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Звернення 1 Introduction by Director
Шановні колеги!

Dear colleagues!

Слідуючи традиціям, що встановлювались в Об’єднаній енергосистемі України протягом 75 років, ДП «НЕК «Укренерго» у
2012 р. вже вкотре підтвердила своє реноме гаранта стабільної роботи електроенергетичної галузі. Перш за все – це відсутність системних аварій, підтримання нормативних показників якості електроенергії, зокрема, частоти на рівні 50,00 Гц,
забезпечення паралельної роботи національної енергосистеми
з енергосистемами країн СНД і Балтії, а «Острова Бурштинської ТЕС» – з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E.
Реалізується програма розвитку магістральних електромереж
та забезпечується надійна передача електроенергії магістральними та міждержавними лініями електропередачі.

Following the traditions that had been established in the
Integrated Power System of Ukraine over 75 years, in 2012 SE
«NPC «UKRENERGO» confirmed its reputation of a guarantor of
stability of the powerelectricity industry once again. First of all,
it guarantees the absence of system failures, maintaining the
standard of electric power quality, in particular, the frequency
at 50.00 Hz, providing parallel operation of the national power
system and those of the CIS and Baltic countries, as well as
of «Burshtyns’ka TPP island» and European Network ENTSO-E. The program for the development of main electric power
systems is implemented and reliable transmission of electric
power by trunkmai and interstate electricity transmission lines
is provided.

Після приєднання України у 2011 р. до Договору про заснування європейського Енергетичного співтовариства, одним
з основних завдань стало досягнення показників якості та
безпеки в енергетичній галузі, що відповідають європейським стандартам.
У цьому напрямку ДП «НЕК «Укренерго» підписано ряд
угод, що регулюють технічні питання паралельної роботи
ОЕС України з сусідніми державами. Також компанія як
системний оператор ОЕС України брала участь у законотворчому процесі щодо адаптування законодавства України з
питань електроенергетики до нормативно-правового поля
ЄС (стосовно організації доступу до перетинів міждержавних
електромереж для експорту електроенергії, приєднання ВЕС
та СЕС до ОЕС України, вимог до проектування реконструкції
ТЕС в частині розрахунків режимів та стійкості паралельної
роботи генераторів з ОЕС України тощо). Компанія ініціювала
перегляд ряду технічних стандартів та нормативно-технічних
документів в плані їх відповідності європейським енергетичним стандартам.
Про ефективність роботи компанії свідчать і фінансові
показники. Зокрема, упродовж трьох останніх років чистий
прибуток компанії зріс майже удвічі (545,2 млн. грн. – у
2010 р. і 1039,1 млн. грн. – у 2012 р.). Це, в свою чергу,
дозволяє реалізовувати проекти капітального будівництва
компанії, серед яких – спорудження ПС 330 кВ «Західна»
поблизу Києва, ПЛ 330 кВ Новоодеська – Арциз, Західнокримська – Севастополь та ін. Відповідно зросли обсяги
фінансування модернізації і реконструкції енергооб’єктів,
що дозволяє вдосконалювати системи управління і контролю
технологічних процесів, підвищувати екологічну безпеку
та ефективність експлуатації електромереж, забезпечувати
надійність передачі електроенергії.
З метою зменшення навантаження на тариф на передачу
електроенергії і диспетчерське управління компанія під державні гарантії залучає кредитні кошти МФО та іноземних фінансових установ для реалізації наймасштабніших на сьогодні
проектів розвитку магістральних електромереж – будівництво
ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська (ЄБРР, ЄІБ), Запорізька
АЕС – Каховська (ЄБРР, ЄІБ), проект з передачі електроенергії
(МБРР), підвищення ефективності передачі електроенергії
(модернізація підстанцій) (ФРН, банківська група KfW) тощо.
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After Ukraine’s accession to the Treaty Establishing the European Energy Community in 2011, one of the main tasks was to
achieve quality and safety in the energy industry complying with
European standards.
In this regard SE «NPC «UKRENERGO» signed several
agreements on technical issues of parallel operation of IPS
of Ukraine and neighbouring countries. The company as the
system operator of IPS of Ukraine took part in the legislative
process of adaptation of Ukrainian legislation on electricity to
the legal framework of EU (concerning the access to intersections of interstate power systems for electricity export, joining
WPP and SPP to IPS of Ukraine, requirements to TPP redesigning in terms of calculations of modes and stability of parallel
operation of generators and IPS of Ukraine etc.). The company
initiated the revision of a number of technical standards and
technical documents with a view to their conformity with European energy standards.

Втім, результати всіх напрямків діяльності компанії залежать
від одного з вирішальних факторів – людського. Саме тому,
серед пріоритетів корпоративної політики ДП «НЕК «Укренерго» є соціально-професійний статус кожного працівника
компанії. А це – рівень оплати, безпека та умови праці, підвищення рейтингу професії. Для цього в компанії реалізовується програма підвищення доходів працівників (у 2012 р.
зростання становить 15 %), запроваджуються міжнародні
стандарти гігієни та безпеки праці.

However, the results of all company’s activities depend on one
of the key factors that is human component. For that reason, a
socio-professional status of every company employee is one of
the priorities of corporate policy of SE «NPC «UKRENERGO».
It comprises the level of wages, safety and working conditions,
increase of the profession rating. For this purpose the company
implements a program for increasing the employees’ income
(15% increase in 2012), introduces international standards of
occupational health and safety.

Зважаючи на історію зародження, становлення, розвитку
та форми функціонування як ОЕС України, так і оперативно-диспетчерського управління, можна з упевненістю стверджувати, що і в майбутньому ДП «НЕК «Укренерго» збереже
свою позицію гаранта стабільності функціонування ОЕС
України, а значить – і економіки держави. І все це – завдяки
створенню у попередні десятиліття і постійному вдосконаленню матеріально-технічної бази, професіоналізму і зваженості рішень менеджменту, результативній і відданій роботі
кожного працівника і колективу підприємства в цілому.

Taking into consideration the history of formation, development
and functioning of both Ukrainian IPS and operational-controlling management, one can confidently say that in future SE
«NPC «UKRENERGO» will retain its position of a guarantor of
operational stability of Ukrainian IPS, and, as the result, of the
state economy. And all this is due to creation during previous
decades and constant improvement of material and technical
infrastructure, professionalism and reasonable management
solutions, efficient and dedicated work of each employee and
the enterprise as a whole.

З повагою,
Анатолій Ходаківський,
директор ДП «НЕК «Укренерго»

Sincerely,
Anatoly Khodakivskyi,
Director of SE «NPC «UKRENERGO»

Besides, financial indices are one more proof of the company’s
performance. In particular, during the last three years, its net
profit increased almost twofold (545.2 million. - in 2010 and
1039.1 million. - in 2012). It allows us to implement company’s construction projects, such as the construction of 330 kV
substation «Zakhidna» (near Kyiv), 330 kV OHPL «Novoodeska» (Artsyz), «Zakhidnokrymska» (Sevastopol) and others.
Respectively, funding for modernization and reconstruction of
electric power facilities has increased that gives an opportunity
to enhance management and control systems of technology
processes, to improve environmental safety and operational
efficiency of power networks, to provide reliable electricity
transmission.
To reduce the load on tariffs for electricity transmission and
supervisory control the company attracts under government
guarantees loan funds of multilateral lenders and foreign
financial institutions to implement the most ambitious for
today projects for the development of main power networks –
construction of 750 kV OHL Rivnenska NPP- Kyivska (EBRD,
EIB), Zaporizka NPP– Kakhovska (EBRD, EIB), electricity
transmission project (IBRD), improving transmission efficiency (modernization of substations) (Germany, KfW banking
group) and others.
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Структура 2 Structure
Державного підприємства
of State Enterprise
«Національна енергетична компанія
«National Power Company
«Укренерго» (на 01.01.2013 р.)
«UKRENERGO» ( 01.01.2013 )
Апарат управління компанії
Management Apparat
Відокремлені підрозділи
(з функціями диспетчерського управління)

Separate structural units

(with dispatching control facilities)
Дніпровська електроенергетична система
Dniprovska Electric Power System

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

Донбаська електроенергетична система
Donbaska Electric Power System
Західна електроенергетична система
Zakhidna Electric Power System
Кримська електроенергетична система
Krymska Electric Power System
Південна електроенергетична система
Pivdenna Electric Power System

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

Південно-західна
електроенергетична система
Pivdenno-zakhidna Electric Power System

Північна електроенергетична система
Pivnichna Electric Power System
Центральна електроенергетична система
Tsentralna Electric Power System

Державна інспекція
з енергетичного нагляду
за режимами споживання
електричної і теплової енергії
(Держенергонагляд)
State Inspectorate for Power Monitoring
of Utilization Modes of Electrical
and Heat Energy
Державна інспекція
з експлуатації електричних станцій
і мереж
State Inspectiorate for Operation
of Power Plants and Networks
Науково-технічний центр
електроенергетики
Electric Power Science and Technical Centre
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Мета і основні напрями діяльності 3 The objective and main activities
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ДП «НЕК «Укренерго» 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 (Уповноважений орган управління).

SE «NPC «UKRENERGO» is a state unitary enterprise in energy
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 (competent
management authority).

Національний системний оператор ОЕС України ДП «НЕК
«Укренерго» створене відповідно до наказу Міністерства
енергетики України від 16 квітня 1998 року N 54 на базі
державних підприємств «Національний диспетчерський
центр електроенергетики України» та «Державна електрична
компанія «Укрелектропередача».

As a national system operator of IPS of Ukraine SE «NPC
«UKRENERGO» is established according to the Order of the
Ministry of Energy of Ukraine No. 54 on April 16, 1998 at the
premises of state enterprises «National Electricity Control
Centre of Ukraine» and «State Electric Company «Ukrelektroperedacha.»

Підприємство є правонаступником майна, усіх прав та
обов’язків державних підприємств «Національний диспетчерський центр електроенергетики України» і «Державна електрична компанія «Укрелектропередача», а також Українського
науково-дослідного, проектно-вишукувального та конструкторсько-технологічного інституту «Укрсільенергопроект».

The company is a legal successor of the property, all rights
and obligations of state-owned enterprises «National Electricity
Control Centre of Ukraine», «State Electric Company» Ukrelektroperedacha» and Ukrainian Scientific and Research, Planning
and Surveying, Design and Engineering Institute «Ukrsilenergoproekt».

Мета діяльності ДП «НЕК «Укренерго»:
- забезпечення надійного та ефективного функціонування
Об’єднаної енергосистеми України;
- забезпечення паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами країн СНД та ЄС;
- забезпечення передачі електроенергії магістральними та
міждержавними електричними мережами;
- досягнення економічних результатів, достатніх для забезпечення надійного функціонування та сталого розвитку
компанії, гідної оплати та умов праці, виконання фінансових зобов’язань перед державою;
- врахування інтересів місцевих громад на території розташування об’єктів компанії;
- покращення екологічних показників діяльності компанії.

The objective of the SE «NPC «UKRENERGO»:
- To ensure reliable and efficient operation of the Integrated
Power System (IPS) of Ukraine;
- To ensure parallel operation of IPS of Ukraine with power
systems of the CIS and EU countries;
- To ensure electricity transmission via trunk and interstate
power systems;
- To achieve economic results that are sufficient to ensure
reliable operation and sustainable development of the
company, decent salary and working conditions, execution of
financial obligations to the state;
- To take into consideration the interests of local communities
in the territory where company’s facilities are located;
- To improve the environmental indices of the company’s activity.

Серед основних напрямків діяльності ДП «НЕК «Укренерго» є:
- здійснення централізованого оперативно-технологічного
управління ОЕС України;
- забезпечення балансу виробництва і споживання електроенергії в країні;
- запобігання порушенням режимів і аваріям системного
значення та ліквідація можливих аварій з найменшими
втратами для країни;
- інформаційне та технічне забезпечення функціонування
Оптового ринку електроенергії України;
- участь у розробці планів перспективного розвитку ОЕС
України;
- реалізація програм капітального будівництва, модернізації
і реконструкції магістральних та міждержавних електромереж;
- виконання ремонтно-експлуатаційних та аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах магістральних електромереж,
розробка та виготовлення технічного оснащення, засобів захисту та засобів малої механізації для проведення цих робіт;
- експлуатація та вдосконалення засобів зв’язку, обчислювальної техніки, телемеханіки, систем комерційного обліку
та передачі даних;
- розроблення і впровадження автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного та організаційно-економічного

The main activities of SE «NPC «UKRENERGO» are the following:
- the implementation of a centralized operational and
technological management of IPS of Ukraine;
- ensuring the balance between electric power production and
consumption in the country;
- prevention of mode violation and failures of systemic
importance, and elimination of possible accidents with
minimal losses to the country;
- information and technical support of the Wholesale Electricity
Market (WEM) of Ukraine;
- participation in the elaboration of development plans of IPS of
Ukraine;
- the implementation of programs for capital construction,
modernization and reconstruction of trunk and interstate
power networks;
- rehabilitation, maintenance and emergency recovery works
at the sites of trunk power networks, development and
manufacture of technical equipment, protective equipment
and means of mechanization for these works;
- operation and improvement of communication means,
computer facilities, remote control systems, commercial
measurement and data transmission systems;
- development and introduction of automatized systems of
dispatching and technological, organizational and economic
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управління, а також програмно-технічних систем контролю
та управління електроспроживанням;
- планування і реалізація заходів з покращення екологічної
ситуації;
- розроблення засад науково-технічної політики в електроенергетичній галузі;
- здійснення контролю за технічним станом та експлуатацією електричних станцій та мереж, державного нагляду за
дотриманням норм надійності роботи енергообладнання
суб’єктами електроенергетики України;
- впровадження, підтримка та вдосконалення системи управління якістю компанії відповідно до вимог міжнародних
стандартів.

management, as well as software and hardware systems for
electricity consumption control and management;
- planning and implementation of measures for improving the
environmental situation;
- development of science and technology policy principles in
the energy industry;
- monitoring the technical condition and operation of power
plants and networks, state supervision over the observance
of the reliability of the power equipment by Ukrainian electric
power entities;
- implementation, maintenance and improvement of the
company’s quality management system in accordance with
international standards.

В рамках виконання Кредитної угоди між Україною та ЄБРР
уповноваженим органом управління спільно з керівництвом
компанії прийнято рішення про корпоратизацію ДП «НЕК
«Укренерго». У 2011 р. Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України схвалило Дорожню карту корпоратизації ДП «НЕК «Укренерго» – плану, чітке виконання якого
дозволить оптимально підійти до зміни статусу компанії.

Within the framework of the Loan Agreement between Ukraine
and the EBRD the competent authority together with the
company’s management took a resolution on corporatization
of SE NPC «UKRENERGO». In 2011 the Ministry of Energy
and Coal Industry of Ukraine approved the Roadmap of SE
«NPC «UKRENERGO» corporatization, which means the plan,
accurate execution of which will give the opportunity to change
the status of the company.
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Керівництво 4 Company management

Станом на 01.01.2013 р.
ДИРЕКТОР
ХОДАКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Перший заступник директора
з оперативно-технічного управління
Головний інженер
ГРИМУД Григорій Іванович
Заступник директора – головний диспетчер
УЩАПОВСЬКИЙ Костянтин Валерійович
Заступник директора з капітального будівництва,
інвестицій та закупівель
КОВАЛЬЧУК Всеволод Владиславович
Заступник директора з економіки та фінансів
КИЗИМА Галина Миколаївна
Заступник директора з перспективного розвитку
та зовнішніх технологічних зв’язків
БАТАЛОВ Анатолій Григорович
Заступник директора
з виробничої та економічної безпеки і охорони праці
ГАРДЕЦЬКИЙ Олександр Степанович
Заступник директора із загальних питань
СТОРОЖУК Василь Олександрович

14

as of 01.01.2013 р.

DIRECTOR
ANATOLII M. KHODAKIVSKYI
First Deputy Director
for Operational and Technical Control
Chief Engineer
Hryhorii I. HRYMUD
Deputy Director – Chief Dispatcher
Kostiantyn V. USCHAPOVSKYI
Deputy Director for Capital Construction,
Investment and Procurement
Vsevolod V. KOVALCHUK
Deputy Director for Economics and Finances
Halyna M. Kyzyma
Deputy Director for Prospective Development
and External Technological Relations
Anatolii H. BATALOV
Deputy Director
or Industrial and Economic Security and Occupational Safety
Olexandr S. GARDETSKYI
Deputy Director for General Issues
Vasyl O. STOROZHUK
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Характеристика ОЕС України 5 Description of the Ukrainian IPS
Встановлена потужність електростанцій ОЕС України у 2009-2012 р.р.
Installed Capacity of IPS of Ukraine Power Plants in 2009-2012
2009

2010

2011

2012

млн.кВт
million kW

%

млн.кВт
million kW

%

млн.кВт
million kW

%

млн.кВт
million kW

%

ТЕС генеруючих компаній (ГК)
TPPs of GCs

27,26

51,47

27,35

51,44

27,27

51,15

27,41

50,97

ТЕЦ та інші ТЕС
HPSs and other TPPs

6,37

12,02

6,43

12,10

6,43

12,06

6,54

12,16

АЕС / NPPs

13,84

26,12

13,83

26,02

13,84

25,96

13,84

25,73

ГЕС, ГАЕС / HPPs, SPPs

5,41

10,23

5,45

10,25

5,47

10,26

5,41

10,06

ВЕС / WPPs

0,08

0,16

0,09

0,17

0,12

0,23

0,26

0,48

0,01

0,02

0,18

0,34

0,32

0,60

53,16

100,00

53,31

100,00

53,78

100,00

СЕС / Solar PPs
Всього / Total

52,96

100,00

Встановлена потужність електростанцій ОЕС України у 2009-2012 р.р., млн.кВт
Installed Capacity of IPS of Ukraine Power Plants in 2009-2012

60,00 —

50,00 —

40,00 —

30,00 —

20,00 —
СЕС / Solar PPs
ВЕС / WPPs

10,00 —

ГЕС, ГАЕС / HPPs, SPPs
АЕС / NPPs
ТЕЦ та інші ТЕС / HPSs and other TPPs

0,00 —

ТЕС генеруючих компаній (ГК) TPPs of GCs

2009

16

2010

2011

2012
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Виробництво електроенергії електростанціями ОЕС України у 2009-2012 р.р.
Electric Power Output of IPS of Ukraine Power Plants in 2009-2012
2009

2010

Баланс виробництва та споживання електроенергії в ОЕС України у 2009-2012 р.р., млрд.кВт∙год
Electric Power Production and Consumption Ratio within IPS of Ukraine in 2009-2012, TWh

2011

2012

млрд.
кВт·год /
TWh

%

млрд.
кВт·год /
TWh

%

млрд.
кВт·год /
TWh

%

млрд.
кВт·год /
TWh

%

ТЕС генеруючих компаній (ГК)
TPPs of GCs

63,20

36,51

67,83

36,06

73,71

37,97

78,91

39,83

ТЕЦ та інші ТЕС
HPSs and other TPPs

15,17

8,76

18,11

9,65

19,25

9,92

17,63

8,90

АЕС / NPPs

82,92

47,90

89,15

47,38

90,25

46,50

90,14

45,50

ГЕС, ГАЕС / HPPs, SPPs

11,77

6,80

12,96

6,88

10,77

5,54

10,83

5,46

ВЕС / WPPs

0,04

0,03

0,05

0,03

0,09

0,05

0,28

0,14

СЕС / Solar PPs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,02

0,33

0,17

Всього / Total

173,10

100,00

188,10

100,00

194,10

100,00

198,12

100,00

2009

2010

2011

2012

Виробництво / Production

173,1

188,1

194,1

198,1

Споживання / Consumption*

169,0

183,9

187,6

188,4

Експорт / Export*

4,1

4,2

6,5

9,7

Баланс виробництва та споживання електроенергії в ОЕС України у 2009-2012 р.р., млрд.кВт∙год
Electric Power Production and Consumption Ratio within IPS of Ukraine in 2009-2012, TWh

205,00 —
200,00 —
195,00 —

Виробництво електроенергії електростанціями ОЕС України у 2009-2012 р.р.
Electric Power Output of IPS of Ukraine Power Plants in 2009-2012

190,00 —
185,00 —
180,00 —

250,00 —

175,00 —
170,00 —
200,00 —

165,00 —
160,00 —
155,00 —

150,00 —

150,00 —

Експорт / Export*
Споживання / Consumption*

2009

2010

2011

2012

100,00 —

СЕС / Solar PPs
ВЕС / WPPs

50,00 —

* З урахуванням витрат електроенергії на її передачу і власні потреби / Including charges for electricity, its transfer and own needs

ГЕС, ГАЕС / HPPs, SPPs
АЕС / NPPs
ТЕЦ та інші ТЕС / HPSs and other TPPs

10,00 —
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ТЕС генеруючих компаній (ГК) / TPPs of GCs

2009

2010

2011

2012
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Зміни встановленої потужності 5.1 Changes in the installed capacity of the
ОЕС України у 2012 р.
Ukrainian IPS in 2012
ОЕС України на кінець 2012 року об’єднувала в паралельну
роботу теплові, атомні, гідравлічні, вітрові та сонячні електростанції сумарною встановленою потужністю 53 777,6 МВт.
В 2012 році встановлена потужність збільшена на 481 МВт:
– на конденсаційному обладнанні ТЕС, що входять до сфери управління Міненерговугілля України, на 136,0 МВт:
• на Старобешівській ТЕС блок №4 після реконструкції,
враховуючи зміни технічних характеристик обладнання
енергоблоку після проведення спеціальних випробувань
енергоустаткування, перемарковано з 175 на 215 МВт з
12.07.12;
• на Старобешівській ТЕС блок №11 після капітального ремонту, враховуючи зміни технічних характеристик обладнання енергоблоку після проведення спеціальних випробувань енергоустаткування, перемарковано з 175 на 200 МВт
з 12.07.12;
• на Курахівській ТЕС блок №8 після реконструкції турбіни
підвищено його встановлену потужность. Враховуючи зміни
технічних характеристик обладнання енергоблоку після
проведення спеціальних випробувань енергоустаткування,
енергоблок перемарковано з 210 на 225 МВт з 16.08.12;
• на Луганській ТЕС блок №10 після реконструкції турбіни,
враховуючи зміни технічних характеристик обладнання
енергоблоку після проведення спеціальних випробувань
енергоустаткування, енергоблок перемарковано з 175 на
210 МВт з 01.10.12;
• на Бурштинській ТЕС блок №7 під час реконструкції
модернізовано парову турбіну енергоблоку з підвищенням
його встановленої електричної потужності. За результатами
спеціальних випробувань енергоблок перемарковано з 185
на 206 МВт з 01.10.12;
– на ТЕЦ загального користування - на 10,08 МВт за рахунок:
• введення в експлуатацію когенераційних установок ТОВ
«КонтурГлобалСолушн Україна» потужністю 6,08 МВт з
01.01.12;
• заміни турбогенератора та збільшення на 4 МВт потужності
ТЕЦ ТОВ «Енергія-Новий Розділ»;
– введено до складу малих ГЕС нові, відновлені та реконструйовані ГЕС сумарною потужністю 2,5 МВт:
• по Південно-Західній ЕС – на 1,62 МВт;
• по Центральній ЕС – на 0,24 МВт;
• по Західній ЕС – на 0,64 МВт;
– введено нові електростанції та генератори до складу
блокстанцій ОЕС України – 60,62 МВт, а саме:
• когенераційну станцію ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» потужністю 18 МВт з 26.06.12;
• на ПАТ«Рівнеазот» новий турбогенератор потужністю
12 МВт;
• когенераційну установку ПАТ«Кримський титан» потужністю 6 МВт з 1.01.12;
• когенераційну установку ВАТ «Кримський содовий завод»
потужністю 6 МВт з 1.01.12;
• на ПАТ «Алчевський коксовий завод» новий турбогенератор
потужністю 9,13 МВт;
• збільшено на 6 МВт потужність ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» за рахунок заміни турбогенератора;
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At the end of 2012 IPS of Ukraine integrated in parallel operation
thermal, nuclear, hydraulic, wind and solar power plants with total
installed capacity of 53 777,6 MW. In 2012 the installed capacity
was increased by 481 MW:
– at TPP condensing equipment within the jurisdiction of the
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine by 136,0 MW:
• the generating unit 4 of Starobeshivska TPP was uprated from
175 to 215 MW as of 12.07.12 as a result of reconstruction,
taking into account changes in generating unit equipment
specifications following special tests of power equipment;
• the generating unit 11 of Starobeshivska TPP was uprated from
175 to 200 MW as of 12.07.12 as a result of a long-term major
repair taking into account changes in generating unit equipment
specifications following special tests of power equipment;
• at the generating unit 8 of Kurakhivska TPP a set of works
was performed to increase its installed capacity during turbine
reconstruction. Taking into account changes in generating unit
equipment specifications special tests of power equipment,
the generating unit was upgraded from 210 to 225 MW as of
16.08.12;
• the generating unit 10 of the Luhanska TPP was upgraded
from 175 to 210 MW as of 01.10.12 as a result of turbine
reconstruction taking into account changes in generating unit
equipment specifications following special tests of power
equipment;
• at the generating unit 7 of Burshtynska TPP a set of works on
modernization of steam turbine was performed with an increase
of its installed capacity. According to the results of special tests
the generating unit was upgraded from 185 to 206 MW as of
01.10.12;
– at utility HPS by 10,08 MW by means of:
• putting cogenerating units of «Contour Global Solution Ukraine»
LLC with a capacity of 6,08 MW into operation as of 01.01.12;
• replacement of turbine generator and increase of capacity by 4
MW at TPP «Energy-Novyi Rozdil» LLC;
– new, rehabilitated and reconstructed HPPs with total capacity
of 2,5 MW were incorporated in small HPPs:
• at Pivdenno-Zakhudna EPS by1,62 MW;
• at Tsentralna EPS by 0,24 MW;
• at Zakhidna EPS by 0,64 MW;
– new power plants and generators were incorporated in IPS
of Ukraine Generating Plants by 60,62 MW, in particular, the
following:
• cogenerating plant with a capacity of 18 MW at
«Shakhtoupravlinnia «Pokrovske» LLC as of 26.06.12;
• new turbine generator with a capacity of 12 MW at «Rivneazot»
PJSC;
• cogenerating unit with a capacity of 6 MW at «Crimean Titan»
PJSC as of 1.01.12;
• cogenerating unit with a capacity of 6 MW at «Crimean Soda
Plant» OJSC as of 1.01.12;
• new turbine generator with a capacity of 9,13 MW at «Alchevsk
By-Product Coke Plant» PJSC;
• the capacity of «Mykolaiv Alumina Refinery Plant» LLC was
increased by 6 MW by turbine generator replacement;
• the capacity of «Ilyich Iron & Steel Works of Marioupol» PJSC
was specified with an increase by 2 MW;

