трудового
договору, контракту або інших угод, що регулюють трудові відносини
працівника з Підприємством.
6.7.2.Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
конференцією трудового колективу.
6.7.3.
Рішення щодо соціально-економічних та інших пита
стосуються колективу працівників Підприємства, відображуються у
колективному договорі відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ГОСПОДАРСЬКА Д ІЯЛ ЬН ІС ТЬ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Основним узагальненим показником господарської та виробничої
діяльності Підприємства є прибуток.
7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати
відсотків по кредитах банків, внеску передбачених чинним законодавством
України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у централізовані
галузеві фонди, залишається у повному розпорядженні Підприємства.
7.3. Порядок відрахування коштів у централізовані галузеві фонди
визначається чинним законодавством України.
7.4. Підприємство обирає форми і системи оплати праці, встановлює
працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, премій,
винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним
договором.
7.5. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття
витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю:
фонд розвитку виробництва;
фонд оплати праці;
резервний фонд;
фонд соціального розвитку;
фонд розвитку нетрадиційних джерел енергії;
інші фонди.
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7.5.1. Резервний фонд Підприємства створюється для формування
аварійних запасів обладнання та матеріалів, фінансування аварійновідновлювальних робіт, відшкодовування збитків і позапланових витрат.
7.6. Фінансування діяльності Підприємства здійснюється з рахуНку
ОРЕ, відповідно з інструкцією використання коштів ОРЕ, централізованих
фондів Міненерго, державного бюджету, за рахунок діяльності з випуску
продукції, виконання робіт, надання послуг, безоплатних або доброчинних
внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.
7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами,
організаціями та фізичними особами в усіх сферах виробничої діяльності
здійснюються на підставі договорів.
7.8. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з
чинним законодавством України.
7.9. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з
чинним законодавством України.

8. ПРАВОВІ УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Відносини Підприємства з Міненерго грунтуються на положеннях
чинного законодавства України, що визначають порядок управління
державними підприємствами, а також на положеннях, викладених у цьому
Статуті.
8.2. Діяльність, що підлягає ліцензуванню згідно з чинним
законодавством України, здійснюється Підприємством лише після отримання
відповідної ліцензії.

9. О БЛІК І ЗВІТНІСТЬ
9.1. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік
результатів своєї роботи та подає статистичну звітність про свою діяльність у
державні органи згідно з вимогами чинного законодавства України.
9.2. Керівник та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну
відповідальність за стан обліку, своєчасність подання та достовірність
звітності відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Перший фінансовий рік починається з дня державної реєстрації
Підприємства і закінчується останнім календарним днем першого року
діяльності Підприємства
Наступні фінансові роки
збігаються з
календарними.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМ СТВА
10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення)
та ліквідація Підприємства здійснюються за рішенням Міненерго або
арбітражного суду.
10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
створюється відповідно до вимог чинного законодавства України. До складу
ліквідаційної комісії входять представники Міненерго. За рішенням Міненерго
ліквідація може здійснюватись самим Підприємством в особі його органу
управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви
претензій кредиторами визначається відповідно до вимог чинного
законодавства України.
10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив
ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у
договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються про
його ліквідацію у письмовій формі.
10.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які
звільняються , гарантується додержання їх прав відповідно до вимог чинного
законодавства України.
10.5. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що
припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це в Єдиний
державний реєстр
підприємств і організацій України. При цьому не
допускається припинення функцій з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління, а також діяльності з обслуговування ОРЕ.
У разі ліквідації підприємства спеціалізований відособлений підрозділ
"Енергоринок" набуває прав юридичної особи
і переходить у пряме
підпорядкування Міненерго України.

Додаток до Статуту
Державного підприємства
НЕК “Укренерго”

Перелік відособлених структурних одиниць
Національної енергетичної компанії “Укренерго”
1. Донбаська електроенергетична система (повна назва),
Донбаська ЕС (скорочена назва).
Адреса: 338001, Донецька обл., м.Горлівка, пр Леніна, 11.
2. Дніпровська електроенергетична система (повна назва),
Дніпровська ЕС (скорочена назва).
Адреса: 330096, м.Запоріжжя, вул.Плотинна,2,
3. Північна електроенергетична система (повна назва),
Північна ЕС (скорочена назва).
Адреса: 310003, м.Харків, вул.Кооперативна,12.
4. Центральна електроенергетична система (повна назва),
Центральна ЕС (скорочена назва).
Адреса: 252001, м.Київ, пл.Ів.Франка,5.
5. Південно-західна електроенергетична система (повна назва),
Південно-західна ЕС (скорочена назва).
Адреса: 287100, м.Вінниця, вул.Івана Богуна,5.
6. Західна електроенергетична система (повна назва),
Західна ЕС (скорочена назва).
Адреса: 290011, м.Львів, вул.Свенціцького,2.
7. Південна електроенергетична система (повна назва),
Південна ЕС (скорочена назва).
Адреса: 270029, м.Одеса, вул.Коблевська, 11.
8. Кримська електроенергетична система (повна назва),
Кримська ЕС (скорочена назва).
Адреса: 333034, Автономна Республіка Крим, м.Сімферополь, вул.Київська, 74/6.
9. Спеціалізований відособлений підрозділ “Енергоринок”.
Адреса: 252032, м.Київ, вул.Комінтерну,25.
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СТРУКТУРНІ ОДИНИЦІ:
10. “Центр з обігу та обліку цінних паперів”.
Адреса: 252032, м.Київ, вул.Коміцтерну,27.
11. Пансіонат “Енергетик”.
Адреса: 334123, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район смт Мико
лаївка.
12. Підрозділ громадського харчування “Енергетик”.'
Адреса: 252032, м.Київ, вул.Комінтерну,27.