• уточнено зі збільшенням на 2 МВт потужність ПАТ «ММК
ім. Ілліча»;
• уточнено зі збільшенням 0,35 МВт встановлену потужність
ТЕЦ ДМП «Івано-Франківськ ТКЕ»
• когенераційну установку з використанням біогазу полігону
ТПВ ТОВ «ЛНК» потужністю 0,89 МВт;
• біогазові установки ТДВ «Терезине» потужністю 0,25 МВт;
– введено в експлуатацію нові ВЕС сумарною потужністю –
141,5 МВт:
• Ботієвська ВЕС (ТОВ «Вінд Пауер») потужністю 78 МВт з
01.11.12;
• збільшено на 20 МВт потужність ТОВ «Вітряний Парк
Новоазовський», за рахунок введення нових вітроагрегатів
з 27.04.12;
• Очаківська ВЕС «ТОВ «Вітряний парк Очаківський» потужністю 25 МВт з 31.01.12;
• Тузлівська ВЕС ТОВ «Вітряний парк Очаківський» потужністю 12,5 МВт з 21.08.12;
• Новоросійська ВЕС ТОВ «Вінкрафт Україна» потужністю
3,08 МВт з 21.06.12;
• Сиваська ВЕС ТОВ «Сивашенергопром» потужністю 2,92
МВт з 26.07.12;
– введено в експлуатацію нові СЕС сумарною потужністю –
130,3 МВт:
• СЕС ТОВ «Оул Солар» потужністю 31,55 МВт в травні
2012р;
• СЕС ТОВ «Дунайська СЕС» потужністю 21,52 МВт з
04.10.12;
• СЕС ТОВ «Дунайська СЕС-2» потужністю 21,62 МВт з
22.10.12;
• СЕС ТОВ«Франко Солар» потужністю 21,18 МВт з 01.07.12;
• СЕС ТОВ «Франко Піві» потужністю 21,77 МВт з 05.07.12.
• СЕС «СЕ-1» ТОВ «Сонячна енергія плюс» потужністю 5,4
МВт з 17.08.12;
• Слобода-Бушанська СЕС ТОВ «Енергоінвест» потужністю
1,875 МВт з 01.01.12;
• Гальжбіївська СЕС ТОВ«Енергоінвест» потужністю 1,264
МВт з 1.01.12;
• Цекинівська СЕС ЗЕА «Новосвіт» потужністю 1,43 МВт з
01.04.12;
• Цекинівська СЕС №2 ЗЕА «Новосвіт» потужністю 0,634 МВт
з 06.08.12;
• СЕС ТОВ «Токмак солар енерджі» потужністю 1,5 МВт з
26.09.12;
• фотогальванічна електростанція ТОВ «Альтен-Інвест»
потужністю 0,309 МВт з 01.06.12;
• Гордашівська СЕС ЗЕА «Новосвіт» потужністю 0,103 МВт з
01.01.12;
• фотоелектрична станція ТОВ фірма «Гриль» потужністю
0,075 МВт з 01.11.12;
• СЕС ТОВ «Вінниця-Енергосервіс» потужністю 0,035 МВт з
01.01.12;
• фотоелектрична станція ПП «Зоря 2003» потужністю
0,03 МВт;
• СЕС ТОВ «Чиста енергія-2011» потужністю 0,03 МВт з
01.12.12;
Зменшено встановлену потужність на 14 МВт протягом
2012р.:
- виведено зі складу ТЕЦ Міненерговугілля України через
ліквідацію ДП «Лисичанська ТЕС» потужністю 10 МВт;
- уточнено встановлену потужність (зі зменшенням) на 4
МВт ЗАТ «Олександрійський цукровий завод».

• the installed capacity of TPP of state small enterprise «»IvanoFrankivsk TKE» was increased by 0,35 MW;
• cogenerating unit with a capacity of 0,89 MW with the use of
landfill biogas of «LNK» LLC;
• biogas unit of «Terezyne» landfill with a capacity of 0,25 MW;
– new WPPs with a total capacity of 141,5 MW were put into
operation:
• Botievska WPP («Wind Power» LLC) with a capacity of 78 MW
as of 01.11.12;
• the capacity of «Novoazovskyi Wind Park» LLC was increased
by 20 MW by installation of new wind power units as of
27.04.12;
• Ochakivska WPP of «Ochakivskyi Wind Park» LLC with a
capacity of 25 MW as of 31.01.12;
• Tuzlivska WPP of «Ochakivskyi Wind Park» LLC with a capacity
of 12,5 MW as of 21.08.12;
• Novorosiiska WPP of «Windcraft Ukraine» LLC with a capacity
of 3,08 MW as of 21.06.12;
• Syvaska WPP of «Syvashenergoprom» LLC with a capacity of
2,92 MW as of 26.07.12;
– new Solar PPs with a total capacity of 130,3 MW were put
into operation:
• Solar PP of «Owl Solar» LLC with a capacity of 31,55 MW in
May 2012;
• Solar PP of «Dunaiska Solar PP» LLC with a capacity of 21,52
MW as of 04.10.12;
• Solar PP of «Dunaiska Solar PP-2» LLC with a capacity of 21,62
MW as of 22.10.12;
• Solar PP of «Franko Solar» LLC with a capacity of 21,18 MW as
of 01.07.12;
• Solar PP of «Franko PV» LLC with a capacity of 21,77 MW as of
05.07.12.
• Solar PP «SE-1» of «Solar Energy Plus» LLC with a capacity of
5,4 MW as of 17.08.12;
• Sloboda-Bushanska Solar PP of «Energoinvest» LLC with a
capacity of 1,875 MW as of 01.01.12;
• Halzhbiivska Solar PP of «Energoinvest» LLC with a capacity of
1,264 MW as of 1.01.12;
• Tsekynivska Solar PP of Foreign Economic Association
«Novosvit» with a capacity of 1,43 MW as of 01.04.12;
• Tsekynivska Solar PP 2 of Foreign Economic Association
«Novosvit» with a capacity of 0,634 MW as of 06.08.12;
• Solar PP of «Tokmak Solar Energy» LLC with a capacity of 1,5
MW as of 26.09.12;
• photovoltaic power plant of «Alten Invest» LLC with a capacity
of 0,309 MW as of 01.06.12;
• Hordashivska Solar PP of Foreign Economic Association
«Novosvit» with a capacity of 0,103 MW as of 01.01.12;
• photovoltaic power plant of «Gryl» LLC with a capacity of 0,075
MW as of 01.11.12;
• Solar PP of «Vinnytsia-Energoservis» LLC with a capacity of
0,035 MW as of 01.01.12;
• photovoltaic power plant PC «Zoria 2003» with a capacity of
0,03 MW;
• Solar PP «Chysta Enerhiya -2011» with a capacity of 0,03 MW
as of 01.12.12;
Over 2012 the installed capacity was decreased by 14 MW:
- TPP was withdrawn from the Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukraine as a result of liquidation of SE «Lysychanska
TPP» with a capacity of 10 MW;
- the installed capacity of «Oleksandrivskyi Sugar Plant» CJSC
was specified with a decrease by 4 MW.
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Обсяг та стуктура споживання 5.2 Volume and structure of electricity conелектроенергії в Україні
sumption in Ukraine
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У 2012 р. споживачами електричної енергії України було
використано 150721,0 млн. кВт·год, що майже на рівні обсягу
електроспоживання 2011 р. – 150768,3 млн. кВт·год.

In 2012 Ukrainian consumers utilized 150721,0 GWh that is
almost equal to electricity consumption rate in 2011 being
150768,3 GWh.

При цьому у перших 3 кварталах 2012 р., в порівнянні з
аналогічними періодами 2011 р., спостерігався незначний
приріст споживання електричної енергії, у тому числі у I кварталі – на 0,9%, у II кварталі – на 1,0%, у III кварталі – на 0,8%.
В 4 кварталі 2012 р. відбулось зниження електроспоживання
на 2,6%.

Furthermore, during three first quarters of 2012, as compared
to the same period of 2011, a slight increase in electricity consumption was observed, in particular in the I quarter by 0,9%,
in the II quarter by 1,0%, in the III quarter by 0,8%.
In the 4-th quarter of 2012 electricity consumption decreased
by 2,6%.

Враховуючи, що 2012 рік високосний, з приведенням електро
споживання у лютому 2012 р. до лютого 2011 р., відбулось
зменшення споживання електричної енергії у 2012 р. на 0,4%.

Considering that the year 2012 was leap, electricity consumption in February 2012 decreased by 0,4% in comparison to
February 2011.

Суттєве зниження електроспоживання у жовтні та листопаді
2012 р. (відповідно на 4,3% та 4,4%), пов’язано в першу чергу
зі зменшенням електроспоживання промисловістю, транспортом та комунально-побутовими споживачами, а також
вищими середньомісячними температурами повітря (збільшення температури повітря в зазначених місяцях 2012 р. в
порівнянні з 2011 р. склало +3,5°С та +3,7°С).

Considerable decrease of electricity consumption in October
and February 2012 (by 4,3% and 4,4% respectively) is first of
all associated with the consumption reduction by production
sector, transport and public utility consumers and with higher
average monthly temperature (in 2012 temperature in months
specified rose by +3,5°С and +3,7°С respectively in comparison to 2011).

У 2012 р. найбільше зниження обсягів електроспоживання
зафіксоване по групі «Промисловість» на 2239,9 млн. кВт·год
або на 3,1%, у тому числі серед галузей промисловості: в
металургійній – на 797,7 млн. кВт·год або на 2,1%, паливній –
на 584,3 млн. кВт·год або на 6,1%, машинобудівній – на 566,1
млн. кВт·год або на 8,8%, хімічній та нафтохімічній – на 255,5
млн. кВт·год або на 4,1%.

In 2012 maximum decrease in electricity consumption
volume was recorded in production sector consumer group
by 2239,9 GWh or 3,1%, in particular, in metallurgical
industry – by 797,7 GWh or 2,1%, fuel industry – by 584,3
GWh or 6,1%, mechanical engineering industry – by 566,1
GWH or 8,8%, chemical and petrochemical industry – by
255,5 GWh or 4,1%.

Також зниження електроспоживання відбулось по групі «Транспорт» – на 608,0 млн. кВт·год або на 6,1%, в основному за
рахунок зниження обсягів електроспоживання електротягою
залізничного транспорту – на 411,1 млн. кВт·год або на 7,3%
та магістральним трубопровідним транспортом – на 315,4
млн. кВт·год або на 20,1%.

Besides, electricity consumption decreased in transport consumer group by 608,0 GWh or 6,1%, mainly due to reduction
of electricity consumption volume by electric traction of rail
transport by 411,1 GWh or 7,3% and major pipeline transport
by 315,4 GWh or 20,1%.

При цьому значно збільшилось електроспоживання по групах «Населення» – на 1807,2 млн. кВт·год або на 4,7%, «Інші
непромислові споживачі» на 478,4 млн. кВт·год або на 7,3%
та «Сільськогосподарські споживачі» – на 283,1 млн. кВт·год
або на 8,0% .

However, electricity consumption increased in the following
groups: population - by 1807,2 GWh or 4,7%, other non-industrial consumers by 478,4 GWh or 7,3% and agriculture
consumers – by 283,1 GWh or 8,0%.

Також збільшення електроспоживання відбулось по групах
«Комунально-побутові споживачі» – на 173,2 млн. кВт·год або
на 0,9% та «Будівництво» – на 58,7 млн. кВт·год або на 6,1%.

Electricity consumption also increased in utility consumers
group – by 173,2 GWh or 0,9% and in construction group – by
58,7 GWh or 6,1%.

При незмінному обсязі споживання електричної енергії в
цілому по Україні в 2012 р. в порівнянні з 2011 р., серед
регіонів України суттєво зменшилось електроспоживання в
Івано-Франківській області – на 5,8%, Луганській області – на
4,6%, Донецькій області – на 4,3%, Запорізькій області – на
3,3%, за рахунок значного зменшення обсягів електроспоживання підприємствами металургійної, паливної, хімічної
та нафтохімічної галузей промисловості та магістрального
трубопровідного транспорту, питома вага електроспоживання
яких є вагомою складовою в електроспоживанні цих областей.

Though electricity consumption volume, in general, remained unchanged in Ukraine in 2012 as compared to 2011,
region-wise consumption has fundamentally decreased in
Ivano-Frankivsk region – by 5,8%, Luhansk region – by 4,6%,
Donetsk region – by 4,3%, Zaporizhzhia region – by 3,3% as
a result of a significant reduction of electricity consumption
volume by enterprises of metallurgic, fuel, chemical and petrochemical industries and major pipeline transport, consumption ratio of which is an important component of electricity
consumption in these industries.

На 10,8% зросло електроспоживання в Кіровоградській області
– в основному за рахунок збільшення обсягів електроспоживання металургійної галузі промисловості на 41,8%.

Electricity consumption in Kirovohrad region grew by 10,8%
mainly due to the increase of the electricity consumption volume in metallurgical industry by 41,8%.

Структура споживання електричної енергії (питома вага від Нетто) за 2012 рік в порівнянні з 2011 р. не зазнала суттєвих змін.
Найбільша питома вага, в загальному обсязі електроспоживання України, у споживачів групи «Промисловість» – 46,9%
та групи «Населення» – 26,7%.

The structure of electricity consumption (net consumption ratio) in 2012 remained almost unchanged as compared to 2011.
The highest total electricity consumption ratio in Ukraine
appertains to production sector consumers – 46,9% and to
population group – 26,7%.

У загальному обсязі електроспоживання України відбулось
незначне збільшення питомої ваги електроспоживання по
групах «Населення» – з 25,5% до 26,7%, «Інші непромислові споживачі» – з 4,4% до 4,7% та «Сільськогосподарські
споживачі» – з 2,3% до 2,5%.

Total electricity consumption ratio of Ukraine increased a
little in the following consumer groups: population – from
25,5% to 26,7%, other non-industrial consumers – from
4,4% to 4,7% and agriculture consumers – from 2,3% to
2,5%.

Зменшилась питома вага електроспоживання по групі «Промисловість» – з 48,4% до 46,9%, головним чином за рахунок зменшення частки електроспоживання металургійної
галузі промисловості – з 25,0% до 24,5%, машинобудівної
галузі – з 4,3% до 3,9% та паливної галузі – з 6,3% до 5,9%,
а також по групі «Транспорт» – з 6,6% до 6,2%.

Electricity consumption ratio decreased in population consumer
group – from 48,4% to 46,9%, mainly due to the decrease of
consumption ratio of metallurgical industry from 25,0% to
24,5%, machine engineering industry from 4,3% to 3,9% and
fuel industry from 6,3% to 5,9% as well as of transport – form
6,6% to 6,2%.
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Структура споживання електричної 5.2.1 Electricity Consumption Breakdown
енергії в Україні за 2011 та 2012 роки
in Ukraine in 2011 and 2012
Основні галузі промисловості та
групи споживачів
Key industries and consumer groups

Споживання електричної
енергії, (млн.кВт·год)
Electricity consumption, (GWh)

Приріст (+), зниження (-)
споживання у 2012 р. до 2011 р.
Consumption increase (+),
decrease (-) in 2012 against 2011

Питома вага, %
Ratio, %

2011 р.

2012 р.

млн.кВт·год

%

2011 р.

2012 р.

Споживання електричної енергії всього (Нетто), у тому числі:
Total Electricity Consumption (net),
including:

150768,3

150721,0

-47,3

0,0

100,0

100,0

1. Промисловість / Industry

73001,3

70761,4

-2239,9

-3,1

48,4

46,9

1.1. паливна / fuel

9519,8

8935,5

-584,3

-6,1

6,3

5,9

1.2. металургійна / metallurgical

37733,7

36936,0

-797,7

-2,1

25,0

24,5

1.3. хімічна та нафтохімічна /
chemical and petrochemical

6248,5

5993,0

-255,5

-4,1

4,1

4,0

1.4. машинобудівна /
mechanical engineering

6399,7

5833,6

-566,1

-8,8

4,3

3,9

1.5. будівельних матеріалів /
construction materials

2705,5

2530,4

-175,1

-6,5

1,8

1,7

1.6. харчова та переробна /
food and processing

4648,6

4713,8

65,2

1,4

3,1

3,1

1.7. інша / other

5745,5

5819,1

73,6

1,3

3,8

3,8

2. Сільгоспспоживачі /
Agriculture consumers

3547,8

3830,9

283,1

8,0

2,3

2,5

3. Транспорт / Transport

9887,1

9279,1

-608,0

-6,1

6,6

6,2

4. Будівництво / Construction

954,7

1013,4

58,7

6,1

0,6

0,7

5. Комунально-побутові споживачі /
Public utility consumers

18334,9

18508,1

173,2

0,9

12,2

12,3

6. Інші непромислові споживачі /
Other non-industrial consumers

6583,0

7061,4

478,4

7,3

4,4

4,7

7. Населення / Population

38459,5

40266,7

1807,2

4,7

25,5

26,7

Динаміка споживання 5.2.2 Electricity consumption history (net)
електричної енергії (нетто) в Україні
in Ukraine
за 2011-2012 роки (млн.кВт∙год)
in 2011-2012 (GWh)
Місяць
Month

січень
January

лютий
February

березень
March

квітень
April

травень
May

червень
June

липень
July

серпень
August

вересень
September

жовтень
October

листопад
November

грудень
December

Нетто / Net
(2011)

14298,5

13440,3

13816,3

12202,2

11343,9

11247,2

11658,8

11819,2

11396,6

12441,1

13398,2

13706,1

Нетто / Net
(2012)

13772,4

14478,4

13694,1

12165,1

11543,9

11425,8

11948,3

11967,0

11224,1

11911,3

12810,8

13778,9

% (- зниж.
+ приріст.)
у 2012 р.
до 2011 р.
% (decrease +
increase)
in 2012
against
2011

-3,7

7,7

-0,9

-0,3

1,8

1,6

2,5

1,3

-1,5

-4,3

-4,4

0,5

січень
Jan

лютий
Feb

березень
Mar

квітень
Apr

травень
May

червень
Jun

липень
Jul

серпень
Aug

вересень
Sep

2011

2012

16 000 —

14 000 —

12 000 —

10 000 —

8 000 —

6 000 —

4 000 —

2 000 —

00 —

24

жовтень
Oct

листопад
Nov

грудень
Dec
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Споживання електроенергії 5.2.3 Electricity Consumption
по областях України
by Region in Ukraine

Найменування регіонів
Region

Україна - всього / Ukraine - total

26

Приріст (+), зниження
(-) споживання у 2012 р. Питома вага від
Споживання електричної енергії Нетто 2012 р.
до 2011 р.
Нетто (млн.кВт∙год)
Net consumption
Consumption increase
Electricity consumption - met (GWh)
ratio, 2012
(+)/ decrease (-) in 2012
against 2011
2011 р.

2012 р.

%

%

150768,3

150721,0

0,0

100,0

АР Крим / Autonomous Republic of Crimea

4641,7

4729,3

1,9

3,1

Вінницька область / Vinnytsia region

3097,8

3041,2

-1,8

2,0

Волинська область / Volyn region

1502,1

1550,9

3,2

1,0

Дніпропетровська область /
Dnipropetrovsk region

28439,8

28855,6

1,5

19,1

Донецька область / Donetsk region

24547,5

23491,9

-4,3

15,6

Житомирська область / Zhytomyr region

2419,3

2552,1

5,5

1,7

Закарпатська область / Zakarpattia region

1826,4

1844,6

1,0

1,2

Запорізька область / Zaporizhzhia region

9159,0

8861,2

-3,3

5,9

Iвано-Франківська область /
Ivano-Frankivsk region

2797,7

2635,9

-5,8

1,7

м. Київ / Kyiv

8487,0

8836,5

4,1

5,9

Київська область / Kyiv region

5757,4

5989,4

4,0

4,0

Кіровоградська область / Kirovohrad region

2943,6

3262,9

10,8

2,2

Луганська область / Luhansk region

11191,5

10672,5

-4,6

7,1

Львівська область / Lviv region

4482,7

4436,7

-1,0

2,9

Миколаївська область / Mykolaiv region

3053,2

3087,3

1,1

2,0

Одеська область / Odesa region

6076,6

6168,8

1,5

4,1

Полтавська область / Poltava region

5393,5

5446,4

1,0

3,6

Рівненська область / Rivne region

2508,8

2451,7

-2,3

1,6

м. Севастополь / Sevastopol

1019,2

1036,2

1,7

0,7

Сумська область / Sumy region

2310,3

2350,1

1,7

1,6

Тернопільська область / Ternopil region

1203,6

1272,8

5,7

0,8

Харківська область / Kharkiv region

7129,5

7121,9

-0,1

4,7

Херсонська область / Kherson region

2303,5

2408,1

4,5

1,6

Хмельницька область / Khmelnytsk region

2227,2

2269,9

1,9

1,5

Черкаська область / Cherkasy region

3224,6

3199,2

-0,8

2,1

Чернівецька область / Chernivtsi region

1214,3

1265,3

4,2

0,8

Чернігівська область / Chernihiv region

1810,5

1882,6

4,0

1,2
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Характеристика магістральних 6 Description of the power networks
і міждержавних електромереж
of SE «NPC «Ukrenergo»
ДП «НЕК «Укренерго» (на 01.01.2013)
(as of 01.01.2013)
Кількість і потужність ПС за класами напруги / Number of substations and their capacity by voltage type
Клас напруги, кВ
Voltage type, kV

Кількість ПС, од.
Number of substations, pcs.

Загальна потужність, МВА
Total capacity, MVA

110

3

246,0

220

33

9394,2

330

88

49016,4

400

2

1609,0

500

2

1753,0

750

8

16613,0

Всього:

136

78631,6

Довжина ПЛ за класами напруги / OHL length by voltage type
Клас напруги
Voltage type

Всього, км
Total, km

У т. ч. знаходяться в експлуатації, років (по ланцюгах)
Including those in operation, years (by circuits)

по трасі
along the route

по ланцюгах
along the circuit

до 25
up to 25

від 25 до 30
from 25 to 30

від 30 до 40
from 30 to 40

Більше 40
More than 40

800 кВ / кV

98,540

98,540

-

-

-

98,540

750 кВ / кV

4120,541

4120,541

629,680

1493,770

1582,351

414,740

500 кВ / кV

374,760

374,760

38,100

159,600

177,060

-

400 кВ / кV

338,950

338,950

-

-

-

338,95

330 кВ / кV

12787,437

13346,558

1858,174

1501,978

3604,239

6382,167

220 кВ / кV

3019,385

3975,965

208,593

209,092

268,620

3289,660

110 кВ / кV

449,250

555,352

81,809

15,460

127,978

330,105

35 кВ / кV

110,793

112,4030

29,3900

-

46,5500

36,4630

Разом:

21299,656

22923,069

2845,746

3379,900

5806,798

10890,625

Довжина ПЛ по електроенергетичних системах / OHL length by power system
Всього, км
Total, km
ЕС / EPS

Дніпровська / Dniprovska
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У т. ч. знаходяться в експлуатації, років (по ланцюгах)
Including those in operation, years (by circuits)

по трасі
along the route

по ланцюгах
along the
circuit

до 25
up to 25

від 25 до 30
from 25 to 30

від 30 до 40
from 30 to 40

Більше 40
More than 40

4036,590

4307,4700

808,920

594,510

677,040

2227,000

Донбаська / Donbaska

3393,959

4041,4890

627,931

425,565

904,756

2083,2370

Західна / Zakhidna

3301,410

3678,9100

190,9600

603,4000

891,7400

1992,8100

Кримська / Krymska

1333,106

1369,3980

135,878

97,380

376,216

759,924

Південна / Pivdenna

2474,005

2541,0070

553,787

607,556

715,433

664,231

Південно-Західна ЕС
Pivdenno-Zakhidna EPS

2186,970

2190,5000

203,460

311,490

901,610

773,940

Північна / Pivnichna

2158,296

2368,7750

288,650

491,699

363,003

1225,423

Центральна / Tsentralna

2415,320

2425,5200

36,160

248,300

977,000

1164,060

Разом / Total:

21299,656

22923,069

2845,746

3379,900

5806,798

10890,625

29

30

Змін в довжині трас ПЛ порівняно з 2011 р. не відбулось.
Згідно з аналізом в ДП «НЕК «Укренерго» 16697,423 км
ПЛ знаходиться в експлуатації більше 30 років (72,8 % усіх
ліній), з яких 10890,625 км ПЛ знаходяться в експлуатації
більше 40 років (47,5 % усіх ліній).

There were no changes in OHLs as compared to 2011.
According to analysis SE «NPC «Ukrenergo» disposes OHLs
of 16697,423 km being operated more than 30 years (72,8 %
of all power lines), where 10890,625 km of OHL has been in
operated more than 40 years (47,5 % of all power lines).

Зросла на 0,7 % порівняно з 2011 р. довжина ПЛ, що експлуатуються більше 30 років, та на 6,0 % - ПЛ більше 40 років
експлуатації, що свідчить про подальше старіння і призводить до ускладнення експлуатації цих ліній.

In comparison with 2011 the lengths of OHLs operated for
more than 30 years grew by 0,7 % and by 6,0 % of those operated for more than 40 years, and this is the evidence of their
further deterioration and causes difficulties in their operating.
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Виробничо-технічна діяльність 7 Introduction by Director
Диспетчерське управління. 7.1 Dispatcher control.
Параметри частоти та потужності
Frequency and capacity parameters
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Діяльність ДП «НЕК «Укренерго» в частині диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління в 2012 р. забезпечила дотримання балансу між споживанням та виробництвом електричної енергії в ОЕС України без застосування
централізованих заходів примусового зниження споживання
для підтримання балансу потужності в ОЕС України. Також
забезпечувалась надійна паралельна робота ОЕС України з
енергосистемами суміжних держав.

The activity of SE «NPC «Ukrenergo» in terms of dispatcher (operational and technical) control over IPS of Ukraine
in 2012 contributed to keeping balance between electricity
consumption and production within IPS of Ukraine without
application of centralized actions for forced consumption
reduction to maintain capacity balance of IPS of Ukraine. It
also maintained reliable parallel operation of IPS of Ukraine
and energy systems of neighbor countries.

Оперативне управління обладнанням підстанцій основної
мережі ОЕС України, що належать ДП «НЕК «Укренерго»,
здійснювалось через диспетчерські служби МЕМ електро
енергетичних систем, крім Південно-Західної ЕС, де оперативно-технологічне управління здійснюється безпосередньо
з диспетчерського пункту ЕС.

Operational equipment control of substations of the trunk
power networks of IPS of Ukraine, belonging to SE «NPC
«Ukrenergo», was performed via dispatcher services oftrunk
power networks (TPNs) of power systems except for the Pivdenno-Zakhidna EPS where operational and technical control
is performed directly from the EPS dispatch center.

Протягом 2012 року переглядалась та розроблялась диспетчерська документація ДП «НЕК «Укренерго», узгоджувались
загальногалузеві нормативно-технічні документи щодо оперативно-технологічного управління ОЕС України.
У 2012 р. проводилась дослідно-промислова експлуатація
модернізованого оперативно-інформаційного комплексу
SCADA/EMS/AGC та програмного комплексу «Автоматизована
система управління ремонтами енергетичного обладнання».

During 2012 dispatch documents of SE «NPC «Ukrenergo» have been revised and elaborated, general sectoral
technical documents as to IPS of Ukraine operational and
technical control have been agreed.
In 2012 pilot operation of the modernized operative-information complex SCADA/EMS/AGC and software complex
«Energy equipment automated maintenance management
system».

Протягом 2012 року працівники Оперативного департаменту
брали участь у погодженні розробленого проекту модернізації основного та допоміжного диспетчерських пунктів ДП
«НЕК «Укренерго».

Over 2012 employees of the Operational Department have
been involved in the approval of the prepared project of
modernization of the main and auxiliary dispatch centers of
SE «NPC «Ukrenergo».

В 2012 році ОЕС України працювала паралельно з енергооб’єднанням енергосистем країн СНД та Балтії.

In 2012 IPS of Ukraine worked in cooperation with the interconnected energy systems of the CIS and Baltic countries.

Регулювання частоти на рівні 50,00 Гц (відповідно до
чинних документів) здійснювалося СО ЄЕС Росії, а ДП «НЕК
«Укренерго» виконувалось регулювання взаємопогоджених
сальдо перетоків потужності по лініях електропередачі на
зв’язках між ОЕС України та ОЕС Білорусі і ЄЕС Росії.

Frequency at 50,00 Hz (according to effective documents)
was maintained by system operator of IPS of Russia, while
SE «NPC «Ukrenergo» ensured control over a mutually
agreed net power flow via electricity transmission lines at
intersections of IPSs of Ukraine, Belarus and Russia.

В ОЕС України функціонує система автоматичного регулювання частоти і потужності (САРЧП), яка протягом 2012
року забезпечувала регулювання сальдо перетоків активної
потужності по міждержавних лініях електропередачі на
зв’язках між ОЕС України та ОЕС Білорусі і ЄЕС Росії. Діапазон автоматичного вторинного регулювання величиною
432 МВт цілодобово підтримувався на 6-ти гідроагрегатах
Дніпровської ГЕС-1 (по 72 МВт на кожному).

IPS of Ukraine has the automatic load-frequency control
system (ALFC) which during 2012 ensured control over the
net active power flow via interstate electricity transmission lines at intersections of IPSs of Ukraine, Belarus and
Russia. The range of automatic secondary power control of
432 MW was maintained twenty-four-hour at 6 generating
units of the Dniprovska HPP-1 (72 MW at each one).

Алгоритм роботи ЦР САРЧП ОЕС України забезпечує виконання
жорстких вимог Технічної угоди про забезпечення паралельної
роботи ОЕС Білорусі, ЄЕС Росії та ОЕС України, затвердженої
17 червня 2010 року, які передбачають, що погодинна величина
відхилень фактичних сальдо перетоків електроенергії через
міждержавний перетин Україна – Росія, Білорусь від узгоджених добовим диспетчерським графіком не повинна перевищувати 100 МВт·год за одну годину, тобто всі відхилення фак-

The functionality of the central controller of ALFC of IPS
of Ukraine enables to comply with the Technical Agreement for parallel operation of IPSs of Belarus, Russia and
Ukraine, approved on June 17, 2010, under which the
hourly value of deviation in actual net electric power flow
through interstate intersection Ukraine-Russia, Belarus
shall not exceed 100 MW·h from the value specified in the
dispatch schedule, thus all the deviations in actual net elec-
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тичних сальдо перетоків електроенергії в і-й годині не можуть
бути компенсовані в майбутньому і повинні бути врегульовані
в межах цієї ж і-ї години. Такі вимоги є більш жорсткими від
вимог до регулювання частоти та потужності в енергооб’єднанні
європейських країн, де всі відхилення фактичних сальдо перетоків електроенергії враховуються в наступних планах обмінів,
як правило, в аналогічних тарифних зонах.

tric power flow in 1 hour cannot be compensated in future
and shall be regulated within this 1 hour. These requirements are stricter than those to the control over frequency
and load in European power network where all deviations
in net actual electric power flow shall be considered in next
exchange plans and, as a rule, within the same rate area.

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

The South-Western part of IPS of Ukraine (Burshtyn TPP
island) worked in parallel operation mode with European
power network ENTSO-E.

Експлуатація магістральних 7.2 Trunk power networks operation.
та міждержавних електричних мереж.
Maintenance.
Ремонти. Модернізація
Modernization
Магістральні і міждержавні електричні мережі з їх розгалуженою інфраструктурою найбільш інтенсивно споруджувались у
60-70-ті роки ХХ століття і за цей період було побудовано понад 60% електричних мереж від загальної існуючої кількості.

Trunk and interstate electrical networks with their extensive
infrastructure were most intensively built in 60’s-70’s of the XX
century and during that period more than 60% of total number
of the existing electrical networks were constructed.

Станом на 01.01.2013 на балансі ДП «НЕК «Укренерго»,
знаходиться 22923,069 км (по ланцюгах) магістральних і
міждержавних ПЛ та 136 ПС загальною трансформаторною
потужністю 78884,381 МВА (в тому числі потужність транс
форматорів власних потреб 452,781 МВА).

As of 01.01.2013 22923,069 km (by circuits) of trunk and
interstate OHLs and 136 substations with total transformer
capacity of 78884,381 MVA (including the capacity of auxiliary
transformers of 452,781 MVA) are on the books of SE «NPC
«Ukrenergo».

Балансова вартість основних фондів ДП «НЕК «Укренерго»
складає 4 млрд. 910 млн. 836 тис. грн.

Balance value of fixed assets of SE «NPC «Ukrenergo» constitutes UAH 4 910 836 000,00.

Згідно з бухгалтерським обліком зношеність основних
засобів магістральних і міждержавних електричних мереж
станом на 01.01.2013 становить 39,43%, в тому числі по:
- обладнанню ПС – 33,06%;
- ПЛ – 46,08%.

According to accounting records the depreciation of fixed assets of trunk and interstate electrical networks as of 01.01.2013
is 39,43%, in particular:
- equipment of substations – 33,06 %;
- OHLs – 46,08 %.

При цьому, 10890,625 км ПЛ 220–330 кВ експлуатуються понад
40 років (47,5% від загальної довжини), з них 1129,79 км
напругою 330 кВ (4,93% від загальної довжини) та 496,84 км
напругою 220 кВ (2,17% від загальної довжини) потребують
модернізації та реконструкції в першу чергу. 64,41% основного
обладнання (силові автотрансформатори та трансформатори,
вимикачі, вимірювальні трансформатори) трансформаторних
електропідстанцій спрацювало свій розрахунковий ресурс (25
років і більше).

At the same time 10809 km of OHLs of 220-330 kV has
been operated for more than 40 years (47,5 % of total
length), where 1129,79 km of OHL of 330 kV (4,39 % of
total length) and 496,84 km of 220 kV (2,17 % of total
length) need urgent modernization and reconstruction.
64,41 % of main equipment (power autotransformers and
transformers, switches, metering transformers) of transformer substations has already worked its designed life (25
years and more).

Виконання першочергових робіт з ремонтно-технічного обслуговування, заміни та модернізації спрацьованого і застарілого
обладнання дозволяють забезпечувати стабільну роботу основного обладнання магістральних і міждержавних електромереж.

Performance of high-priority repair and maintenance works,
replacement and modernization of worked-out and out-ofdate equipment permit to ensure stable operation of the main
equipment of trunk and interstate electrical netowrks.

Значна кількість побудованих у 70-ті роки електроліній є
вразливою до дії підвищених навантажень внаслідок зміни в
останні десятиріччя кліматичних умов. Здебільшого це виявляється в осінньо-зимовий період у південних районах України
(Південна, Дніпровська та Кримська ЕС). Внаслідок посилення
навантажень під час штормового вітру, ожеледі, вібрації та
галопування проводів на ПЛ цих енергосистем збільшилась
кількість пошкоджень грозозахисного тросу, гірлянд ізоляторів,
арматури, металоконструкцій опор. Залізобетонні стояки та
фундаменти цих ПЛ також зазнають прискореного руйнування.
Наслідком цього в останні роки маємо значну кількість аварійних вимкнень ПЛ, а також випадки руйнування цілих ділянок
ЛЕП. В цій ситуації виникла потреба негайної модернізації та
реконструкції ПЛ, проектний розрахунковий термін експлуатації
яких (40 років) вже закінчився. Тому були розроблені проекти
реконструкції ПЛ 330 кВ, які передбачають заміну дефектних
опор, в т.ч. на проміжні металеві багатогранні опори нової конструкції, зменшення довжини анкерних прогонів, використання
гасників галопування проводів нової конструкції.

A large number of electric lines built in 70’s is exposed to
increased loads as a result of climate change in last decades.
Mainly it becomes apparent in autumn and in winter in southern regions of Ukraine (Pivdenna, Dniprovska and Krimska
EPSs). As a result of load augmentation during gale-strength
wind, glazed frost, vibration and wire galloping of OHL of
these power systems the number of damages of ground
wires, insulator strings, fittings, metal structure of towers has
increased. Reinforced concrete poles and footings of these
OHLs also suffer from early breakaway. Consequently, in
recent years a large number of OHL emergency shut-downs as
well as incidents of failures of entire areas of electricity transmission lines are observed. In this case there is a necessity
of modernization and reconstruction of OHLs, the designed
lifetime of which (40 years) is already exceeded. For this reason, projects for OHL of 330 kV reconstruction, providing the
replacement of defective towers for newly designed multifaceted suspension towers, reduction of anchorage distance, the
use of newly designed wire galloping dampers.

Нагальною є потреба модернізації ПЛ 220 кВ ОЕС України,
термін експлуатації більшості з яких перевищує 50 років.

There is an urgent need to modernize 220 kV OHLs of IPS of
Ukraine, majority of their term of operation is more than 50 years.
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Внаслідок цього особливо швидкими темпами погіршується
стан залізобетонних опор ПЛ, що вимагає їх заміни.

Consequently, the condition of reinforced concrete trunks of
OHLs is getting worse rapidly that requires their replacement.

У сукупності зі старінням металу це значною мірою спричиняє збільшення кількості автоматичних вимкнень ПЛ, перш
за все, через руйнування елементів підвісок та перекриття
гірлянд. Внаслідок враження корозією металоконструкцій
опор ПЛ також значно зростають обсяги робіт з їх посилення
та фарбування.

In addition to metal deterioration this largely leads to the
increase of OHL emergency shut-downs, first of all, due to the
destruction of pendant elements and insulator string overlapping. As a result of corrosion of metal structures of OHL towers
the scope of reinforcement and painting works significantly
extends.

Передбачені річними планами ремонти фундаментів, залізобетонних опор, заміни грозозахисного тросу, фарфорової
ізоляції та інші роботи спрямовані на забезпечення надійності ПЛ. Слід визнати, що ці роботи з кожним роком потребують все більше матеріальних і трудових витрат. Розроблена
ДП «НЕК «Укренерго» галузева програма з модернізації ПЛ
на період 2012 - 2016 рр. передбачає суттєві капіталовкладення в їх модернізацію. Однак, обсяги фінансування робіт
з капітального ремонту, модернізації та реконструкції ПЛ
недостатні.

Yearly plans provide the repair of footings, reinforced concrete
towers, the replacement of ground wires, porcelain isolation
and other works intended for ensuring OHL reliability. It is
worth to be noted that year after year these works need more
and more material and labour resources. The Framework
Programme for OHLs Reconstruction and Modernization for
2012-2016, developed by SE «NPC «Ukrenergo», provides
significant investments in their modernization. However, extent
of financing of OHLs repair, modernization and reconstruction
is insufficient.

Обсяги відновлення не покривають фактичного зносу ПЛ,
що є однією із головних проблем експлуатації електромереж
ДП «НЕК «Укренерго».

The scope of rehabilitation does not cover the actual OHLs
deterioration that is a key problem of operation of power grids
of SE «NPC «Ukrenergo».

Важливим фактором, що безпосередньо впливає на рівень
технічного обслуговування та ремонту ПЛ, є укомплектованість лінійним персоналом виробничих дільниць МЕМ,
чисельність якого для проведення ремонтів та обслуговування ЛЕП є недостатньою.

The important factor that directly influences on the level of
OHLs maintenance and repair is the availability of operating
personnel at work sites of trunk electrical networks, the number
of which is insufficient to carry repair and maintenance of
electricity transmission lines.

Для забезпечення задовільного технічного стану ПЛ, які
знаходяться в експлуатації більше 40 років, передбачається:
• підвищити якість обстеження ділянок ПЛ, які знаходяться у
важких умовах експлуатації (в приморських районах, в районах
розміщення хімічних і металургійних підприємств, гірських та
лісових місцевостях, в поймах річок та місцях підтоплення);
• продовжити періодичні обстеження важливих перетинів
ПЛ;
• контролювати стан корозії металоконструкцій, в тому числі
зварних з’єднань;
• продовжувати заміну фарфорової ізоляції;
• продовжити застосування новітньої арматури для захисту
проводів ПЛ від вібрації та галопування;
• продовжити придбання сучасної спеціальної техніки по
розчищенню трас ПЛ, в т. ч. на заболоченій місцевості, враховуючи досвід її експлуатації в окремих енергосистемах;
• формувати щорічну Інвестиційну програму ДП «НЕК
«Укренерго» згідно з розробленим проектом «Галузевої
програми з реконструкції та модернізації магістральних та
міждержавних електричних мереж на 2012 – 2016 роки».

To ensure the satisfactory technical condition of OHLs that has
been operated for more than 40 years, it is planned:
• to enhance the quality of inspection of OHL areas in severe
operational conditions (in shore areas, near chemical and
metallurgical enterprises, in mountainous and forested
localities, in floodplains and flooding areas);
• to continue recurrent inspections of important of OHL
crossings;
• to control the corrosion of metal structures including welded
connections;
• to continue the replacement of porcelain isolation;
• to continue the use of modern fittings for the protection of
OHL wires from vibration and galloping;
• to continue the purchase of modern equipment for cleaning
of OHL routes including in saturated terrains considering the
experience of its use in certain power systems;
• to develop the Annual Investment Programme of SE
«NPC «Ukrenergo» according to the prepared draft of the
Framework Programme for Reconstruction and Modernization
of Trunk and Interstate Electrical Networks for 2012-2016.

Ремонт ПЛ

OHLs maintenance
According to the Order no.1 of SE «NPC «Ukrenergo» of 03.01.2012
a range of repair works was performed in 2012 that enabled to electricity transmission lines in operational condition, in particular:
- replacement of 37012 isolators, including 16836 porcelain
isolators;
- replacement of 257,5 tons of defective ground wire;
- replacement of 186 damaged reinforced concrete suspension
towers of 110-330 kV OHLs;
- installation of 98 sets of wind braces at towers of П330-2 (4)
type;
- repair of 1308 metal tower footings;
- repair of 1499 earthing devices;
- replacement of 2092 defective distance pieces;
- repair of 1577 poles of reinforced concrete towers;
- cleaning of 2345,0 hectares of OHL routes from tress and
underwood;
- cleaning of 442,1 hectares of OHPL routes from bulrush;
- painting of 983,4 tons of tower metal structures;
- installation and replacement of 1114 vibration dampers.

У 2012 р. згідно з наказом ДП «НЕК «Укренерго» від
03.01.2012 № 1 виконаний комплекс ремонтних робіт, що
дало можливість підтримувати ЛЕП в працездатному стані,
а саме:
- заміну 37012 ізоляторів, з них 16836 фарфорових;
- заміну 257,5 тонн дефектного грозозахисного тросу;
- заміну 186 пошкоджених проміжних залізобетонних опор
на ПЛ 110-330кВ;
- встановлення 98 комплектів вітрових зв’язків на опорах
типу П330-2 (4);
- ремонт 1308 фундаментів металевих опор;
- ремонт 1499 пристроїв заземлення;
- заміну 2092 дефектних дистанційних розпірок;
- ремонт 1577 стояків залізобетонних опор;
- розчищення 2345,0 га трас ПЛ від дерев та порослі;
- розчищення 442,1 га трас ПЛ від очерету;
- фарбування 983,4 тонни металоконструкцій опор;
- встановлення та заміна 1114 гасників вібрації.

Виконання обсягів робіт з капітального ремонту основного обладнання ПС 220-750 кВ у 2012 р.
Performance of scope of main equipment capital repair works at 220-750 kV substations in 2012
Найменування обладнання
Name of equipment

План на рік, шт.
Факт за рік, шт.
% виконання плану Виконання поза планом, шт.
Yearly plan, pcs. Yearly performance, pcs. Plan performance % Over-plan performance, pcs.

Автотрансформатори 220-750 кВ
Autotransformers 220-750 kV

12

12

100

-

Трансформатори 35-154 кВ
Transformers 35-154 kV

7

7

100

-

Вимикачі 220-750 кВ
Switches 220-750 kV

76

76

100

-

Вимикачі 110-154 кВ
Switches 110-154 kV

210

219

104

9

Вимикачі 35 кВ
Switches 35 kV

105

121

115

16

Вимикачі 6-10 кВ
Switches 6-10 kV

183

197

108

14

Компресори
Compressors

163

164

101

1

1

1

100

-

Акумуляторні батареї
Accumulator batteries

ДП «НЕК «Укренерго» у 2012 р. продовжувало курс на
залучення кредитних коштів МФО та іноземних фінансових
установ для модернізації обладнання ПС.

SE «NPC «Ukrenergo» continued to employ credit funds of IFO
and foreign financial institutions to modernize the equipment of
substations during 2012.

15.07.2011 підписані контракти між ДП «НЕК «Укренерго» та
компанією «ABB AG» (Німеччина) з ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (Україна), якими передбачена
реабілітація ПС 330 кВ «Південна» і «Дніпродзержинська».
Також підписано Контракт з ПАТ КП «Укренергомонтаж» про
реабілітацію ПС 330 кВ «Першотравнева».

SE «NPC «Ukrenergo» signed contracts with ABB AG (Germany) and Kyiv Energy Construction Company LLC (Ukraine) for
rehabilitation of 330 kV substations «Pivdenna» and «Dniprodzerzhynska» on 15.07.2011. In addition the contract with
Utility Company «Ukrenergomontazh» PJSC for rehabilitation of
330 kW substation «Pershotravneva» was executed.

20.12.2011 підписані контракти між ДП «НЕК «Укренерго» та
«Eltel Networks TE AB» (Швеція), що передбачають реабілітацію ПС 330 кВ «Чайкіне» і ПС 220 кВ «Азовська».
За Контрактом «Закупівля високовольтних вимикачів для
підстанцій 750 кВ», укладеним 31.12.2010 р. з ТОВ «АББ

SE «NPC «Ukrenergo» signed contracts with «Eltel Networks
TE AB» (Sweden) for rehabilitation of 330 kW substation «Chaikine» and 220 kW substation «Azovska» on 20.12.2011.
Under the Contract on purchase of high-voltage switches
for 750 kV substations, signed with ABB Ltd. (Ukraine) on
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факт / fact

план / plan

факт / fact

план / plan

факт / fact

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

шт.
pcs.

3

2

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

46

45

10

10

12

12

8

8

4

4

-

-

6

6

4

3

2

2

27

26

-

-

14

14

1

1

-

-

2

2

-

-

5

4

5

5

8

9

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

шт.
pcs.

6

6

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

шт.
pcs.

3

3

-

-

1

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

шт.
pcs.

72

62

21

11

8

3

-

-

19

24

21

21

-

-

1

1

2

2

шт.
pcs.

173

157

-

-

39

26

-

-

57

54

49

49

8

8

20

20

-

-

2551

1958

4199

980

3000

1850

5820

6447

-

-

28

28

-

-

-

-

Заміна вимикачів напругою
220-750 кВ / Replacement of
220-750 kW switches
Заміна вимикачів напругою
110-154 кВ / Replacement of
110-154 kW switches
Заміна вимикачів напругою
6-35 кВ / Replacement of 6-35
kW switches
Заміна компресорів
Replacement of compressors
Заміна акумуляторних батарей та підзарядних пристроїв
Replacement accumulator
batteries and charging devices
Заміна металевих опор
Replacement of metal
supports
Заміна з/б опор
Replacement of reinforced
concrete supports
Заміна ізоляції
Replacement of isolation

шт.
pcs.

шт.
pcs.

шт.
pcs.

15598 11263

Заміна грозотросу
Replacement of ground wires

т/t

112

96

6

4

4,5

-

59,3

59,3

21,6

19,9

15,7

8,4

4,8

4,8

-

-

-

-

Заміна проводу
Replacement of cables

т/t

45

36

42,7

35,9

2,14

0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

шт.
pcs.

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

-

-

-

-

Інше / Other

38

шт.
pcs.

Центральна ЕС
Tsentralna EPS

план / plan

6

Північна ЕС
Pivnichna EPS

факт / fact

5

Південно-Західна ЕС
Pivdenno-Zakhidna
EPS

план / plan

4

Південна ЕС
Pivdenna EPS

факт / fact

3

Кримська ЕС
Krymska EPS
план / plan

2

Західна ЕС
Zakhidna EPS
факт / fact

1
Модернізація, реконструкція,
технічне переоснащення електроустановок, у т.ч.:
Modernization, reconstruction,
techniacal reequipment of
electrical units, including:
Заміна автотрансформаторів
220-750 кВ / Replacement of
220-750 kW autotransformers

Донбаська ЕС
Donbaska EPS

план / plan

Besides, modernization of separate elements of OHLs (reinforced concrete and metal towers, porcelain isolation, pendant
fittings etc.) is also planned.

факт / fact

Крім того, передбачається також модернізація окремих елементів ПЛ (залізобетонних та металевих опор, фарфорової
ізоляції, підвісної арматури тощо).

Under the draft of Framework Programme for Reconstruction
and Modernization of Trunk and Interstate Electrical Networks
for 2012-2016, developed by SE «NPC «Ukrenergo», in all PSs
particular OHLs that need modernization and reconstruction
were defined.

план / plan

Згідно з розробленою в ДП «НЕК «Укренерго» проектом «Галузевої програми з реконструкції та модернізації магістральних та міждержавних електричних мереж на 2012 - 2016
роки» по всіх ЕС визначені конкретні ПЛ, що потребують
модернізації та реконструкції.

Дніпровська ЕС
Dniprovska EPS

It is planned to install 13 sets of switches (of 750 kV – 6 pcs.,
of 500 kV – 2 pcs., of – 330 kV – 20 pcs., of 110 kV – 3 pcs.)
in 2013.

факт / fact

На 2013 р. заплановано встановити 13 комплектів вимикачів:
750 кВ – 6 шт., 500 кВ – 2 шт., 330 кВ – 20 шт. та 110 кВ – 3 шт.

план / plan

Under the Contract on supply of auxiliary high-voltage switches
for 750 kV substations, concluded with ABB Ltd. (Ukraine) in
2011, 24 sets of switches (of 750 kV – 3 pcs., of 500 kV – 2
pcs., of 330 kV – 19 pcs.) were installed in 2012.

в т.ч. по ВП / internal parameters

факт / fact

За Контрактом «Постачання додаткових високовольтних
вимикачів для підстанцій 750 кВ», укладеним у 2011 р. з ТОВ
«АББ Лтд» (Україна), у 2012 р. встановлені 24 комплекти
вимикачів: 750 кВ – 3 шт., 500 кВ – 2 шт., 330 кВ – 19 шт.

ДП «НЕК «Укренерго»,
всього / SE «NPC
«Ukrenergo», total

It is planned to install 13 sets of 750 kV switches in 2013.

план / plan

У 2013 р. заплановано встановити 13 комплектів вимикачів
750 кВ.

Модернізація і реконструкція 7.2.1 Equipment modernization
обладнання (фізичні показники)
and reconstruction
у 2012 р.
(physical parameters) in 2012

Од. вим. / Unit

31.12.2010, 20 sets of 750 kV switches (switches, control
panels and automatic equipment, monitoring systems, spare
parts, service equipment and instruments) were installed at five
substations of 750 kV in 2011-2012.

Найменування складових
цільової програми
Components of target programme

Лтд» (Україна), на п’яти підстанціях 750 кВ у 2011-2012 рр.
встановлені 20 комплектів вимикачів напругою 750 кВ (вимикачі, панелі керування та автоматики, системи моніторингу, запасні частини, сервісне обладнання та інструмент).

39

РІЧНИЙ ЗВІТ • 2012 • ANNUAL REPORT

Обсяги робіт з капітального 7.2.2 Scope of capital repair works
ремонту ПЛ 35-800 кВ у 2012 р.
of 35-800 kV OHLs in 2012

Південно-Західна / Pivdenno-Zakhidna EPS
- заміна ізоляції / replacement of isolation

шт. / pcs.

1100

1262

115

-

1262

1637

77

т/t

15,1

15,1

100

-

15,1

24,3

62

- заміна з/б опор
replacement of reinforced concrete supports

оп. /
supp.

8

8

100

-

8

8,0

100

- заміна металевих опор
replacement of metal supports

оп. /
supp.

-

-

-

1

1

0,0

-

- розчищення траси / route cleaning

га / ha

306,5

349,9

114

2,2

352,1

381,9

92

шт. / pcs.

2874

3014

105

-

3014

4306

70

- заміна г/з тросу / replacement of ground wires

5485

7965

69

т/t

20,3

20,3

100

0,1

20,4

29,2

70

- заміна з/б опор
replacement of reinforced concrete supports

оп. /
supp.

8

8

100

-

8

12

67

- заміна г/з тросу / replacement of ground wires

- заміна металевих опор
replacement of metal supports

оп. /
supp.

-

-

-

2

2

1

200

- заміна з/б опор
replacement of reinforced concrete supports

оп. /
supp.

12

12

100

-

12

10,0

120

- розчищення траси / route cleaning

га / ha

170,0

218,2

128

218,2

209,6

104

- розчищення траси / route cleaning

га / ha

521,1

590,2

113

-

590,2

531,1

111

шт. / pcs.

33026

37012

112

2592

39604

48540

82

т/t

254,9

257,5

101

0,345

257,845

238,2

108

Порівняння з 2011 р., %
As compared to 2011 %

591

Всього виконано за 2011 рік
Total works performed in 2011

Всього виконано за 2012 рік
Total works performed in 2012

105

% виконання
performance %

4894

обсяги робіт
scope of works

4681

План на рік
Yearly plan

шт. / pcs.

Найменуваня електроенергетичних систем та
перелік робіт
Name of power system and list of works

Один. вим.
Unit

Обсяги робіт,які виконані на ПЛ не передбачені наказом №1
Scope of works performed at OHL nonspecified in the Order no. 1

Виконано згідно з
наказом № 1
Performed according
to the Order no. 1

Дніпровська / Dniprovska EPS
- заміна ізоляції / replacement of isolation
- заміна г/з тросу / replacement of ground wires

- заміна г/з тросу / replacement of ground wires

- заміна ізоляції / replacement of isolation
- заміна г/з тросу / replacement of ground wires

т/t

30,6

30,6

100

-

30,6

76,4

40

- заміна з/б опор
replacement of reinforced concrete supports

оп. /
supp.

35

35

100

2

37

32,0

116

- заміна металевих опор
replacement of metal supports

оп. /
supp.

-

-

-

-

0

1,0

0

- розчищення траси / route cleaning

га / ha

125,4

177,1

141

-

177,1

143,5

123

шт./pcs.

3404

4212

124

-

4212

5891

71

т/t

20,6

20,6

100

-

20,6

8,7

237

Центральна / Tsentralna EPS
- заміна ізоляції / replacement of isolation

Разом по ДП «НЕК «Укренерго» / SE «NPC «Ukrenergo», total

Донбаська / Donbaska EPS
- заміна ізоляції / replacement of isolation

Північна / Pivnichna EPS

шт. / pcs.

9230

9230

100

т/t

56,8

56,8

100

- заміна з/б опор
replacement of reinforced concrete supports

оп. /
supp.

6

6

100

- заміна металевих опор
replacement of metal supports

оп. /
supp.

-

-

- розчищення траси / route cleaning

га / ha

229,4

шт./pcs.
т/t

- заміна з/б опор
replacement of reinforced concrete supports
- розчищення траси / route cleaning

158

9388

10713

88

- заміна ізоляції / replacement of isolation
- заміна г/з тросу / replacement of ground wires

56,8

27,0

210

2

8

0,0

-

- заміна з/б опор
replacement of reinforced concrete supports

оп. /
supp.

186

186

100

4

190

161

118

-

1

1

0,0

-

- заміна металевих опор
replacement of metal supports

оп. /
supp.

-

-

-

4

4

3

133

274,9

120

-

274,9

255

108

- розчищення траси / route cleaning

га / ha

1919,2

2345,0

122

2,2

2347,2

2230,5

105

6000

7182

120

-

7182

6465

111

64,5

66,5

103

-

66,5

26,5

251

оп. /
supp.

40

40

100

-

40

33

121

га / ha

490,0

621,5

127

-

621,5

615

101

шт./pcs.

1848

2778

150

1616

4394

4552

97

Західна / Zakhidna EPS
- заміна ізоляції / replacement of isolation
- заміна г/з тросу / replacement of ground wires

Кримська / Krymska EPS
- заміна ізоляції / replacement of isolation
- заміна г/з тросу / replacement of ground wires

т/t

17,0

17,6

104

-

17,6

18,3

96

- заміна з/б опор
replacement of reinforced concrete supports

оп. /
supp.

62

62

100

-

62

40

155

- розчищення траси / route cleaning

га / ha

9,5

12,1

127

-

12,1

7,9

153

шт. / pcs.

3889

4440

114

227

4667

7011

67

т/t

30,0

30,0

100

0,245

30,245

27,8

109

- заміна з/б опор
replacement of reinforced concrete supports

оп. /
supp.

15

15

100

-

15

26

58

- заміна металевих опор
replacement of metal supports

оп. /
supp.

-

-

-

-

0

1

0

- розчищення траси / route cleaning

га / ha

67,3

101,1

150

-

101,1

86,3

117

Південна / Pivdenna EPS
- заміна ізоляції / replacement of isolation
- заміна г/з тросу / replacement of ground wires
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Технологічні порушення 7.3 Technological disturbances
У 2012 р. на ПС та ПЛ напругою 220-750 кВ сталося 102
технологічних порушення:
- 11 відмов І категорії без недовідпуску електроенергії;
- 91 відмова ІІ категорії з недовідпуском електроенергії
156,86 МВт·год.

In 2012 р. 102 technological disturbances occurred at substations and OHLs of 20-750 kV:
- 11 failures of І category without electricity undersupply;
- 91 failures of ІІ category with electricity undersupply of
156,86 MWh.

В роботі обладнання ПС сталося 31 технологічне порушення,
у тому числі 5 порушень через стихійні явища і 3 – через
вплив сторонніх осіб і організацій.

31 technological disturbances occurred in operation of substations including 5 failures due to natural disasters and 3 failures
due to actions of unauthorized persons and organizations.

В роботі ПЛ сталося 51 технологічне порушення, у тому числі
15 через стихійні явища і 25 – через вплив сторонніх осіб.
Значна частина технологічних порушень на повітряних лініях
виникла внаслідок перевищення розрахункових ожеледно-вітрових навантажень.

51 technological disturbances occurred in operation of OHLs,
including 15 failures due to natural disasters and 25 failures
due to actions of unauthorized persons. A large number of
technological disturbances occurred at OHLs as a result of
exceeding design gust-and-glaze loading.

В роботі релейного захисту та автоматики сталося 20 технологічних порушень, в тому числі 2 – внаслідок втручання
сторонніх осіб.

20 technological disturbances occurred in operation of relay
protection and automatic equipment, including 2 due to interference of unauthorized persons.

Технологічні порушення на обладнанні підстанцій та повітряних лініях
Technological disturbances at substation equipment and overhead lines
АТ / АТ

ШР / SR

ТН / VT

ТС / CT

Вимикачі
Switches

Роз'єдн.
Disconnectors

Ошиновка
Leads

РЗА
RPAE

ПЛ
OHPL

2011

3

4

1

1

5

6

8

22

33

2012

3

1

1

4

8

2

7

20

51

AT - autotransformer				
					
RPAE - Relay Protection and Automatic Equipment
				
SR - shunt reactor				
				
VT - voltage transformer			
				
CT - current transformer			
		
			

2011

АТ / АТ
ШР / SR
ТН / VT
ТС / CT
Вимикачі / Switches
Роз'єдн. / Disconnectors
Ошиновка / Leads
РЗА / RPAE
ПЛ / OHPL

2012
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Якість та облік електроенергії. 7.4 Electricity quality and metering.
Metrological assurance
Метрологічне забезпечення
Якість електроенергії

In 2012 the automated system of electricity quality control was
introduced at the Donbaska EPS (330 kV substations «Myrna»,
«Zoria», 220 kV substations «Azovska» and «Almazna») and
Zakhidna EPS (220 kV substations «Volovets», «Stryi», 330 kV
substations «Radyvyliv»).

Також виконані роботи:
- «Аналіз впливу показників якості електроенергії на
величину втрат електроенергії за результатами впровад
ження автоматизованої системи контролю показників
якості електроенергії на ПС 330 кВ «Лосєве» та ПС 330 кВ
«Котовська»;
- розроблена Методика «Оцінки економічних збитків, завданих внаслідок переривання процесу виробництва, передачі
та постачання електричної енергії або відхилення показників якості електроенергії від нормованих значень».

In addition the following work was done:
- «Analysis of the influence of electricity quality indices
on extent of electricity loss based on the results of
introduction of the automated system of electricity quality
control at 330 kV substation «Losieve» and 330 kV
substation «Kotovska»;
- the Methodology for assessment of economic loss incurred as
a result of suspension of electricity generation, transmission
and supply processes or deviation of electricity quality indices
from normalized values.

Ця Методика є актуальною у зв’язку з прийняттям
15.03.11 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику», в якому визначена відповідальність суб’єктів електроенергетики за збитки,
спричинені при виробництві, передачі та постачанні
електроенергії, параметри якості якої виходять за межі
показників, визначених ДСТУ України, а також споживача
за збитки, спричинені енергопостачальнику внаслідок
невідповідності технічного стану електроустановок споживача та/або схеми живлення споживача вимогам нормативно-технічних документів відповідно до умов договору.
Методика погоджена НКРЕ.

This Methodology is of current interest in connection with the
adoption of the Law of Ukraine on introduction of changes to the
Law of Ukraine on Electric Power Industry on March 15, 2011,
which defines the liability of legal entities for losses incurred by
generation, transmission and supply of electricity, quality indices
of which do not correspond to those defined by the State Standard of Ukraine (SSU) and the liability of consumers for losses
caused to power suppliers due to non-compliance of technical
condition of consumer’s electric facilities and/or non-compliance
of power supply circuit with requirements of technical documents
according to agreement conditions. This Methodology is approved by the National Energy Regulation Commission (NERC).

1 лютого 2012 р. набула чинності та застосовується «Методика вимірювання якості електричної енергії в системах
електропостачання загального призначення», розроблена
Корпорацією «Науковий парк «Київська політехніка» із залученням фахівців ДП «НЕК «Укренерго».

The Methodology for electric power quality metering in
electricity supply systems for general purpose, developed by
the corporation «Science Park «Kyivska Politechnika» with
participation of specialists of SE «NPC «Ukrenergo» came into
force on July 1, 2012.

1 липня 2012 р. набули чинності:
- ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»,
гармонізований з європейським стандартом;
- ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 «Електромагнітна сумісність.
Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання.
Вимірювання показників якості електричної енергії (IEC
61000-4-30:2008, IDT)», гармонізований зі стандартом
Міжнародної електротехнічної комісії.

The following State Standarts of Ukraine came into force on
February 1, 2012:
- SSU EN 50160:2010 «Voltage characteristics of electricity
supplied by electricity networks for general purpose»,
consistent with the European standard ;
- SSU IEC 61000-4-30:2010 «Electromagnetic compatibility.
Section 4-30. Testing and metering methods. Electricity
quality indices measurement (IEC 61000-4-30:2008,
IDT)», consistent with the standard of the International
Electrotechnical Commission

Облік електричної енергії, що передається магістральними та
міждержавними лініями електропередачі, в умовах функціонування ОРЕ здійснюється лічильниками розрахункового
обліку електроенергії, встановленими в точках комерційного
обліку електричної енергії, визначених сторонами Договору
між членами ОРЕ та міждержавними угодами.
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Комерційний облік
Revenue metering

Electricity quality

У 2012 р. впроваджена автоматизована система контролю
показників якості електричної енергії в Донбаській (ПС
330 кВ «Мирна», «Зоря», ПС 220 кВ «Азовська», «Алмазна») та Західній ЕС (ПС 220 кВ «Воловець», «Стрий», ПС
330 кВ «Радивилів»).

Облік електроенергії

Кількість точок обліку електричної енергії та встановлених в них лічильників (у динаміці 2011-2012 рр.)
Number of electricity metering points and counters installed (over 2011-2012)

Electricity metering
Metering of electricity transmitted via trunc and interstate transmission lines in conditions of WEM operation is performed with
electricity counters installed at points of commercial metering
of electricity, defined by the parties of Agreement between WEM
members and interstate agreements.

Технічний облік
Technical metering

Всього
Total

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

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

1749

1790

2523

2533

4272

4323

Кількість лічильників, шт.
Number of counters, pcs.

2712

2799

3544

3569

6256

6368

На балансі компанії знаходиться 2668 (у 2011 р. – 2588) лічильників комерційного обліку та 3545 (у 2011 р. – 3514) – технічного. Кількість точок обліку на лініях міждержавного перетоку
становить 60 (у 2011 р. – 60), в яких встановлено 117 лічильників (117), у т.ч. на балансі ЕС – 110 (110).

The company has 2668 (in 2011 – 2588) counters of revenue
metering and 3545 (in 2011– 3514) counters of technical
metering. The Number of metering points at interstate transmission lines is 60 (in 2011 – 60), with 117 counters installed
(117), including 110 counters belonging to IPS (110).

ДП «НЕК «Укренерго» повністю забезпечило свої потреби в
лічильниках електроенергії.

NPC «Ukrenergo» has satisfied its need in electricity counters
to the full extent.

Розрахунки обсягів електроенергії
на межі балансової належності

Calculation of electricity volume at the
verge of the book belonging

Зі 136 ПС ДП «НЕК «Укренерго» у 2012 р. визначення обсягів електроенергії на межі балансової належності з ліцензіатами проводилось на 79 ПС (у 2011 р. – 72).

SE «NPC «Ukrenergo» jointly with the license holders defined
the electricity volume at the verge of book belonging at 79
substations out 136 during 2012 (in 2011 - 72).

При цьому технічно готові до переходу та/або знаходяться в
стадії погодження з ліцензіатом та ДП «Енергоринок» ще 44
ПС.

Thus 44 substations are technically prepared to the transfer
and/or are at the stage of approval by the license holder and SE
«Energorynok»

Баланси електроенергії
Для оцінки точності ведення комерційного обліку електроенергії та контролю за станом роботи автоматизованих
систем обліку в ЕС на кожній ПС та окремо по кожному класу напруги складаються і контролюються добові та місячні
баланси електроенергії.

Electrical energy balance
To evaluate the accuracy of commercial metering of electricity
and to control the operation of automated metering systems of
EPS daily and monthly electricity balance sheets are prepared
and checked at each substation and by each class of voltage.

Після реконструкції та модернізації систем обліку електроенергії у 2012 р. стан місячних балансів на ПС ДП «НЕК
«Укренерго» значно покращився, а робота АСКОЕ локального та регіонального рівнів дає можливість оперативно
складати та контролювати баланси.

After the reconstruction and modernization of electricity metering systems in 2012 the state of monthly balances of substations of SE «NPC «Ukrenergo» improved significantly, while the
functioning of the automated electricity commercial metering
(AECM) at the local and regional levels makes it possible to
prepare and check balances promptly.

У 2012 р. незначні небаланси за певні періоди систематично
спостерігались на 22 ПС, а періодичні небаланси виникали
на 14 ПС (у 2011 р. – 23).

Insignificant imbalances at certain periods were detected regularly at 22 substations during 2012, while periodic imbalance
appeared at 14 substations (in 2011 - 23).

Автоматизація обліку
електричної енергії

Technological disturbances

Згідно з пунктом 3.4.6 Ліцензійних умов ДП «НЕК «Укренерго» забезпечує та здійснює комерційний облік електричної
енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованої
системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ),
відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного
обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору між
членами Оптового ринку електроенергії).

According to paragraph 3.4.6. of License provisions SE «NPC
«Ukrenergo» provides and performs electricity commercial
metering using data obtained from the automated electricity
commercial metering (AECM), in compliance with requirements
of the Procedural rules for electricity commercial metering
(Annex 10 to the Agreement between the Wholesale Energy
Market members).

АСКОЕ ДП «НЕК «Укренерго» знаходиться у промисловій експлуатації з серпня 2009 року і охоплює 135 АСКОЕ локального

AECM of SE «NPC «Ukrenergo» has been in industrial operation
since August 2009 and covers 135 local AECMs of substa-
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рівня на підстанціях, 8 АСКОЕ регіонального рівня в електроенергетичних системах та АСКОЕ центрального рівня.

tions, 8 regional AECMs of electric power systems and central
AECMs.

приладів вимірювання сили електричного струму, напруги та
потужності, понад 800 приладів вимірювання часу і частоти.

devices for electric current strength, voltage and capacity measurement, over 800 devices for time and frequency measurement.

З кожним суміжним з ДП «НЕК «Укренерго» суб’єктом ОРЕ
України розроблено та підписано Порядок інформаційної
взаємодії по наданню даних комерційного обліку.

The WEM of Ukraine has developed and signed the Procedure
for information exchange to provide commercial metering data
with each entity adjacent to SE «NPC «Ukrenergo».

Метрологічне забезпечення вимірювань в електричних мережах здійснюють 26 атестованих калібрувальних лабораторій,
18 з яких знаходяться в МЕМах.

Metrological assurance of measurements in electrical networks
is provided by 26 accredited calibration laboratories, including
18 laboratories located in trunk electrical networks.

Протягом 2012 р. налагоджена робота персоналу в ЕС у
вихідні та святкові дні для забезпечення щодобової передачі
реєстру даних компанії головному оператору.

Work of EPSs staff on weekends and holidays during 2012 was
arranged for the purpose of daily transfer company registry to
the main operator.

Калібрувальні та вимірювальні лабораторії мають підготовлених фахівців, необхідну нормативну документацію та
еталонну базу. На сьогодні в лабораторіях експлуатується
196 вихідних та 667 робочих еталонів.

Calibration and measurement laboratories employ qualified
specialists, required technical documents and reference base.
Today 196 reference standards and 667 working standards are
used in laboratories.

Розроблені і підписані угоди по інформаційній взаємодії та
реалізовані методики погодинного обліку електричної енергії по
лініях міждержавного перетоку з усіма суміжними державами.

Agreements on information exchange were developed and
signed with all neighbouring countries and the methods of
hourly electricity metering along interstate transmission lines.

Калібрування ЗВТ проводилося відповідно до затверджених
річних графіків. У 2012 році проведено калібрування понад
13 000 вимірювальних приладів.

ME calibration was carried according to approved yearly
schedules. In 2012 over 13 000 measuring devices were
calibrated.

У 2012 р. за договором із генеральним підрядником проведене щорічне технічне обслуговування центрального рівня
АСКОЕ компанії і поліпшено її програмне забезпечення.

Under a contract with the general contractor in 2012 the company had an annual maintenance of central AECM carried and
its software improved.

Протягом 2012 року калібрувальні лабораторії ДП «НЕК
«Укренерго» комплектувалися сучасними робочими еталонами, повірочними та калібрувальними установками, ЗВТ та
допоміжним обладнанням, а саме:

During 2012 calibration laboratories of SE «NPC «Ukrenergo»
were supplied with modern working standards, testing and
calibration sets, ME and auxiliary equipment, in particular the
following:

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

According to the Decrees of the Ministry of Fuel and Energy of
Ukraine of 2008 and 2009 SE «NPC «Ukrenergo» and its EPSs
act as central and basic organizations of the Ministry’s metrological service (hereinafter referred to as «central and basic
organization») in terms of assurance uniformity of measurements in trunk and interstate electrical networks of Ukraine in
the process of operational and technical control of voltage flow,
electricity metering and networks operation.

Головною організацією у сфері атестації проведено перевірку
служби метрології та служби приладів і автоматизованих
систем обліку Центральної ЕС щодо додержання умов
проведення калібрування засобів вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) для власних потреб підприємства відповідно
до вимог «Правил атестації калібрувальних і вимірювальних
лабораторій у ДП «НЕК «Укренерго».

The central accreditation organization has inspected the metrological service, device and automated metering system services
of Tsentralna EPS for the conformity with the procedure for calibration of measuring equipment (hereinafter referred to as ME)
for internal needs of the company according to requirements
of the Rules for attestation of calibration and measurement
laboratories of SE «NPC «Ukrenergo».

Службами метрології та службами приладів і автоматизованих систем обліку та метрології ЕС проведено атестацію
підрозділів, закріплених за базовими організаціями підприємств:
- в Донбаській ЕС проведена атестація служб РЗА Маріупольських, Чайкінських, Артемівських, Луганських МЕМ на
проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
- в Південній ЕС проведена атестація служби приладів і
автоматизованих систем обліку та метрології і служби
діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг Миколаївських МЕМ на проведення відповідно калібрування
ЗВТ для власних потреб підприємства та вимірювань
поза сферою поширення державного метрологічного
нагляду;
- в Північній ЕС проведена атестація служб РЗА та МЗ
Харківських, Сумських, Полтавських МЕМ на проведення
калібрування ЗВТ для власних потреб підприємства.

The metrological service, device and, automated metering
system services, EPS metrological service carried attestation
of subdivisions subordinated to basic organizations of the
company:
- at the Donbaska EPS the Relay Protection and Automatic Equipment
service of Marioupol, Chaikine, Artemivsk, Luhansk trunk electrical
networks were accredited for measurement performance beyond the
competence of the state metrological supervision;
- at the Pivdenna EPS device andautomated metering system
and metrology services, the service of diagnostics, isolation,
overvoltage protection of Mykolaiv trunk electrical networks
were accredited for calibration of ME for internal needs of
the company and performance of measurements beyond the
competence of the state metrological supervision;
- at the Pivnichna EPS the relay potection and automatic
equipment and metrological assurance services of Kharkiv,
Sumy, Poltava trunk electrical networks were accredited for
ME calibration for internal needs of the company.

На ПС ДП «НЕК «Укренерго» експлуатується ЗВТ за 11
видами вимірювань загальною кількістю близько 60 000 шт.
більшість з них – на ПС: майже 21000 приладів вимірювання тиску, 2700 приладів вимірювання температури, 31000

Substations of SE «NPC «Ukrenergo» operate 11 types of measurements of ME for of a total number of 60 000 pcs. the majority
of which are at substations: about 21000 devices for pressure
measurement, 2700 devices for temperature measurement, 31000

Місце впровадження
Place of installation

Засоби вимірювальної техніки
Measuring equipment

Донбаська ЕС
Donbaska EPS

- калібратор температури Isocal-6 Range-HyperionPlus model 936B у комплекті із набором термометрів, з атестацією;
- Temperature calibrator Isocal-6 Range-HyperionPlus model 936B completed with a set of thermometers, accredited;
- автоматизоване робоче місце калібрувальника типу CV4550/CV5224 – 2 шт.;
- automated workplace for calibrator of CV4550/CV5224 type – 2 pcs.;
- осцилограф «ATTEN ADS 1152 CML» – 2 шт.;
- oscillograph «ATTEN ADS 1152 CML» – 2 pcs.;
- паяльна станція «Атаком» АТР-1101 – 2 шт.
- soldering station «Atakom» АТР-1101 – 2 pcs.

Західна ЕС
Zakhidna EPS

- прилад для повірки вольтметрів В1-16;
- Voltmeter calibrator В1-16;
- термоповітряна паяльна станція AOYUE 768 для комплектації робочого місця з ремонту цифрових ЗВТ;
- thermo-air soldering station AOYUE 768 for assembly of workplaces for digital ME repair;

Південна ЕС
Pivdenna EPS

- установка повірочна постійного та змінного струму У-300 для забезпечення калібрування ЗВТ в Одеських та Миколаївських МЕМ;
- direct and alternate current testing set У-300 for ME calibration at Odesa and Mykolaiv trunk electrical networks;
- мультиметр прецизійний, лабораторний, розширеної комплектації Keithley 2001 для проведення калібрування мікроомметрів нового покоління та цифрових мультиметрів;
- multipurpose precise, laboratory meter Keithley 2001 for calibration of micrometers of a new generation and
multipurpose digital meters;
- інфрачервона паяльна станція Tornado Infra новітніх ЗВТ- первинних вимірювальних перетворювачів ОІК АСДУ,
виготовлених з використанням технології поверхневого без корпусного монтажу.
- IR soldering station Tornado Infra for innovative ME – primary metering transducers of operative and information complex
of the automated system of dispatcher control, manufactured under the technology of surface-mount frameless assembly

Південно-Західна ЕС
Pivdenno-Zakhidna EPS

- калібратор-вольтметр універсальний В1-28 для атестації установок та комплектів для випробування релейних захистів типу «Сатурн», «РЗА-тестер», «Ретом» та калібрування радіотехнічних приладів.
- multifunctional voltmeter calibrator В1-28 for testing of relay protection of «Saturn», «RPAE-tester», «Retom» types and
calibration of radiotechnical devices.

Північна ЕС
Pivnichna EPS

- робоче місце з повірки та калібрування щитових цифрових приладів типу РМ130ЕН+.
- workplace for testing and calibration of switchboard digital devices of РМ130ЕН+ type.

Кримська ЕС
Krimska EPS

- вимірник універсальний прецизійний В7-99;
- multifunctional precise measuring device В7-99;
- термостат нульовий ТН-2М;
- zero thermostat ТН-2М;
- блок вимірювальний БИ-2.
- measuring unit БИ-2.
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Поповнення еталонної бази калібрувальних лабораторій ЕС
новими сучасними засобами вимірювань дозволяє розширити сферу їх атестації, створити нові робочі місця для
калібрування ЗВТ в МЕМ, проводити калібрування окремих
ЗВТ на місцях їх встановлення без демонтажу та транспортування. Зокрема, придбання вольтметра В1 – 16 (Західна
ЕС) дозволяє розширити сферу атестації та калібрувати
вольтметри змінного струму у діапазоні частот 0 – 5 МГц.
Універсальний прецизійний мілівольтметр В7 – 99, термо
стат нульовий ТМ 2М і блок вимірювальний БИ – 2 (Кримська ЕС) дозволяють оперативно проводити калібрування
термометрів опору, встановлених на первинному силовому
обладнанні ПС. Це зменшить витрати на технічне обслуговування ЗВТ як господарським способом, так і за договорами.

Completion of reference base of EPS calibration laboratories
with new modern measuring devices permits to expand the
field of their certification, create new workplaces for ME
calibration in trunk electrical networks, separate ME calibration at places of their installation without their disassembly
and transportation. For example, purchase of voltmeter В1
– 16 (Zakhidna EPS) enables to expand the certification field
and to calibrate DC voltmeters within the range of 0 – 5 MHz
frequency. Multifunctional precise millivoltmeter B7 – 99, zero
thermostat TM 2M and measuring unit БИ – 2 (Krimska EPS)
permit to perform prompt calibration of resistance thermometers, installed at main power equipment of substations. This
will reduce expenses for ME maintenance either on contracted
or non-contacted basis.

Збільшення обсягів фінансування забезпечить планомірну
заміну та модернізацію ЗВТ.

Increase of financing volume will provide regular ME replacement and modernization.

Повірка ЗВТ, атестація лабораторій та випробувального обладнання, атестація методик виконання вимірювань виконувалися органами спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у сфері метрології. Пройшли повірку понад 6000 засобів вимірювання. Атестовано 11 служб
діагностики і захисту від перенапруг та 6 хімічних лабораторій, атестовано випробувальне обладнання 9 стаціонарних та
пересувних електротехнічних лабораторій ЕТЛ 35, ЕТЛ-10.

ME testing, certification of laboratories and testing equipment,
approval of measurement methods were carried out by specially
authorized bodies of the central executive authority in the field
of metrology. More than 6000 measuring tools were tested.
11 services for diagnostics and overvoltage protection and 6
chemical laboratories were accredited, as well as testing equipment of 9 stationary and mobile electrotechnical laboratories
ЕТЛ 35, ЕТЛ-10.

Працівники, які беруть участь у метрологічному забезпеченні діяльності ДП «НЕК «Укренерго», проходили планові
навчання. Службами метрології та службами приладів і
автоматизованих систем обліку та метрології ЕС проводились семінари за участю працівників МЕМ. Фахівці ДП «НЕК
«Укренерго» брали участь у нарадах Міненерговугілля та
Мінекономрозвитку України з питань метрології, галузевих
національних та міжнародних виставках, форумах. Надавались зауваження і пропозиції до проекту Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність», зокрема,
щодо скасування міжповірочного інтервалу на високовольтні
вимірювальні трансформатори струму та напруги.

Employees, involved in metrological assurance of SE «NPC
«Ukrenergo» activity, were specially educated. Metrological services, device and automation metering system services and EPS metrological services carried seminars with participation of employees
of trunk electrical networks. Specialists of SE «NPC «Ukrenergo»
participated in meetings of the Ministry of Energy and Coal
Industry and the Ministry of Economy Development of Ukraine
dedicated to metrological issues, branch national and international
exhibitions, forums. They gave remarks and propositions to the
draft of the Law of Ukraine on Metrology and Metrologic Activity,
in particular, related to the cancellation of calibration intervals for
high-voltage current and voltage measuring transformers .

У 2012 р. продовжувалась розробка національних стандартів, велась робота з надання міжнародним стандартам
статусу національних. Розроблені та здані в тиражування 22
стандарти.

The elaboration of national standards was continued during
2012, the work for assignment of national status to international standards was carried out. 22 standards were developed and
made available for distribution.

Впровадження нових технологій 7.5 Introduction of innovative
technologies
Найменування / Name

Роки впровадження / Year of introduction
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всього, од. / Total, pcs.

Встановлення на автотрансформаторах газоаналізаторів для визначення складу розчинених
у маслі газів в режимі реального часу
Installation of gas analyzers at autotransformers
for real-time analysis of content of gases
dissolved in oil

1

3

1

2

1

1*

9

Встановлення системи моніторингу на автотрансформаторах
Installation of monitoring system at
autotransformers

3

2

3

1*

9

* – заплановано / planned.
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Оптовий та інші ринки 7.6 Wholesale and other electricity markets
електроенергії в Україні
in Ukraine
Оптовий ринок електроенергії 7.6.1 Wholesale energy market
ДП «НЕК «Укренерго» протягом 2012 року працювало на
оптовому ринку електроенергії відповідно до Умов та правил
здійснення підприємницької діяльності з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними
мережами, Правил оптового ринку електроенергії України та
договору між ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок».

SE «NPC «Ukrenergo» was operating at the wholesale electricity market according to the Conditions and Rules of conducting
business activity on electricity transmission via trunk and
interstate electrical networks, the Rules of the wholesale electricity market of Ukraine and the Agreement between SE «NPC
«Ukrenergo» and SE «Energorynok».

Всього мережами ДП «НЕК «Укренерго» було передано 136274 млн. кВт·год електроенергії. Також компанія
щоденно брала участь у складанні диспетчерського графіка навантаження енергоблоків та експорту і надавала ДП
«Енергоринок» інформацію щодо мережевих обмежень та
режимів роботи гідроагрегатів. Щодня надавався Розпоряднику системи розрахунків витяг з диспетчерського журналу,
в якому згідно з Правилами ОРЕ фіксувалися:
- всі команди диспетчера, які надаються енергоблокам
протягом доби, перераховані в заданий обсяг виробітку
електричної енергії;
- ознаки вимушеної роботи енергоблоку;
- поточні зміни заявлених потужностей;
- потужності, задані диспетчером, та фактичні потужності
блоків на кожний розрахунковий період доби згідно з
даними оперативно-інформаційного комплексу Диспетчерського центру.

Altogether 136 274 million kW•h of electric power was
transmitted by networks of SE «NPC «Ukrenergo». Besides,
the company daily participated in preparation of power units
dispatch load curve and export curve, and provided SE
«Energorynok» with information on network constrains and
operation modes of hydropower units. Every day the Administrator of accounting system was provided with the extract from
the dispatch log book, where according to the WEM rules the
following was registered:
- all commands of dispatcher given to power generating units
within the day, recounted into electricity output;
- signs of constrained operation of power generating unit;
- current changes in declared capacities;
- capacities, set by the dispatcher, and actual capacities of
generating units for every accounting period according to
information of operational and information complex of the
Dispatch center.

Команди Диспетчера при зміні навантаження блоків Виробників, які працюють за ціновими заявками завжди відповідали переліку блоків у графіку гарячого резерву та порядку
блоків у графіку на розвантаження та на завантаження,
складеному при розробці Добового графіка навантаження.

Under load changes at units of generators acting upon bids,
dispatcher’s commands always corresponded to the list of units
in hot reserve and sequence of units in the curve for loading
and off-loading, compiled during the preparation of the Daily
load curve.

Кожного дня, наступного за днем постачання, ДП «НЕК
«Укренерго» надавало інформацію щодо комерційного обліку
(виробництво електроенергії, відпуск в мережу, надходження
у мережі енергопостачальних компаній і т.і), необхідну ДП
«Енергоринок» для розрахунків платежів на оптовому ринку.

Every next day after the day of supply, SE «NPC «Ukrenergo»
submitted information on the commercial accounting (electricity generation, distribution, transmission to networks of
energy suppliers etc.), necessary for SE «Energorynok» for fees
assessment at wholesale market.

Балансуючий ринок та коригування 7.6.2 Balancing market and dispatch
диспетчерського графіка
curve adjustment
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Відповідно до Правил ОРЕ ДП «НЕК «Укренерго» протягом
року вносила зміни в добовий диспетчерській графік навантажень, розроблений ДП «Енергоринок», у випадках аварійних
відключень обладнання, що забезпечувало дотримання вимог
до обертового резерву ОЕС України за рахунок включення в
роботу з холодного резерву додаткових блоків ТЕС. Змін до
добового диспетчерського графіка навантаження вносилися
відповідно до Правил ОРЕ та згідно з «Порядком внесення
змін в Добовий диспетчерський графік навантаження на
розрахункову добу», впроваджений в ДП «НЕК «Укренерго»
у звітному році. Порядок регламентує здійснення актуалізації
графіка службою забезпечення функціонування балансуючого ринку та ринку системних послуг.

According to the Rules of WEM, SE «NPC «Ukrenergo»
has within the year amended the Daily dispatch load graph,
developed by SE «Energorynok» in cases of emergency
shut-downs of equipment that ensured the compliance
with requirement to spinning reserve of IPS of Ukraine
by means of inclusion of cold reserve of additional TPP
units. Amendments to the Daily dispatch load curve were
introduced according to the Rules of WEM and the «Procedure for amending the Daily dispatch load curve for an
accounting day», implemented at SE «NPC «Ukrenergo»
within accounting year. This Procedure regulates the curve
update by the Balancing Market Operation and System
Services Market Department.

У 2012 р. було здійснено 115 коригувань. В лютому, при проходженні періоду максимальних навантажень ОЕС України,

115 adjustments were made in 2012. In February, during the
period of maximum load of IPS of Ukraine, adjustments were

у чотирьох випадках коригування не здійснювались через
відсутність відповідного резерву на блоках ТЕС.

not made in four cases because of the absence of the respective
reserve at TPPs generating units.

Перерахунок Добового диспетчерського графіка навантажень
здійснювався за допомогою тимчасового програмного забезпечення, розробленого спеціалістами ДП «НЕК «Укренерго».

Readjustment of the Daily dispatch load curve was performed
with the use of the provisional software developed by experts of
SE «NPC «Ukrenergo».

ДП «НЕК «Укренерго» було розроблене та узгоджене з ДП
«Енергоринок» «Технічне завдання на розробку автоматизованої інформаційної системи для забезпечення економічної
диспетчеризації відповідно до Правил ОРЕ», фінансування якої у 2013 році узгоджено НКРЕ України. Програмне
забезпечення дозволить вносити зміни до заданого графіка
навантаження в добі, що передує розрахунковій, доводити
зазначені зміни до зацікавлених сторін, автоматизувати дії
чергового диспетчера у частині ведення режиму роботи
блоків ТЕС та налагодити інформаційний обмін з ТЕС у
режимі реального часу. Крім того, програмне забезпечення
дозволить автоматизувати підготовку та передачу до ДП
«Енергоринок» даних щодо команд диспетчера в електронному форматі на зміну навантаження енергоблоків ТЕС за
минулу добу для розрахунку платежів на ОРЕ.

SE «NPC «Ukrenergo» developed and agreed with SE «Enrgorynok» the «Requirements Specification for the development of the automated information system to ensure economic dispatching according to the Rules of WEM», financing of
which was approved by the NERC of Ukraine. This software
permits to make changes to the set dispatch load curve for a
day preceding the accounting one, communicate the aforesaid
changes to parties concerned, automatize actions of the duty
dispatcher in terms of maintaining operation mode of TPP
generating units and set a real-time information exchange
with TPPs. Furthermore, the software permits to automatize
the preparation and transfer of information in electronic form
to SE «Energorynok» concerning commands of the dispatcher
for load change of TPP generating units of the previous day
for WEM fees assessment.

Постановою НКРЕ України від 09.08.2012 № 1028 затверджено
зміни до Правил ОРЕ у частині розрахунку обсягу виробництва
електроенергії блоків виробників, що працюють за ціновими заявками, в кожному розрахунковому періоді доби за командами
диспетчера. Розрахунок здійснюється по «Алгоритму визначення величин навантаження та виробництва електроенергії
блоку виробника, що працює за ціновими заявками, в кожному
розрахунковому періоді доби за командами диспетчера», який
був узгоджений між ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Енерго
ринок». ДП «НЕК «Укренерго» з 15.08.2012 почало передавати
команди чергового диспетчера за минулу добу до ДП «Енергоринок» в електронному вигляді для розрахунку заданого обсягу
виробітку електроенергії блоками ТЕС за командами диспетчера. Переведення команд в електронний формат відбувається
шляхом ручного занесення команд до програми, створеної
службою обчислювальної техніки.

Amendments to the Rules of WEM were approved by the Decree no. 1028 of NERC of Ukraine dated 09.08.2012 in terms of
calculation of electricity output of generating units of generators, operating upon bids, at each accounting period of the day
under dispatcher’s commands. The calculation is effectuated
according to the «Algorithm of definition of values of load
and electricity generation at generating unit of the generator
operating upon bids at each accounting period of the day under
dispatcher’s commands», agreed with SE «NPC «Ukrenergo»
and SE «Energorynok». Since 15.08.2012 SE «NPC «Ukrenergo» commenced to transfer duty dispatcher’s commands of
the previous day to SE «Energorynok» in electronic form for
calculation of set electricity output by TPP units under dispatcher’s commands. Transformation of commands into electronic
form is effectuated by manual registration of commands at the
software developed by Computer Engineering Department.

Протягом 2012 року всі зауваження Аудитора ОРЕ до роботи
ДП «НЕК «Укренерго», що були надані в попередньому році,
усунені. Зауважень Аудитора ОРЕ до ДП «НЕК «Укренерго» у
2012 р. не було.

All remarks of the WEM Auditor as to the work of SE «NPC
«Ukrenergo», given in previous year, were taken into account
during 2012. The WEM Auditor had no remarks to SE «NPC
«Ukrenergo» in 2012.

Ринок допоміжних послуг 7.6.3 Electricity metering
Протягом останніх років спостерігається тенденція до
зниження діапазону регулювання реактивної потужності,
як у зв’язку з технічним станом генераторів, так і внаслідок реконструкції, спрямованої на зменшення реактивної
потужності на користь збільшення активної потужності. У
таких умовах системний оператор вимушений запобігати понаднормативним рівням відхилень напруги шляхом активації
додаткової активної електричної потужності, що у кінцевому
випадку призводить до зростання середньої по ОЕС України
вартості одного МВт виробленої активної потужності.

In recent years we observe the trend toward the reduction
of reactive power control range both in connection with the
technical condition of generators and as a result of reconstruction intended for the reduction of reactive power in
favour of the active power increase. Under these conditions
transmission system operator has to avoid above norm
voltage deviations by means of employment of additional active electrical power that results in the increase of
average price of MW of generated active power within IPS
of Ukraine.

Вищеозначене є наслідком особливостей діючого законодавства. Так, відповідно до Правил технічної експлуатації електростанцій і мереж електростанції зобов’язані брати участь у
регулюванні напруги і реактивної потужності. Однак, вироб-

The above said results from peculiarities of the effective
legislation. Thus, according to «The electric power plants
and networks technical operation Rules» electric power plants
shall participate in voltage and reactive power regulation. But,
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ництво/споживання реактивної потужності здійснюється на
безоплатній основі. Тому, енергогенеруючі компанії зацікавлені у нарощуванні обсягів активної потужності і зменшенні
виробництва/споживання реактивної потужності. Збільшення
дефіциту діапазону регулювання напруги і реактивної потужності, у свою чергу, призводить до збільшення втрат електроенергії, перевантажень ліній електропередачі, зниження якості
електроенергії, послаблення стійкості ОЕС України.

reactive power generation/ consumption is free of charge. For
this reason, energy generating companies are interested in
active power accumulation and reduction of reactive power
generation/ consumption. Augmentation of deficit in voltage and reactive power regulation range, in its turn, causes
increase of electricity loss, overload of electricity transmission
lines, electricity quality reduction, IPS of Ukraine stability
decrease.

Необхідний діапазон вторинного регулювання для ОЕС України
має складати 1422 МВт. Протягом 2012 р. діапазон вторинного
регулювання забезпечувався на рівні 432 МВт і розміщувався
лише на Дніпровській ГЕС-1 ПАТ «Укргідроенерго».

The required range of secondary regulation for IPS of Ukraine
shall constitute 1422 MW. Over 2012 the range of secondary
regulation was kept at the level of 432 MW and only at the
Dniprovska HPP-1 of «Ukrhydroenergo» PJSC.

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

Payment for the services of voltage and power regulation provided by «Ukrhydroenergo» PJSC wasn’t rendered within the
above mentioned period because of the refusal of «Ukrhydroenergo» to sign the agreement with SE «NPC «Ukrenergo».

З метою створення ефективних економічних стимулів для
ПАТ «Укргідроенерго» та інших потенційних надавачів допоміжних послуг розроблена Методика ціноутворення на ринку
допоміжних послуг, яка передбачає формування тарифів на
такі види допоміжних послуг:
– нормоване первинне регулювання частоти та потужності;
– автоматичне вторинне регулювання частоти та потужності;
– регулювання напруги та реактивної потужності (у тому
числі в режимі синхронного компенсатора);
– протиаварійна автоматика;
– автономний пуск після системної аварії.

To create efficient economic incentives for «Ukrhidroenergo»
PJCS and other potential providers of ancillary services the
Pricing procedure at the market of ancillary services was developed providing the establishment of tariffs for the following
types of ancillary services:
– standardised primary voltage and power regulation;
– automatic secondary voltage and power regulation;
– voltage and reactive power regulation (including in the mode
of synchronous compensator);
– emergency control automatics;
– on-board starting after blackout.

Методика знаходиться на розгляді в НКРЕ. Розроблений
також План впровадження допоміжних послуг.

This Procedure is under revision of NERC. The Plan for introduction of ancillary services is also worked out.

Для забезпечення функціонування ринку допоміжних послуг
необхідно запровадити пакет нормативних документів, які б
врегульовували взаємовідносини між системним оператором та учасниками цього ринку, зокрема «Правила надання
оператору об’єднаної енергосистеми України допоміжних
послуг». Такі Правила мають визначати організаційно-технічні вимоги, необхідні для забезпечення енергогенеруючим
компаніям можливості прийняття участі у наданні допоміжних послуг, а також встановлення процедур закупівлі системним оператором допоміжних послуг у надавачів таких
послуг. Дія Правил повинна поширюватися на суб’єкти господарювання, що мають у власності ТЕС, АЕС, ГЕС та ГАЕС,
незалежно від їх відомчої належності та форм власності і по
яким системний оператор прийняв рішення про необхідність
прийняття участі вищезгаданих надавачів у наданні допоміжних послуг. Обов’язковою умовою для прийняття такого
рішення є відповідність технологічного обладнання вимогам
діючих нормативно-правових документів щодо надання
допоміжних послуг, яка має бути підтверджена діючим
сертифікатом відповідності.

To ensure the operation of the market of ancillary services
it is necessary to adopt a set of documents, regulating relations between the transmission system operator and market
participants, in particular, «Rules of rendering ancillary
services to operators of the Integrated Energy System of
Ukraine». Such Rules shall define organizational and technical requirements that are necessary to ensure the possibility
for energy generating companies to participate in ancillary
services provision, as well as to establish the procurement
procedures for delivery of ancillary services to system operators by service suppliers. These Rules shall be applicable
to legal entities that are owners of TPPs, NPPs, HPPs and
PSPPs, regardless their subordination or type of ownership.
And system operators shall be guided by these rules when
deciding on the necessity to engage the aforesaid suppliers
in rendering ancillary services. An essential condition of
such decision is the correspondence of technical equipment
to the effective technical and legal documents concerning
the provision of ancillary services that shall be confirmed by
the effective certificate of conformity.

Для використання допоміжних послуг з регулювання частоти
(потужності) і напруги (реактивної потужності) у 2012 р.
розпочата робота з формування вимог до обладнання
блоків електростанцій, що реконструюються, виконання яких
має забезпечити можливість участі вищезгаданих блоків у
наданні допоміжних послуг.

To receive ancillary services on frequency (capacity) and
voltage (reactive power) regulation in 2012 the activity to define
requirement to the equipment of generating units of power
plants being reconstructed was commenced that will ensure
the possibility of the aforesaid units to be involved in ancillary
services provision.

Протягом 2012 р. Управлінням балансуючого ринку ДП
«НЕК «Укренерго» були розглянуті та надані зауваження
та пропозиції до техніко-економічних обґрунтувань на
реконструкцію блоку № 6 Криворізької ТЕС, блоків № 5
і 6 Ладижинської ТЕС, блоків № 12, 13 Старобешевської
ТЕС, блоків № 6 і 7 Слов’янської ТЕС, блоку № 1 КТЕЦ-5;
технічні завдання на реконструкцію блоку № 3 Запорізької
ТЕС, блоку № 9 Курахівської ТЕС, блоку №3 Зуївської ТЕС,
блоку № 11 Луганської ТЕС; проект реконструкції блоку № 4
Ладижинської ТЕС, блоку № 8 Курахівської ТЕС, блоку № 10
Луганської ТЕС.

Balancing Market Administration of SE «NPC «Ukrenergo» in
2012 considered and presented remarks and offers to technical
and economic assessment for reconstruction of generation unit
no. 6 of the Kryvorizka TPP, units no. 5 and 6 of the Ladyzhynska TPP, units 12, 13 of the Starobeshivska TPP, unit no. 6 and 7
of the Slovianska TPP, unit no. 1 of Kyiv Cogeneration Plant # 5,
requirements specification for the reconstruction of generating
unit no. 3 of the Zaporizka TPP, unit no. 9 of Kurakhivska TPP,
unit no. 3 of Zuivska TPP, unit no. 11 of Luhanska TPP; the
draft for reconstruction of unit no. 4 of Ladyzhynska TPP, unit
no. 8 of Kurakhivska TPP, unit no. 10 of Luhanska TPP.
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Розвиток магістральних та міждер- 8 Development of the trunk and interstate
жавних мереж ДП «НЕК «Укренерго»
networks of SE «NPC «Ukrenergo»
Програми розвитку магістральних 8.1 Programmes for development of the
та міждержавних електромереж
trunk and interstate power networks
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Сьогодні магістральні електромережі ДП «НЕК «Укренерго»
в цілому задовольняють потреби економіки та населення у
передачі електричної енергії.

Today trunk electrical networks of SE «NPC «Ukrenergo» in
general satisfy economic and public demand in electric power
transmission.

Однак, з часом назріли ряд питань, які вимагають комплексного вирішення. Серед них:
- високий відсоток зносу основних фондів та відпрацювання
ресурсу обладнання;
- недостатність пропускної спроможності ЛЕП для видачі
потужності АЕС в мережу, для передачі надлишкової енергії
Західного регіону до центру та на схід країни;
- недостатній рівень надійності енергопостачання споживачів
окремих регіонів;
- некомпенсованість реактивної потужності в електромережі
ОЕС України і неможливість забезпечення необхідного
рівня напруги в мережі;
- недостатні можливості магістральних електричних мереж в
частині забезпечення експорту, імпорту і транзиту електроенергії в західному напрямку.

But, over the time, there appeared a range of issues that require
a comprehensive solution. They include the following:
- high percentage of fixed assets deterioration and equipment
work-out;
- lack of transmission capacity of electricity transmission lines
to deliver the NPPs’ power into the network and to transmit
surplus energy of the Western region to Central and Eastern
regions of the country;
- lack of reliability of energy supply to consumers at certain
regions;
- non-compensation of reactive power in power networks of
IPS of Ukraine and impossibility to assure the required level of
voltage in the network;
- insufficient capacity of trunk electrical networks to ensure
electricity export, import and transit to the Westward.

З метою забезпечення сталого та планомірного розвитку
об’єктів магістральних та міждержавних електричних мереж
на замовлення ДП «НЕК «Укренерго» виконана робота
«Схема перспективного розвитку ОЕС України на 2010 рік з
перспективою до 2015 року».

To ensure stable and regular development of facilities of trunk
and interstate electrical networks, upon the order of SE «NPC
«Ukrenergo» the Scheme of perspective development of IPS of
Ukraine for 2010-2015 was prepared.

У Схемі передбачено вирішення питань комплексного забезпечення випереджувального розвитку електричних мереж
напругою 220-750 кВ ОЕС України для гарантування видачі
потужності електростанцій без обмежень, надійного транспортування електричної енергії магістральними електричними
мережами для постачання електричної енергії вітчизняним
споживачам та здійснення її експорту, імпорту і транзиту.

The Scheme provides solutions for comprehensive assurance
of priority development of 220-750 electrical networks of IPS
of Ukraine to guarantee power supply by power plants without
constrains, reliable electricity transmission via trunk electrical
networks to supply electricity to domestic consumers and its
export, import and transit.

Пріоритетними напрямами нового будівництва та реконструкції об’єктів магістральних електричних мереж із
залученням інвестицій є:
- зняття мережевих обмежень на видачу потужності Хмельницької, Рівненської, Запорізької атомних електростанцій і
регулюючих потужностей Дністровської ГАЕС;
- підвищення надійності електропостачання окремих регіонів
України, зокрема Кримського та Київського регіонів, а
також Одеської області;
- реконструкція підстанцій і ліній електропередачі;
- реконструкція системи зв’язку на базі волоконно-оптичних
мереж, систем релейного захисту і протиаварійної автоматики з метою приведення характеристик магістральних
електричних мереж до вимог ENTSO-E.

Priority directions of construction and reconstruction of
facilities of trunk electrical networks with the involvement of
investments are the following:
- elimination of transmission constrains as to the power supply
of Khmelnytska, Rivnenska, Zaporizka nuclear power plants
and of power regulation of Dnipro pump-storage power plant;
- increase of reliability of electricity supply to certain region of
Ukraine, in particular, Crimean and Kyiv area, as well as Odesa
region.
- reconstruction of substations and electricity transmission lines;
- reconstruction of fiber-optic communication systems,
systems of relay protection and emergency automatics
to adjust characteristics of trunck electrical networks to
requirements of ENTSO-E.

Наразі, шляхом реалізації інвестиційних проектів, ДП «НЕК
«Укренерго» вирішуються наступні питання розвитку електромереж:
• збільшення пропускної спроможності перетину Захід –
Вінниця та Львів – Україна і забезпечення нормативних умов

Thus, due to implementation of investment projects, SE «NPC
«Ukrenergo» solves the following issues of electrical network
development:
• the increase of transmission capacity at Zakhid-Vinnytsia and
Lviv-Ukraine crossings as well as assurance of normative
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видачі повної потужності Рівненської АЕС та Хмельницької
АЕС за рахунок будівництва ПЛ 750 кВ РАЕС – Київська,
спорудження електропередачі 330 кВ Луцьк Північна – Тернопільська - Чернівецька, а також закінчення будівництва
ПЛ 330кВ Західноукраїнська – Богородчани;
• реалізація проектної схеми видачі потужності Запорізької
АЕС, якою передбачене будівництво ПЛ 750 кВ ЗАЕС –
Каховська з ПС 750/330 кВ «Каховська» та заходами на
неї ПЛ 330 кВ, що дасть можливість забезпечити видачу
потужності від АЕС в південні райони ОЕС України, а також
розвантажить перетини півдня ОЕС України;
• забезпечення надійності живлення споживачів Центрального регіону ОЕС України шляхом спорудження заходів ПЛ
330 кВ Новокиївська – Північна та Чорнобильська АЕС – Північна на ВРП 330 кВ ПС 750 кВ «Київська» з встановленням
на ній другого автотрансформатора 750/330 кВ потужністю
1000 МВА, а також спорудження ПС 330 кВ «Західна» із
заходами ПЛ 110-330 кВ;
• підвищення надійності роботи електромереж Кримської ЕС
за рахунок будівництва ПЛ 330 кВ Західнокримська – Севастополь та встановлення адаптивного пристрою компенсації
реактивної потужності на шинах 330 кВ ПС «Сімферопольська», що на період до 2017 року забезпечить можливість
покриття прогнозованого росту споживання АР Крим;
• збільшення автотрансформаторної потужності на об’єктах
магістральних мереж, які демонструють значну позитивну
динаміку збільшення навантаження, а саме: ПС 330 кВ
«Чернівецька», «Броварська», «Новокиївська», «Усатове»,
«Західнокримська», «Севастопольська», «Сімферопольська», «Кременчук» та ПС 750 кВ «Вінницька»;
• комплексна реконструкція та модернізація об’єктів магістральних електричних мереж, обладнання яких відпрацювало нормативний термін роботи та морально і фізично
зношене (ПС 330 кВ «Південна», «Першотравнева»,
«Дніпродзержинська», «Чайкіне», ПС 220 кВ «Азовська»).
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conditions for power supply of Rivnenska NPP and Khmelnytska
NPP due to construction of OHL 750 kV Rivnenska NPP
– Kyivska, construction of OHL 330 kV Lutsk- Pivnichna –
Ternopilska – Chernivetska, completion of construction of OHL
330 kV Zakhidnoukrainska – Bohorodchany;
• implementation of design scheme for power supply of
Zaporizka NPP, which provides the construction of OHL 750
kV Zaporizka NPP – Kakhovska with 750/330 kV substation
«Kakhovska» with OHL 330 kV junctions that will enable to
transmit NPP power to southern areas of IPS of Ukraine and
unload crossings of IPS of Ukraine;
• assurance of reliability of energy supply to consumers of
the central region of IPS of Ukraine due to construction of
OHL 330 kV Novokyivska – Pivnichna and Chornobyl NPP –
Pivnichna junctions at outdoor switchgear 330 kV 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 OHL 110-330 kV junctions ;
• enhance of operation reliability of the Krymska EPS due to
construction of OHL 330kV Zakhidoncrymska – Sevastopol
and installation of adaptive device of reactive power
compensation at bus of OHL 330 kV Simferopolska that will
permit to cover the predicted consumption growth in AR of
Crimea by 2017;
• the increase of autotransformer capacity at facilities of
trunk electrical networks which show significant positive
dynamics of load growth, in particular: 330 kV substations
«Chernivetska», «Brovarska», «Novokyivska», «Usatove»,
«Zakhidnokrymska», «Sevastopolska», «Simferopolska»,
«Kremenchuk» and 750 kV substation «Vinnytska»;
• complex reconstruction and modernization of facilities
of trunk electrical networks, equipment of which has
already worked out their normative lifetime, is morally and
physically deteriorated (330 kV substations «Pivdenna»,
«Pershotravneva», «Dniprodzerzhynska», «Chaikine», 220 kV
substation «Azovska»).

Капітальне будівництво 8.2 Capital construction
Капітальне будівництво ДП «НЕК «Укренерго» у 2012 році
фінансувалося за рахунок таких джерел фінансування:
коштів, передбачених тарифом на передачу електроенергії
магістральними і міждержавними електричними мережами
ДП «НЕК «Укренерго», кредитних коштів Європейського
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського
інвестиційного банку (ЄІБ), Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та коштів Державного бюджету.

Capital construction of SE «NPC «Ukrenergo» in 2012 was
financed from the following sources: funds from the fee
for electricity transmission via main and interstate power
networks of SE «NPC «Ukrenergo», credit funds of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
and the European Investment Bank (EIB), the International
Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and state
budget.

Основні показники капітальних інвестицій у капітальне будівництво ( тис. грн. з ПДВ)
Key indicators of capital investments in construction (thousand UAH including VAT)
Показники / Indicator

2011 рік (факт / actual)

2012 рік (факт / actual)

%

1 197 226

1 070 498

89

коштів тарифу / tariff fee

373 856

720 042

193

кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ / EBRD and EIB credit funds

154 894

146 915

95

кредитних коштів МБРР / MBRD credit funds

130 884

49 382

38

бюджетних коштів / budget funds

537 466

154 159

29

126

0

882 878

1 052 965

119

коштів тарифу / tariff fee

380 470

641 442

169

кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ / EBRD and EIB credit funds

142 970

50 872

36

кредитних коштів МБРР / MBRD credit funds

118 099

47 222

40

бюджетних коштів / budget funds

241 339

313 429

130

884 574

183 926

21

Обсяги фінансування, всього / Total financing
у тому числі за рахунок / including:

доходу від іншої діяльності / proceeds from other activity
Освоєння капітальних інвестицій, всього /
assimilation of capital investments, total
у тому числі за рахунок / including:

доходу від іншої діяльності / proceeds from other activity
Введення основних фондів / Administration of capital funds

Протягом 2012 р. введені в експлуатацію наступні об’єкти
капітального будівництва:
• реконструкція ПС 330 кВ «Усатове» з установкою третього
АТ (5АТ) потужністю 200 МВА;
• виробнича база Закарпатських МЕМ;
• ЛЕП 110 кВ (Сонячна-Арциз) - Арциз та пристанційний
вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Арциз»).
• Спорудження комірки 110 кВ ВРП 110 кВ ПС 330 «Броварська» з реконструкцією захистів існуючої ПЛ 110 кВ
Бровари-Асканія-В.Олександрівка.

The following objects of capital construction have been commissioned during 2012:
• reconstruction of 330 kV substation «Usatove» with
installation of the third autotransformer (5AT) of 200 MVA;
• production facilities of Zakarpattia trunk electrical network;
• 110 kV electricity transmission line (Soniachna-Artsyz) and
transformer annex (110 kV «Soniachna-Artsyz»).
• construction of 110 kV set at 110 kV outdoor switchgear of 330
kV substation «Brovarska» with the reconstruction of protection
of the OHL110 kV Brovary-Askania-V. Oleksandrivka.

Для реалізації інвестиційної програми нового будівництва у
2012 р. розпорядженнями Кабінету Міністрів України затверджено наступні проекти:
- «Підстанція 330/110/35 кВ «Західна» із заходами ПЛ 330 кВ»
кошторисною вартістю 1 279 377,486 тис. грн.
- «ПЛ 220 кВ Новодонбаська - Алмазна з реконструкцією ПС
220 кВ «Алмазна» кошторисною вартістю 239 657,802 тис.
грн.
- скоригований робочий проект «ПЛ 330 кВ Дністровська
ГАЕС - Бар з реконструкцією ПС 330 кВ «Бар» кошторисною
вартістю 308 125,115 тис. грн.
- проект та титул будови «ПЛ 330 кВ Західнокримська Севастополь з розширенням та реконструкцією ПС 330 кВ
«Західнокримська» і «Севастополь» кошторисною вартістю
1 139 469,793 тис. грн.

To implement the investment programme for new construction
in 2012 the following projects were approved by orders of the
Cabinet of Ministers of Ukraine:
- «330/110/35 kV substation «Zakhidna» with 330 kV OHL
junctions at the estimated cost of 1 279 377,486 thousand UAH.
- «220 kV OHL Novodonbaska – Almazna and the
reconstruction of 220 kV substation «Almazna» at the
estimated cost of 239 657,802 thousand UAH.
- corrected working draft «330 kV OHL Dnistrovska PSPP – Bar
with the reconstruction of 330 kV substation «Bar» at the
estimated cost of 308 125,115 thousand UAH.
- project and structure title «330 kV OHL Zakhidnokrymska
– Sevastopol with the expansion and reconstruction of 330
kV substations «Zakhidnokymska» and «Sevastopol» at the
estimated cost of 1 139 469,793 thousand UAH.

57

РІЧНИЙ ЗВІТ • 2012 • ANNUAL REPORT

- «Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ
«Чернівецька» кошторисною вартістю 134 176,729 тис. грн.
Також відповідними наказами Міненерговугілля України
затверджені робочі проекти:
- «Реконструкція дволанцюгової ділянки ПЛ 330 кВ Аджалик-Усатове/МолДРЕС-Усатове» кошторисною вартістю
98 794,006 тис. грн.
- «Розширення ПС 330 кВ «Кременчук» з встановленням
4 АТ» кошторисною вартістю 44 756,009 тис. грн.
- «Реконструкція ПС 750/330/110 кВ «Вінницька»: встановлення другого АТ 330/110/35 кВ», кошторисна вартість
робочого проекту 68 200,032 тис. грн.;
- «Реконструкція ПС 750/330/110 кВ «Вінницька»: реконструкція ВРУ-110 кВ» кошторисною вартістю 98 500,002
тис. грн.
- «ЛЕП 110 кВ Придунайська-Залізничне та пристанційний
вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об’єкта
альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне»
кошторисною вартістю 99 610,692 тис. грн.;
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- «Installation of the third 330/110/35 kV АТ at 330 kV substation
«Chernivetska» at the estimated cost of 134 176,729 thousand
UAH.
In addition, the following working projects were approved by the
decrees of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine:
- «Reconstruction of 330 kW OHL (double circuit) AdzhalykUsatove/ MolDRES -Usatove» at the estimated cost of 98
794,006 thousand UAH.
- «Extension of 330 kV SS «Kremenchuk» with installation of 4
АТ at the estimated cost of 44 756,009 thousand UAH.
- «Reconstruction of 750/330/110 kV substation «Vinnytska»:
installation of the second 330/110/35 kV AT, the estimated
cost of the working project is 68 200,032 thousand UAH;
- «Reconstruction of 750/33/110 kV substation «Vinnytska»:
reconstruction of 110 kV outdoor switchgear at the estimated
cost of 98 500,002 thousand UAH.
- «110 kV electricity transmission line Prydunaiska – Zaliznychne
and transformer annex (110 kV «Prydunaiska») for connection
of alternative energy unit to 110 kV substation «Zaliznyche» at
the estimated cost of 99 610,692 thousand UAH.

Інвестиційні проекти. 8.3 Investment projects.
Залучення коштів МФО
Attraction of IFO funds and funds of
та іноземних фінансових установ
international financial institutions
В 2012 р. в рамках спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку (МБРР) Проекту з передачі
електроенергії ДП «НЕК «Укренерго» виконувались наступні контракти:
• Реабілітація високовольтних підстанцій Дніпровської ЕС
(UE/001) – контракти:
- «Реабілітація ПС 330 кВ «Південна» (UE/001/1) та «Реабілітація ПС 330 кВ «Дніпродзержинська» (UE/001/3)
з компанією «ABB AG» (Німеччина) і ТОВ «Київська
енергетична будівельна компанія» (Україна). У 2012 р.
розроблена підрядником проектно-кошторисна документація пройшла державну експертизу та була затверджена
Міненерговугілля. На ПС здійснювалась заміна обладнання (вимикачів, трансформаторів струму та напруги).
Також збудовано додаткову будівлю для розміщення
нових панелей РЗ та ПА.
- «Реабілітація ПС 330 кВ «Першотравнева» (UE/001/2) з
ПрАТ «Укренергомонтаж» (Україна). У 2012 р. розроблена підрядником проектно-кошторисна документація
була надана на розгляд ДП «Укрдержбудекспертиза».
На ПС здійснювалась заміна обладнання (вимикачі,
трансформатори струму та напруги). Також зведено
додаткову будівлю для розміщення нових панелей РЗ та
ПА.

In the framework of the joint Project on electricity transmission of the International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD) and SE «NPC «Ukrenergo» the following agreements were executed in 2012:
• Rehabilitation of high-voltage substations of Dniprovska
EPS (UE/001) – agreements:
- «Rehabilitation of 330 kV substation «Pivdenna» (UE/001/1)
and rehabilitation of 330 kV substation «Dniprodzerzhynska»
(UE/001/3) with the company «ABB AG» (Germany) and «Kyiv
power construction company» Ltd (Ukraine). The design and
estimate documentation developed by the contractor passed
the state expertise and was approved by the Ministry of
Energy and Coal Industry in 2012. The equipment (breakers,
current and voltage transformers) at substations was
replaced. An additional building was constructed to place new
panels of relay protection and emergency outage equipment.
- «Rehabilitation of 330 kV substation «Pershotravneva»
(UE/001/2) with «Ukrenergomontazh» PrJSC (Ukraine).In
2012 design and estimate documentation developed by the
contractor was submitted to SE «Ukrderzhbudekspertyza»
(Ukrainian state construction expertise). Equipment (switches,
current and voltage transformers) at substations was
replaced. An additional building was erected to place new
panels of relay protection and emergency outage equipment.

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

• Rehabilitation of high-voltage substations of Donbasska
EPS (UE/002)- agreements:
- «Rehabilitation of 330 kV «Chaikine» (UE/002/1) with «Eltel
Networks TE AB» (Sweden)

У 2012 р. на ПС виконані інженерно-геодезичні вишукування.
- «Реабілітація ПС 330 кВ «Азовська» (UE/002/2) з компанією «Eltel Networks TE AB» (Швеція)

In 2012 topographical survey was carried at substations.
- «Rehabilitation of 330 kV «Azovska» (UE/002/2) with «Eltel
Networks TE AB» (Sweden)

У 2012 р. на ПС виконані інженерно-геодезичні вишукування. Розроблена підрядником проектно-кошторисна документація надана на розгляд ДП «Укрдержбудекспертиза». На ПС
поставлене обладнання.

In 2012 topographical survey was carried at substations.
The design and estimate documentation developed by the
contractor was submitted to SE «Ukrderzhbudekspertyza».
New equipment was installed at substations.

• Високовольтні вимикачі для підстанцій 750 кВ (UE/003) з
ТОВ «АББ Лтд» (Україна)

• High-voltage switches for 750 kV substations (UE/003) with
«ABB Ltd» (Ukraine)

У 2012 році поставлені і встановлені комплекти вимикачів
750 кВ (вимикачі, панелі керування та автоматики, системи моніторингу, запасні частини, сервісне обладнання та
інструмент).

The sets of 750 kV switches (switches, control and automation panels, monitoring systems, spare parts, maintenance equipment and instruments.) are delivered and
installed in 2012

• Додаткові високовольтні вимикачі для підстанцій 750 кВ
(UE/003А) з ТОВ «АВВ Лтд» (Україна)

• Auxiliary switches for 750 kV substations (UE/003А) with
«АВВ Ltd» (Ukraine)

У 2012 р. поставлені і встановлені комплекти вимикачів
750 кВ, 500 кВ та 330 кВ.

The sets of 750 kV, 500 kV and 330 kV switches are delivered and installed in 2012.

• Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ
(UE/004) з ТОВ «КЕБК» (Україна), головним партнером
об’єднання ТОВ «КЕБК» та «КОРПОРАЦІЯ ЕПМ» (Україна)

• Relay protection and automatic equipment for 750 kV
substations (UE/004) with «KECC» Ltd (Ukraine), the main
partner of association of «KECC» and «EPM Corporation»
(Ukraine)
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У 2012 році завершено передпроектне обстеження, затверджені технічні завдання на проектування, розроблена
проектна документація.

The preliminary inspections are completed, the design technical
specifications are approved and the project documentation is
elaborated in 2012.

• Будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар (UE/005)
з компанією «Dalekovod d.d. Zagreb» (Хорватія)

• Construction of 330 kV OHL Dnistrovska HPSPP – Bar
(UE/005) with the company «Dalekovod d.d. Zagreb» (Croatia)

Наприкінці грудня 2012 року ПЛ поставлено під робочу
напругу 330 кВ.

At the end of December 2012 OHL was put into working voltage
330 kV.

• Розширення ПС 330 кВ «Бар» (UE/006) з компанією
«Dalekovod d.d. Zagreb» (Хорватія)

• Extension of 330 kV substation Bar (UE/006) with the
company «Dalekovod d.d. Zagreb» (Croatia)

У 2012 році на ПС «Бар» встановлено всі портали на ВРП
330 кВ та поставлено під робочу напругу комірку 330 кВ на
Дністровську ГАЕС.

All portals at the «Bar» substation 330 kV lead-in distributors
are installed and at Dnistrovska HPSPP the 330 kV cell is put
into working voltage in 2012.

• Модернізація ПС 330 кВ «Сімферополь» (UE/007) з
об’єднанням «Daewoo International Corporation (Корея) +
Hyosung Corporation (Корея) + ТОВ СПМК-32 «Кримелектроводмонтаж» (Україна)»

• «Modernization of 330 kV substation «Simferopol» (UE/007)
with the association of the companies «Daewoo International
Corporation (Korea) + Hyosung Corporation (Korea) + SPMK32 «Krymelectroprovodmontazh» Ltd (Ukraine)»

У 2012 році підрядником розроблено проектно-кошторисну
документацію.

The contractor has developed design and estimated documentation in 2012.

• Підсилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС
(UE/008) з МПП «Анігер» (Україна)

• Enhancement of control systems of the Krymska EPS
substations (UE/008) with SPE «Aniger» (Ukraine)

У 2012 році завершено передпроектне обстеження та затверджене технічне завдання на проектування, розроблена і
погоджена проектна документація та проект виконання робіт,
здійснювалась поставка обладнання на об’єкти виконання робіт.

The preliminary inspections are completed in 2012 and the
design technical specifications are approved, the project documentation and the work performance schedule was developed
and approved, the equipment is being delivered to works sites .

«Консультаційні послуги – впровадження інформаційної
системи управління» (UE/011) з ТОВ «Группа Борлас» (Росія);

«Consulting services – introduction of the management information system « (UE/011) with «Borlas Group» Ltd (Russia);

Консультантом спільно з фахівцями ДП «НЕК «Укренерго»
підготовлені технічні умови на розробку та впровадження
інформаційної системи управління класу ERP, що відповідають стандартам МБРР, а також розроблені критерії вибору
ERP-системи і матриця збалансованої оцінки пропозицій.
У 2012 році Консультантом виконано роботи за контрактом
в повному обсязі.

The Consultant in cooperation with SE «NPC «Ukrenergo» has
prepared the technical specifications for the development and
introduction of the ERP management information system that
meets IBRD standards; the selective criteria of ERP-system and
the balanced bids appraisal matrix are developed as well.
The Consultant has fulfilled his obligations under the agreement
to the full extent in 2012.

• «Переоцінка активів» (UE/014) з об’єднанням ТОВ
«МЮК «Соломон – груп» (Україна) та ТОВ «Спецоцінка –
Україна»

• «Re-estimation of assets» (UE/014) with the association
«ILC «Solomon–group» LLC (Ukraine) and «Spetsotsinka–
Ukraine» LLC.

У 2012 році Консультантом проведено попередню переоцінку
активів всіх підрозділів компанії та надано на ознайомлення
ДП «НЕК «Укренерго». Повністю проведено переоцінку активів Чернігівських МЕМ та пансіонату «Енергетик».

The Consultant carried the preliminary re-estimation of assets of
all company subdivisions and submitted it to SE «NPC «Ukrenergo» in 2012. Assets of Chernihiv trunk power networks and
recreation center «Energetyk» are completely re-estimated.

В рамках спільного з Європейським банком реконструкції та
розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)
проекту «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»
ДП «НЕК «Укренерго» виконувались наступні контракти:
• «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська» з
компанією KALPATARU (Індія);
• «Будівництво заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС Київська» з компанією Dalekovod
(Хорватія).

Within the framework of the joint project «Construction of 750 kV OHL
Rivnenska NPP - Kyivska» in cooperation with the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment
Bank (EIB), SE «NPC «Ukrenergo» executed the following agreements:
• «Construction of 750 kV OHL Rivnenska NPP – Kyivska» with
the company KALPATARU (India);
• «Construction of junction of 750 kV OHL Khmelnytska NPP –
Chornobylska NPP to Kyivska substation« with the company
Dalekovod (Croatia).

У 2012 році завершено Етап І «Детальний проект і проект
землевідведення», виконувались роботи за Етапом ІІ
«Права землекористування, дозволи та погодження» та
розпочато роботи за Етапом ІІІ «Завершення будівництва
та монтажу». 19.09.2012 в приміщенні ДП «НЕК «Укренерго» та на будівельному майданчику біля ПС 750 кВ
«Київська», за участю Президента України В. Януковича,
керівництва Міненерговугілля, ДП «НЕК «Укренерго»,
підрядних організацій та ЗМІ відбулися урочисті заходи з
нагоди початку будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС –
Київська та заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС 750 кВ «Київська».

The Stage І «Detailed project and land allotment project» is
completed, the works in the frames of the Stage ІІ «Land use
rights, permits and approvals» were carried, the works under the
Stage ІІІ «Construction and assembly completion» were commenced in 2012. With participation of the President of Ukraine
V. Yanukovych, chief executives of the Ministry of Energy and
Coal Industry of Ukraine, SE «NPC «Ukrenergo» and contracting
companies as well as mass media representatives the ceremony
on the occasion of the 750 kV OHL Rivnenska NPP – Kyivska
and junction of 750 kV OHL Khmelnytska NPP – Chornobylska
NPP at 750 kV substation «Kyivska» construction launching took
place on 19.09.2012 at the premises of SE «NPC «Ukrenergo»
and at the construction site by 750 kV substation «Kyivska».

18.09.2012 р. в рамках проекту «Будівництво повітряної
лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» Верховною Радою
України ратифіковано Фінансову угоду між Україною та ЄІБ.

The Verkhovna Rada of Ukraine ratified the Financial agreement
between Ukraine and EIB within the project «Construction of
750 kV OHL Zaporizka NPP– Kakhovska» on 18.09.2012 .

19.10.2012 р. набули чинності Кредитна угода між Україною
та ЄБРР і Проектна угода між ДП «НЕК «Укренерго» та ЄБРР.
03.12.2012 р. набули чинності Фінансова угода між Україною
та ЄІБ і Проектна угода між ДП «НЕК «Укренерго» та ЄІБ.
В 2012 році за проектом «Будівництво повітряної лінії 750 кВ
Запорізька АЕС – Каховська» ДП «НЕК «Укренерго» проведено попередню кваліфікацію учасників міжнародних конкурсних торгів на визначення генпідрядників щодо виконання
наступних робіт:
• Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська;
• Будівництво нової підстанції 750/330 кВ Каховська;
• Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська;
• Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Херсонська.

The Loan agreement between Ukraine and EBRD and the Project
agreement between SE «NPC «Ukrenergo» and EBRD were put into
force on 19.10.2012. The Financial agreement between Ukraine and
EIB and the Project agreement between SE «NPC «Ukrenergo» and
EIB came into force on 03.12.2012.
The preliminary qualification of participants of international tender
was carried out to define main contractors within the project «Construction of 750 kV OHPL Zaporizka NPP – Kakhovska» by SE «NPC
«Ukrenergo» in 2012 for the execution of the following works:
• Construction of 750 kV OHL Zaporizka NPP -– Kakhovska;
• Construction of a new 750/330 kV substation «Kakhovska»;
• Construction of junction of 330 kV OHL Novokakhovska – Ostrovska;
• Construction of junction of 330 kV OHL Novokakhovska – Khersonska.

02.10.2012 р. в рамках проекту «Підвищення ефективності
передачі електроенергії (модернізація підстанцій)» Верховною Радою України було ратифіковано Угоду між КМУ і
Урядом ФРН про фінансове співробітництво (асигнування
2006 і 2007 року). Вказана Угода, а також Кредитна угода
між КМУ та KfW (Німеччнина) і Окрема угода між ДП
«НЕК «Укренерго» та KfW за Проектом набули чинності
04.12.2012 р.

The Verkhovna Rada of Ukraine ratified the agreement between the
Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of the Federal
Republic of Germany on financial collaboration (allocations of 2006
and 2007) within the framework of the project «Enhancement
of electricity transmission (modernization of substations)» on
02.10.2012 . The aforesaid agreement, as well as the Loan agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and KfW (Germany) and Separate agreement between SE «NPC Ukrenergo» and
KfW in the frames of the Project came into effect on 04.12.2012.

В 2012 р. за результатами міжнародних конкурсних торгів,
проведених банком KfW (Німеччина) від імені ДП «НЕК «Укренерго», обрано Консультанта з підтримки проекту «Підвищення
ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)» – об’єднання «MVV Decon – Consulectra» (Німеччина).

According to the results of the international bids, carried by the
bank KfW (Germany) on behalf of SE «NPC «Ukrenergo» in the
frames of the Project «Enhancement of electricity transmission
(modernization of substations) was chosen the Consultant -–
«MVV Decon – Consulectra» association (Germany) in 2012.

Протягом 2012 р. вибрано кредитних коштів:
• МБРР в розмірі 41 935 843,29 дол. США в рамках Проекту
з передачі електроенергії;
• ЄБРР в розмірі 13 009 381,39 євро в рамках проекту «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»;
• ЄІБ в розмірі 25 000 000,00 євро в рамках проекту «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська».

In 2012 the following credit funds were allocated:
• by IBRD in amount of USD 41 935 843,29 within the
Electricity transmission project;
• by UBRD in amount of EUR 13 009 381,39 within the project
«Construction of 750 kW OHPL Rivnenska NPP – Kyivska»;
• by EIB in amount of EUR 25 000 000,00 within the project
«Construction of 750 kW OHPL Rivnenska NPP– Kyivska».
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Міжнародна діяльність. 9 International activity.
Євроінтергація
European integration
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З метою забезпечення паралельної роботи ОЕС України з
енергосистемами країн СНД та ЄС, а також спеціальних схем
передачі електроенергії в ці країни, ДП «НЕК «Укренерго» в
2012 р. продовжувала розвивати зв’язки з енергетичними
організаціями та системними операторами сусідніх країн.

To ensure the parallel operation of Ukrainian IPS and power
systems of CIS and EU countries, as well as special schemes of
electricity transmission to these countries, SE «NPS «Ukrenergo» continued to develop cooperation with power enterprises
and system operators of neighbouring countries in 2012.

Протягом 2012 р. опрацьовувалися та були підписані наступні угоди і документи щодо впорядкування взаємовідносин
та технічного забезпечення обміну електроенергією між
енергосистемою України з енергосистемами суміжних країн,
а саме:
– Угода № 36 від 07.02.2012 р. «Об организации информационного обмена», укладена між ВАТ «СО ЕЭС» (Російська
Федерація), РУП «ОДУ» (Республіка Білорусь) та ДП «НЕК
«Укренерго»;
– Угода від 19.12.2012 р. «Про надання взаємної аварійної
допомоги для забезпечення надійної паралельної роботи
енергосистем України та Румунії» між ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» та Transelectrica S.A. ;
– проект Положення «Об организации оперативно-диспетчерского управления параллельной работой Молдавской
энергосистемы и ОЭС Украины» (парафоване).

The agreements and documents concerning the regulation of
the mutual relations and technical supporting of the electricity
exchange between the power systems of Ukraine and neighbouring countries were prepared and signed during 2012, in
particular:
– Agreement no. 36 dated 07.02.2012 On Arrangement of
Information Exchange, concluded between «SO CDU» OJSC
(Russian Federation), RUE «ODC» (Republic of Belarus) and
SE «NPC «Ukrenergo»;
– Agreement dated 19.12.2012 On Provision of Assistance
to Ensure Reliable Parallel Operation of Power Systems of
Ukraine and Romania between SE «NPC «Ukrenergo», «DTEK
TRADING» LLC and Transelectrica S.A.;
– Draft Regulation On Arrangement of Operational and Dispatch
Control Over Parallel Work of Power System of Moldova and
Ukrainian IPS (initialled).

Проводилися консультації та переговори ДП «НЕК «Укр
енерго» з представниками європейського енергооб’єднання
ENTSO-E, а також PSE Operator S.A. (Республіка Польща),
SEРS, a.s. (Республіка Словаччина), MAVIR ZRt (Угорщина),
Transelectrica S.A. (Румунія), ВАТ «ФСК ЕЭС», ВАТ «СО ЕЭС»
(Російська Федерація), ДВО «Белэнерго», РУП «ОДУ» (Республіка Білорусь) та ДП «Мoldelectrica» (Республіка Молдова) з питань забезпечення паралельної роботи енергосистем
та перспектив їх розвитку.

SE «NPC «Ukrenergo» held consultations and negotiations with
representatives of European energy association ENTSO-E, as
well as with the representatives of PSE Operator S.A. (Republic
of Poland), SEPS, a.s. (Slovak Republic), MAVIR ZRt (Hungary), Transelectrica S.A. (Romania), «FGC UES» OJSC, «SO
CDU» (Russian Federation), DVO «Belenergo», RUE «ODC»
(Republic of Belarus) and SE «Мoldelectrica» (Republic of
Moldova) concerning the provision of the parallel operation of
the power systems and perspectives of their development.

Представники ДП «НЕК «Укренерго» брали активну участь
в роботі міжурядових та спільних робочих груп, діяльність
яких спрямована на підготовку проектів рішень щодо розвитку співробітництва в електроенергетичній галузі, удосконаленню договірної бази із забезпечення паралельної роботи
енергосистем, більш ефективного використання існуючих
міждержавних ліній електропередачі, а також умов збільшення експорту української електроенергії до енергосистем
суміжних країн.

Representatives of SE «NPC «Ukrenergo» actively participated
in the work of intergovernmental joint work groups, whose
activity was targeted at the preparation of draft resolutions
concerning the development of collaboration in electric power
industry, improvement of contractual base for provision of the
parallel operation of the power systems, the more efficient use
of the existing interstate power transmission lines, as well as
the conditions for extension of Ukrainian electricity export to
the power systems of the neighbouring countries.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку електроенергетики України є посилення європейської інтеграції. Так, 1 грудня
2005 року було підписано Меморандум між Україною та
Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, у якому сторони погодилися
прикласти максимум зусиль для об’єднання європейської і
української енергосистем.

One of the priorities of electric power industry of Ukraine is
the intensification of European integration. Thus, the Memorandum of Understanding on collaboration in energy industry
was signed between the European Union and Ukraine on
December 1, 2005, thereunder the parties agreed to make
maximum efforts to integrate the European and Ukrainian
power systems.

В 2006 р. був ініційований процес розширення синхронної
зони UCTE (на сьогоднішній день ENTSO-E) за рахунок
приєднання ОЕС України. На сьогодні готується остаточний
пакет документів, необхідних для укладання Грантового
контракту щодо реалізації Проекту «Дослідження умов
синхронізації енергосистем України та Молдови з європейською енергетичною системою ENTSO-E» за рахунок фондів

The process of expansion of the UCTE synchronous area (today
– ENTSO-E) by means of Ukraine’s integration was initiated
in 2006. At present the final package of documents is being
prepared being necessary to conclude the Grant Agreement
for implementation of the Project «Analysis of Conditions of
Synchronization of Power Systems of Ukraine and Moldova
with European Power System ENTSO-E» out of the proceeds of
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«Спільної операційної програми Румунія-Україна-Молдова
2007-2013».

the fundsof «Joint Operation Programme Romania – Ukraine –
Moldova 2007-2013».

З метою приведення обладнання ОЕС України до вимог,
що діють в ENTSO-E, підготовлена Програма заходів для
підготовки і модернізації генеруючого обладнання України,
а також сформований перелік заходів щодо інтеграції ОЕС
України до об’єднання енергосистем європейських країн,
впровадження яких необхідно забезпечити в першу чергу.

To bring the equipment of IPS of Ukraine into compliance with
requirements effective within ENTSO-E the Plan of Actions for
Preparation and Modernization of Generating Equipment of
Ukraine is developed, and the list of measures aiming to integrate
the Ukrainian IPS into the association of power systems of European countries is formed to be implemented in first place.

Реалізація комплексу заходів з приєднання ОЕС України до
транс’європейських електричних мереж ENTSO-E дозволить
підвищити економічну ефективність та екологічну безпеку роботи генеруючого та електротехнічного обладнання,
енергетичну безпеку України, забезпечить можливість участі
в загальноєвропейському ринку електроенергії.

Implementation of a range of actions to integrate Ukrainian IPS
into trans-European electric power networks ENTSO-E permits
to raise economic efficiency and environmental safety of generating and electrotechnical equipment operation, as well as the
power security of Ukraine, gives the possibility to participate in
the pan-European electric power market.

15 грудня 2010 р. Верховна Рада ратифікувала протокол про
приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. З 1 лютого 2011 р. Договір набув
чинності для України. Для виконання зобов’язань в рамках
цього Договору проводяться роботи по адаптації законодавства України до нормативно-правового поля ЄС.

On December 15, 2010 the Verkhovna Rada of Ukraine ratified
the Protocol for Ukraine’s accession to the Treaty Establishing
Energy Community. This Treaty became effective for Ukraine
starting from February 1, 2011. To fulfil the obligations under
the Treaty the Ukrainian legislation is being adapted to EU
regulatory framework.

Внесені зміни до Закону України «Про електроенергетику» та
інші нормативні документи у частині доступу до електричних
мереж (порядок приєднання), організації експорту електроенергії й розвитку альтернативних джерел енергії.

Amendments were introduced to the Law of Ukraine on Electric
Power Industry and other regulatory documents in terms of access to power networks (connection procedure), the arrangement
of electricity export and exploration of alternative power sources.

Йде законотворча робота щодо реформування Оптового
ринку електроенергії України - переходу від моделі «єдиного
покупця» до моделі двосторонніх контрактів, впровадження
балансуючого ринку й ринку системних послуг.

Law-making activity is being carried to reform the wholesale
electricity market of Ukraine – the pass from the one-buyer
model to the model of bilateral contracts, the introduction of the
balancing market and the market of network services.

Проводиться робота з адаптації вітчизняних технічних
стандартів та нормативно-технічних документів до загальноприйнятих європейських стандартів, зокрема Європейського
комітету зі стандартизації, Європейського комітету стандартизації в електроенергетиці, Міжнародної Електротехнічної
Комісії.

The steps are taken to adapt the national technical standards
and normative technical documents to generally accepted European standards, in particular, the standards of the European
Committee for Standardization, the European Committee for
Standardization in Electric Power Industry, the International
Electrotechnical Commission.

Намічено проведення модернізації і реконструкції, мережевого обладнання, устаткування джерел генерації, систем
управління і контролю, телекомунікаційних мереж. Допомогу
у фінансуванні будівництва нових і модернізації діючих
об’єктів енергетики України сьогодні надають Всесвітній банк
реконструкції й розвитку (проекти «Реабілітація гідростанцій
і керування в системі», «Проект передачі електроенергії»),
банківська група KfW разом із урядом Німеччини (проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії»),
Європейський банк реконструкції й розвитку, Європейський
інвестиційний банк.

It is planned to conduct the modernization and reconstruction
of the network equipment, the equipment of generation sources, the management and control systems, the telenetworks. At
the present the financial assistance in construction of new and
modernization of already existing energy facilities of Ukraine
is given by the International Bank for Reconstruction and
Development (projects «Rehabilitation of HydroelectricP Plants
and System Control», «Electricity Transmission Project»), KfW
banking group in cooperation with the Government of Germany
(project «Enhancement of Efficiency of Electricity Transmission»), the European Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank.
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Експорт/імпорт електроенергії 10 Electricity export/ import
Географічне розташування України обумовило наявність
потужних ліній зв’язку української енергосистеми з енергосистемами сусідніх країн, які можуть забезпечити значний
обмін електроенергією з енергетичними системами країн ЄС
(Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі) та енергетичними системами країн СНД (Росії, Білорусі, Молдови).

The geographical position of Ukraine conditioned the availability
of strong links of Ukrainian power system with those of neighbouring countries which may provide considerable electricity
exchange with the power systems of EU countries (Slovakia,
Hungary, Romania and Poland) and the power systems of CIS
countries (Russia, Belarus, Moldova).

Кількісний склад міждержавних ліній електропередачі ОЕС України (станом на 31.12.2012 р.)
Number of interstate electricity transmission lines of Ukrainian IPS (as of 31.12.2012)
Країна / Country
Росія / Russia

ЛЕП класу напруги кВ, шт. / Electricity transmission line of voltage type kV, pcs.
6 ÷ 10

11

1

1

2

2

500

400

330

220

110

1

2

1*)

6

3

5

Молдова / Moldova

7

Білорусь / Belarus
Польща / Poland

35

750

2
1

Словаччина / Slovakia

1
1

Угорщина / Hungary

1

1

Румунія / Romania

1

1

1
2

*) Передача постійного струму / Direct current transmission
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З метою забезпечення паралельної роботи енергосистеми
України з енергосистемами країн СНД та Європи, а також
спеціальних схем передачі електроенергії в ці країни, ДП
«НЕК «Укренерго» у 2012 р. продовжувала підтримувати та
розширювати з енергетичними організаціями та системними
операторами свої зв’язки.

To ensure the parallel work of power system of Ukraine and
power systems of CIS countries and European countries, as
well as special schemes of electricity transmission to these
countries, SE «NPC «Ukraine» continued to maintain and
expand its interconnectors with energy enterprises and system
operators in 2012.

У 2012 році систематично проводилися консультації та
переговори ДП «НЕК «Укренерго» з представниками
європейського енергооб’єднання ENTSO-E, а також з PSEOperator S.A. (Польща), SEРS a.s. (Словаччина), MAVIR ZRt
(Угорщина), Transelectrica S.A. (Румунія), ВАТ «ФСК ЕЭС»
(Російська Федерація), ВАТ «СО ЕЭС» (Російська Федерація),
ДВО «Белэнерго» (Білорусь), РУП «ОДУ» (Білорусь) та ДП
«Мoldelectrica» (Молдова). Співпраця із зазначеними організаціями і підприємствами спрямована на врегулювання
питань щодо забезпечення паралельної роботи ОЕС України
та її південно-західної частини, так званого «Острова Бурштинської ТЕС» з енергосистемами сусідніх країн, технічне
обслуговування та ремонт міждержавних ЛЕП, організацію
обміну електроенергією.

SE «NPC «Ukrenergo» carried the regular consultations and
negotiations with the representatives of European association
ENTSO-E, PSE Operator S.A. (Poland), SEPS, a.s. (Slovakia), MAVIR ZRt (Hungary), Transelectrica S.A. (Romania),
«FGC UES» OJSC (Russian Federation), «SO UES» (Russian
Federation), State Electricity Production Association «Belenergo», Republican Unitary Enterprise «ODU» (Belarus) and SE
«Мoldelectrica» (Moldova) In 2012. The cooperation with the
above mentioned organizations and companies is intended to
regulate the issues concerning the parallel operation of Ukrainian IPS and its south-western part, the so-called «Burshtyn TPP
Island», and the power systems of the neighbouring countries,
maintenance and repairs of interstate power transmission lines,
arrangement of power exchange.

Протягом 2012 р. фахівці компанії вели роботи, пов’язані
з контролем та веденням обліку електроенергії, що експортується / імпортується / транзитується до суміжних країн
СНД (Російська Федерація, Республіка Молдова, Республіка
Білорусь), а також до країн ЄС (Польща,Угорщина, Словаччина, Румунія), а саме:
- контроль, узгодження та документальне оформлення даних
приймання-передачі електричної енергії із суміжними країнами;
- планування, узгодження з виробником та контроль
планових поставок електроенергії графіків виробництва
станціями (блоками) ПАТ «ДТЕК «Західенерго», узгодження технічної можливості експортних/транзитних поставок
потужності та електроенергії із зарубіжними партнерами,
контроль графіків експорту, позапланових перетоків і
витрат;

The specialists of the company conducted the activities associated with the control and metering of electricity that is exported
/ imported / transited to adjacent CIS countries (Russian
Federation, Republic of Moldova, Republic of Belarus), as well
as EU countries (Poland, Hungary, Slovakia, Romania) in 2012,
in particular the following:
- control, approval and documentation of data as to electricity
acceptance - transfer with adjacent countries;
- planning, coordination with the generator and control over the
planned supplies of electricity, generation schedules of power
plants (generating units) of «DTEK «Zahidenergo» PJSC,
reconciliation of the technical capability of export / import
deliveries of the capacity and electricity with foreign partners,
control over the export schedules, unscheduled flows and
expenses;
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- забезпечення передачі узгоджених графіків експорту/
транзиту до ЦДС Західної енергосистеми та ДП «Енергоринок»;
- планування та контроль планових графіків поставок електроенергії з ОЕС України до ЄЕС Росії;
- планування та контроль планових графіків поставок електроенергії з ОЕС України до ЕС Республіки Білорусь.

- assurance of presentation of the agreed export / transit
schedules to the central dispatch office of the Zakhidna
electric power system and SE «Energorynok»;
- planning of and control over scheduled electricity deliveries
from IPS of Ukraine to IPS of Russia;
- planning of and control over scheduled electricity deliveries
from IPS of Ukraine to IPS of the Republic of Belarus.

З січня 2010 р. право використання міждержавних перетинів
для експортних поставок електроенергії, відповідно до Закону
України «Про електроенергетику», надається переможцям
аукціонів, які проводяться відповідно до «Порядку проведення
аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної
енергії», затвердженого постановою НКРЕ від 22.10.2009 р.

The right to use interstate intersections for electricity export
delivery according to the Law of Ukraine on Electric power
industry, starting from the January, 2010, is granted to the
winners of auctions that are carried according to the Procedure
of Auction for Access to Allocation Capacity of Crossborder
Power Networks of Ukraine for Electricity Export, approved by
the Decree of NERC dated 22.10.2009.

За результатами проведених у 2012 р. аукціонів було підготовлено та підписано 93 Договори про надання послуг із
забезпечення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електроенергії з кожним з переможців аукціону.

According to the results of auctions carried in 2012, 93
Service Agreements on access to allocation capacity of
crossborder power networks of Ukraine for export of
electric power were prepared and signed with every winner
of the auction.

За результатами річного та місячних аукціонів у 2012 р. право здійснювати експорт української електроенергії отримали:
з «Острову Бурштинської ТЕС» – ТОВ «ДТЕК Східенерго»;
до Молдавської ЕС – ТОВ «ДТЕК Трейдінг», до ОЕС Білорусі
– ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ДПЗД «Укрінтеренерго», «Направлена передача» Добротвірська ТЕС (Україна) – Замость
(Польща) – ТОВ «ДТЕК Східенерго». Право здійснювати
транзитні поставки електроенергії в 2012 р. з «Острова
Бурштинської ТЕС» Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України було надано ДПЗД «Укрінтеренерго»
та ТОВ «ДТЕК Трейдінг». Експортні поставки здійснювалися
компаніями-експортерами практично в повному обсязі.

According to monthly and yearly auctions in 2012 the right to
export electricity from Ukrainian power network was granted
to: from Burshtyn TPP Island – «DTEK «Skhidenergo» LLC;
to Moldavian PS – «DTEK Trading» LLC, to IPS of Belarus –
«DTEK Skhidenergo» LLC and State Foreign Trade Company
«Ukrinterenergo», «Direct transmission» Dobrotvirska TPP
(Ukraine)–Zamost (Poland) – «DTEK Shidenergo» LLC. The
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine granted the
right to transit electricity during 2012 from Burshtyn TPP Island
to State Foreign Trade Company «Ukrinterenergo» and «DTEK
Trading» LLC. Export electricity deliveries were arranged by
exporting companies almost to the full extent.

Протягом 2012 р. ДП «НЕК «Укренерго» були опрацьовані та
узгоджені в частині технічного забезпечення 28 договорів та
контрактів щодо реалізації зовнішньоекономічних комерційних операцій з електроенергією.

SE «NPC «Ukrenergo» considered and agreed in terms of
technical support 28 agreements and contracts on execution of foreign trade transactions with electric power during
2012.

21 листопада 2012 р. проведено аукціон щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів ОЕС України
для експорту електричної енергії на період з 01.01.2013 року
по 31.12.2013 року включно. Переможцями частини лотів
стали: ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ТОВ «ДТЕК Трейдінг».

The auction on the access to allocation capacity of crossborder
interconnectors of Ukrainian IPS for export of electricity for period 01.01.2013 to 31.12.2013 inclusive was held on November
21, 2012. The winners of some lots became: «DTEK Shidenergo» LLC and «DTEK Trading» LLC.

Експорт електроенергії до країн ЄС 10.1 Electricity export to EU countries

(передача з «Острова Бурштинської ТЕС»
до енергооб’єднання ENTSO-E)

«Острів Бурштинської ТЕС» в 2012 р. працював у режимі
паралельної роботи з енергооб’єднанням ENTSO-E та відокремлено від основної частини ОЕС України.
Величина максимально допустимого експорту з «Острова»,
узгоджена з уповноваженою особою ENTSO-E, складає у літній період до 550 МВт, у зимовий період – до 500 МВт. Дані
величини зумовлені як балансом «Острова» (генеруючою
спроможністю), так і динамічною стійкістю Бурштинської
ТЕС та мережі «Острова» .

(transmission from the Burshtyn TPP Island to
energy association ENTSO-E)
Burshtyn TPP Island worked in conditions of the parallel
operation with energy association ENTSO-E and separately from
the main part of IPS of Ukraine in 2012.
The threshold of maximum allowed export from the Island,
agreed with the ENTSO-E authorized representative, is up to
550 MW in summer and up to 500 MW in winter. These values
are conditioned both by the balance of the Island (generating
capacity) and dynamic stability of Burshtynska TPP and Island
network”.

Р ехроrt ≤ 550 МВт / Р ехроrt ≤ 550 MW

Румунія / Romania
Угорщина / Hungary

«Острів Бурштинської ТЕС»
Burshtyn TPP Island

Словаччина / Slovakia
ENTSO - E / ENTSO - E
Експортні поставки електроенергії з «Острова» в 2012 р.
здійснювалися за зовнішньоекономічними контрактами ТОВ
«Східенерго» практично в повному обсязі.
Поставки електроенергії по ПЛ – 35 кВ «Ужгород 2 – Собранці» протягом всього 2012 року здійснювалися за
умовами зовнішньоекономічного контракту ДПЗД «Укрінтеренерго».
В 2012 р. обсяг експортних поставок електроенергії з «Острова Бурштинської ТЕС» у порівнянні з 2011 р. збільшився
на 23,8%, а відносно 2010 р. - збільшився в 2,3 рази

Electricity deliveries from the Island were executed by
“Shidenergo” LLC according to the foreign trade contracts
almost to the full extent in 2012.
Electricity deliveries via 35 kV OHL “Uzhhorod 2 Sobrantsi” were executed by State Foreign Trade Company
“Ukrinterenergo” according to the foreign trade contract in
2012.
The volume of export electricity delivery from Burshtyn TPP
Island in 2012 increased by 23,8 % in comparison with 2011,
and by 2,3 times as compared to 2010.
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Експорт електроенергії в Польщу 10.2 Electricity export to Poland

Обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України
за 2010 - 2012 рр., млн. кВтгод
The volume of electricity export / import from/to Ukrainian IPS
in 2010 - 2012, GWh
Країни імпортери/
експортери
Importing/exporting
countries

Угорщина
Hungary

Словаччина
Slovakia

Румунія
Romania

Всього з "Острова
Бурштинської ТЕС"

2010

Приріст до мин.
року, %

2011

growth compared to
the last year, %

Приріст до мин.
року, %
growth compared to
the last year, %

2012

(направлена передача по ПЛ 220 кВ
Добротвірська ТЕС – Замость)

Приріст до мин.
року, %
growth compared to
the last year, %

-607,509

-53,04

-2 472,731

-

-3 598,41

45,52

-502,944

-63,00

-587,610

16,83

-99,06

-83,14

-61,604

80,98

-51,840

-15,85

-154,55

-

-1 172,057

-56,38

-3 112,181

165,53

-3 852,02

23,77

0,000

-

-59,638

-

-1 005,42

-

-79,60
30,30

40,54

-55,76
22,36

-30,24

-0,09
81,80

-99,83

Експорт / export
Імпорт / import

-24,84
0,00

-

-665,57
0,00

-

-845,71
9,30

27,07

Білорусь / Belarus

-2 940,57

-

-2 562,32

-12,86

-4 051,29

58,11

-3 045,012

149,49

-3 283,413

7,83

-4 805,99

47,36

-4 217,070

2,63

-6 395,594

51,66

-9 754,52

51,10

30,297

40,55

22,119

-26,99

91,09

-

Total from the Burshtyn
TPP Island

Польща
Poland

Росія / Russia
Експорт / export
Імпорт / import
Молдова / Moldavia

Всього з країнами СНД
Total with CIS countries

Експорт всього
Total export

Імпорт всього
Total import

ПЛ 220 кВ Добротвірська ТЕС – Замость може забезпечувати
в режимі «направленої передачі» експорт електроенергії до
Польщі максимальною потужністю до 215 МВт.
З березня 2012 р. експорт електроенергії за даним напрямком був відновлений за умовами зовнішньоекономічного
контракту ТОВ «ДТЕК Східенерго».

			

ПС 220 кВ “Замость”(Польща)
220 kV substation “Zamost” (Poland)
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Добротвірська ТЕС (Україна)
Dobrotvirska TPP (Ukraine)

Експорт електроенергії 10.3 Electricity export
в Росію, Молдову, Білорусь
to Russia, Moldova, Belarus
Транспортна система ОЕС України дозволяє здійснювати
обмін електроенергією між ОЕС України та Єдиною енергетичною системою (ЄЕС) Росії потужністю до 3 000 МВт.

						

The transport system of Ukrainian IPS enables to exchange
electricity between Ukrainian IPS and the Unified Power System
(UPS) of Russia up to 3000 MW.

Pimport ≤3000 МВт / P import ≤3000 MW

ОЕС України / Ukrainian IPS

ЄЕС Росії / UPS of Russia

Р ехроrt ≤3000 МВт / Р ехроrt ≤3000 MW

In synchronous operation of Island and energy association
ENTSO-E the existing strong power connections allow to export
electricity at level 5600 MW (including 750 kV OHL Pivdennoukrainska NPP – Isaccea (Romania)).
Експортні поставки української електроенергії до Російської
Федерації в 2012 р. не здійснювалися.

Export deliveries of Ukrainian electricity to Russian Federation
were not executed in 2012.

Рехроrt ≈ 5600 МВт / Рexport ≈ 5600 MW

ENTSO - E / ENTSO - E
		

OHL 220 kV Dobrotvirska TPP – Zamost is capable to provide
electricity export to Poland in “direct transmission” mode with a
maximum capacity of up to 215 MW.
The electricity export in this direction was renewed under the
foreign trade contract with “DTEK Skhidenergo” in March 2012.

Р ехроrt ≤ 215 МВт / Р ехроrt ≤ 215 MW

		
В режимі синхронної роботи «Острова» з енергооб’єднанням
ENTSO-E існуючі потужні електричні зв’язки дозволять забезпечити експорт електроенергії потужністю на рівні 5600 МВт
(із врахуванням ПЛ 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Ісакча
(Румунія)).

(directed transmission via OHL 220 kV
Dobrotvirska TPP - Zamost)

ОЕС України / Ukrainian IPS

Рimport ≈ 4900 МВт / Рimport ≈ 4900 MW
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Виходячи із пропускної спроможності внутрішніх перетинів
ОЕС України, величина перетоку з ОЕС України до Молдовської енергосистеми складає на рівні до 700 МВт, але в
деякі часи максимальних навантажень та під час проведення
ремонтних робіт на прилеглих ЛЕП-330 кВ - може обмежуватися до нуля .

Р ехроrt ≤ 700 МВт / Р ехроrt ≤700 MW

			

Молдовська ЕС/ Moldavian PS
		

ОЕС України / Ukrainian IPS

Pimport ≈ 700 МВт / Pimport ≈ 700 MW

Протягом року здійснювалися експортні поставки електроенергії до Молдавської ЕС за умовами зовнішньоекономічного контракту між ТОВ «ДТЕК Пауер Трейд» та АТ
«ENERGOCOM».

During the year export electricity deliveries were executed in
the direction to Moldavian PS under the foreign trade contract
between “DTEK Power Trade” and “ENERGOCOM” JSC.

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

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

						

Pimport ≤ 900 МВт / Pimport ≤ 900 MW

ОЕС України / Ukrainian IPS
			

ОЕС Білорусі / IPS of Belarus

Р ехроrt ≤ 900 МВт / Р ехроrt ≤ 900 MW

Протягом 2012 р. експортні поставки української електроенергії до Республіки Білорусь здійснювалися за умовами
зовнішньоекономічного контракту між ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ДВО «Белэнерго». У порівнянні з 2011 р. поставки
електроенергії в Республіку Білорусь у 2012 р. збільшено на
58%. Максимально використана потужність в 2012 році на
передачу української електроенергії до Республіки Білорусь
була 870 МВт.
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Based on transmission capacity of internal profiles of Ukrainian IPS, the volume of electricity flow from Ukrainian IPS to
Moldavian power system is about 700 MW, but in times of
maximum load and during repair works at adjacent OHL 330 kV
it may be limited to zero.

The export deliveries of Ukrainian electricity to the Republic
of Belarus were executed under the foreign trade contracts
between “DTEK Skhidenergo” LLC and State Electricity Production Association “Belenergo” during 2012. In comparison with
2011 the electricity deliveries to the Republic of Belarus in 2012
increased by 58%. The maximum used capacity of Ukrainian
electricity to be transmitted to the Republic of Belarus was 870
MW in 2012.
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Довкілля. Енергозбереження. 11 Environment. Power efficiency.
Екологічні питання. 11.1 Environmental issues.
Система екологічного
Environmental audit and
менеджменту і аудиту
management system
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У своїй діяльності в частині будівництва та експлуатації
електромереж ДП «НЕК «Укренерго» приділяє належну увагу
захисту навколишнього середовища.

SE «NPC «Ukrenergo» pays due attention to environmental
protection as part of its activity on power networks construction
and operation.

Спеціалістами компанії систематизовано наявні і можливі
впливи на навколишнє середовище при будівництві і експлуатації об’єктів електромереж за видами:
- вплив на ґрунти;
- вплив на атмосферне повітря;
- вплив на водні об’єкти;
- вплив на рослинний та тваринний світ.

The specialists of the company classified existing and potential
impact on environment in the process of construction and operation of power networks facilities into the following types:
- impact on soil;
- impact on atmospheric air;
- impact on water objects;
- impact of flora and fauna.

Необхідно зазначити, що вплив на атмосферне повітря та
водні об’єкти на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» мізерно
малий, оскільки не використовуються процеси, що призводять до суттєвих викидів в атмосферу та скидів у водойми, а
також практично відсутні матеріали і речовини, що негативно
впливають на це середовище.

It should be mentioned that impact on atmospheric air and
water objects at facilities of SE «NPC «Ukrenergo» is very small
as processes leading to discharge into air and water are not
used, and substances and materials having negative impact on
this environment are almost absent.

Вплив на ґрунтовий покрив.
До даного виду впливів відносяться:
- спорудження під’їзних доріг для будівництва енергооб’єктів;
- складування матеріалів;
- будівництво фундаментів під опори;
- організація місць тимчасового накопичення відходів.

Impact on soil surface.
This type of impact includes the following:
- building of access roads for the power facilities construction ;
- material storage;
- construction of footing for poles;
- arrangement of the temporary wastes storage places.

При будівництві та реконструкції енергооб’єктів збільшується
навантаження на ґрунт, що, зокрема, призводить до підвищення ймовірності зсувів у районах з підвищеною вологістю
ґрунту.

In the process of construction and reconstruction of energy
facilities the load on soil increases that may, in particular, cause
the growth of probability of landsliding in areas of high soil
humidity.

Шумовий вплив на рослинний і тваринний світ.
Процес будівництва ПЛ і ПС супроводжується шумом та
присутністю людей, що відлякує представників фауни та
змушує їх ховатися, а птахів - міняти місця гніздування. Для
зменшення шумових впливів, будівництво здійснюється в
найменш екологічно чутливих територіях та в часових проміжках, що не співпадають з періодами розмноження тварин
та птахів.

Noise impact on flora and fauna.
The process of construction of OHL and substations is accompanied by noise and presence of people that frightens faunal
representatives and makes them to hide, and birds to change
their nesting places. To reduce noise impact the construction is
carried out in least environmentally sensitive areas and within
periods that do not coincide with animals and birds breeding
seasons.

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.

Electromagnetic radiation.
Electromagnetic radiation of industrial frequency of 50 Hz
practically does not have a negative impact on flora, animals
and fish, that may cross protective zones under electricity
transmission lines during their migration, as cables are located
at a sufficient height from the earth surface.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище
використовуються екоматеріали у будівництві, впроваджуються
нові, безпечні для довкілля технології, мінімізуються втрати
електричної енергії при її передачі, здійснюються заходи для
надійного та безаварійного функціонування обладнання.

The ecological materials are used for construction, new environmentally safe technologies are introduced, electricity loss
are minimized during its transmission, and steps are taken for
reliable and fault-free operation of equipment to reduce negative
impact on environment.

З урахуванням проведеного службами ДП «НЕК «Укренерго»
аналізу вливу різних аспектів діяльності компанії на довкілля,

Based on the results of analysis of impact of various aspects of
company activity on environment, carried by SE «NPC «Ukrener-
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Південно-Західна ЕС
Pivdenno-Zakhidna EPS

Північна ЕС
Pivnitchna EPS

Центральна ЕС
Tsentralna EPS

Всього
Total

The introduction of environmental management system will
allow to arrange the activity of company specialists operating
as ecologists, to regularize environmental reporting, to carry
on the additional trainings of the SE «NPC «Ukrenergo» staff in
environment protection issues.

Південна ЕС
Pivdenna EPS

Впровадження системи екологічного менеджменту дозволить упорядкувати діяльність фахівців, що виконують функції
екологів, систематизувати екологічну звітність, провести додаткову підготовку персоналу ДП «НЕК Укренерго» з питань
природоохоронної діяльності.

Кримська ЕС
Krymska EPS

To improve the ecologic situation, the environmental management and audit arrangements according to European standards,
the SSU ISO 140 01:2006 «Environment management systems.
Requirements and instructions for application» is planned to
be introduced in 2013 within the frames of the improvement of
quality management system of SE «NPC «Ukrenergo».

Західна ЕС
Zakhidna EPS

З метою покращення екологічної ситуації, налагодження
екологічного менеджменту і аудиту за європейськими
стандартами в кінці 2013 р. в рамках вдосконалення системи
управління якістю в ДП «НЕК «Укренерго» передбачається
впровадження вимог ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування».

Донбаська ЕС
Donbasska EPS

In the process of new facilities designing the project documentation includes environmental impact assessment (EIA), complying with all the requirements of environmental legislation
of Ukraine. All projects of construction and reconstruction of
the power network shall pass the state expertise at the process
of their preparation. Thus, issues related to electromagnetic,
noise, vibration and other impacts of electricity power facilities
on environment are solved at the stage of designing in the process of definition of sanitary and protective zones. At the same
stage the issue of land allotment is settled.

Дніпровська ЕС
Dniprovska EPS

При проектуванні нових об’єктів до складу проектної документації включається оцінка впливу на навколишнє середовище
(ОВНС), що враховує всі вимоги природоохоронного законодавства України. Всі проекти будівництва та реконструкції
об’єктів електричних мереж на стадії розробки проходять
державну експертизу. Тому питання, пов’язані з електромагнітним, шумовим, вібраційним та іншим впливом електроенергетичних об’єктів на довкілля вирішуються на стадії проектування
при визначенні меж санітарно-захисних зон. На цій же стадії
вирішуються питання відведення земельних ділянок.

Утилізація відходів по ДП «НЕК «Укренерго» (у розрізі електроенергетичних систем)
Wastes disposal in SE «NPC «Ukrenergo» (in terms of electric power systems)
Найменування відходів
Name of waste

go» subdivisions, the company chooses technical solution for reconstruction and technical re-equipment of facilities of SE «NPC
«Ukrenergo» focusing on their reliability, durability, economic
efficiency and environmental safety to reduce environmental
impact. For example, the replacement of out-of-date transformers
reduces impact of energy facilities on environment, particularly
due to reduction electricity losses at transformers. Similar effect
is achieved by reduction of the electricity consumption in the
process of its transmission (section 13.2).

1.

Обладнання з вмістом поліхлордифенілів (ПХД), шт.
Equipment containing polychloride
biphenyl (PCB), pcs.

9,36

-

-

1,08

-

-

-

-

10,44

2.

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

1,484

0,776

0,102

0,485

0,487

0,477

1,307

0,469

5,587

3.

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

1,573

6,29

-

1,594

3,573

2,097

1,545

7,4

24,072

4.

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

0,404

5,95

-

-

-

2,347

0,846

4,44

13,987

5.

Масла трансформаторні відпрацьовані т/рік
Worked-out transformer oil, t/year

-

-

-

7,159

-

-

8,2

-

15,359

6.

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

0,314

-

-

-

-

-

0,3

-

0,614

7.

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

0,702

1,13

-

2,080

3,645

0,197

0,713

1,095

9,562

8.

Шини зношені, т/рік
Worn-out buses, t/year

5,4

6,78

4,0

3,819

4,533

5,343

5,114

2,702

37,691

9.

Бій скляних ізоляторів, т/рік
Breakage of glass insulators, t/year

0,15

-

-

-

-

-

-

-

0,15

10.

Відпрацьована оргтехніка, т/рік
Run-down office equipment, t/year

-

-

-

0,250

-

-

0,101

-

0,351

11.

Бій порцелянових ізоляторів, т/рік
Breakage of porcelain insulators, t/year

9,96

-

-

-

-

-

-

-

9,96

12.

Шлам від миття автотранспорту, т/рік
Transport washing sludge, t/year

0,712

-

-

-

-

-

-

-

0,712

13.

Будівельні відходи
Building waste

-

-

-

-

-

-

-

144,09

144,09

14.

Витрати на утилізацію, тис. грн.
(без. ПДВ)
Disposal expenses, thousand UAH
(excluding VAT)

73,1

26,0

4,0

49,318

53,399

43,370

36,892

68,743

354,822

№ з/п

обираються технічні рішення щодо реконструкції і технологічного переоснащення об’єктів ДП «НЕК «Укренерго», акцентуючи увагу на їх надійності, довговічності, економічності та
екологічності для зниження впливу на навколишнє середовище. Так, наприклад, заміна морально застарілих трансформаторів знижує вплив енергооб’єктів на навколишнє середовище,
у тому числі і за рахунок зниження втрат електроенергії в
трансформаторах. Аналогічний ефект дає зменшення витрат
електроенергії в електромережі на її передачу (розділ 13.2).

77

РІЧНИЙ ЗВІТ • 2012 • ANNUAL REPORT

Зменшення витрат електричної енергії 11.2 Reduction of losses of electric power
на її передачу в електромережі
transmission via 220-880 kV
220-800 кВ
electrical network

The company attributes the primary importance to the matter of
the population informing on rules of behaviour in the operational zones of the electricity network. On the external sides of
substations fences and all electricity transmission lines poles
of 220-750 kV there are caution plates: «Stop! Voltage!, Do not
climb! Danger!»

ДП «НЕК «Укренерго» щорічно реалізує план організаційних
та технічних заходів зі зниження технологічних витрат електроенергії на її передачу магістральними та міждержавними
електричними мережами ОЕС України.

Yearly SE «NPC «Ukrenergo» implements the plan of organizational and technical measures to reduce technical losses
of electricity transmission via trunk and interstate electrical
networks of IPS of Ukraine.

Компанія надає першочергового значення питанню інформаційного забезпечення населення про правила поведінки
в зоні діючих електромереж. На огорожах ПС із зовнішньої
сторони та на всіх опорах ЛЕП напругою 220-750 кВ встановлені попереджувальні знаки: «Стій! Напруга», «Не залазь!
Уб’є».

Сумарний річний ефект виконання таких заходів у 2012 р.
в електричних мережах 220-800 кВ ДП «НЕК «Укренерго»
склав 1,18 % від сумарних витрат електроенергії в основній
мережі і становив 50,281 млн. кВт·год. Відповідно зменшилась потреба у виробництві електроенергії, що є певним
внеском у зниження негативного впливу на довкілля.

Total year result of performance of such measures in 2012 in
220-800 kV electrical networks of SE «NPC «Ukrenergo» constituted 1,18 % of total electricity losses in the trunk electrical
network and was equal to 50,281 million kW·h. Consequently
the need to generate electricity has reduced, that is a certain
contribution to the decrease of harmful environmental impact.

Для інформування населення про небезпеку травмування в
зоні діючих енергооб’єктів в обласних періодичних виданнях
друкуються статті на тему «Електробезпека та пожежна безпека при проведенні робіт і находженні в охоронних зонах
ліній електропередачі».

The articles on «Electrical and Fire Safety in the Works Performance and Presence in Protective Zones of Electricity Transmission Lines» are published in regional periodicals to inform
population on the injury danger in operational zone of energy
facilities.

Для учнів і студентів навчальних закладів читаються лекції,
проводяться екскурсії на підприємства, демонструються фільми про небезпеку ураження електрострумом, надання першої
допомоги потерпілим, ураженим електричним струмом тощо.
Дітей та підлітків знайомлять з особливостями роботи електрообладнання та вірогідністю виникнення небезпеки.

Lectures are given, excursions to enterprises are conducted,
and films about danger of electric shock and first aid to injured
persons are shown to pupils and students. Children and
teenagers are familiarized with principles of electric equipment
operation and the probability of danger.

Проводяться бесіди щодо дотримання правил безпеки з
мешканцями населених пунктів, біля яких проходять ЛЕП
220-750 кВ. На дошках оголошень селищних Рад та навчальних закладів, біля яких проходять ЛЕП 220-750 кВ,
вивішуються плакати та звернення до громадян з приводу
дотримання правил електробезпеки.

Discussions on adherence to safety rules are carried with
inhabitants of cities/villages where 220-750 power transmission
lines are located. Posters and addresses to citizens calling to
adhere to the safety rules are placed at newsboards of village
councils and educational institutions, next to which 220-750 kV
power transmission lines are located.

Крім того, для збереження енергообладнання та запобігання
травматизму сторонніх осіб ДП «НЕК «Укренерго» проведені
наступні заходи:
- наради з МВС України щодо спільних дій, спрямованих на
охорону енергооб’єктів компанії, запобігання розкрадання
майна, порушення населенням правил поведінки в зоні
діючих електромереж тощо;
- автопатрулювання по трасах проходження ПЛ;
- збільшення кількості оглядів опор ПЛ працівниками служб
ліній та охорони об’єктів;
- роз’яснювальна робота серед населення про відповідальність громадян за умисне пошкодження енергомайна,
важливість їх збереження і виконання правил поведінки в
зонах ПЛ.

Besides that, to preserve the power equipment and prevent
injury of third persons SE «NPC «Ukrenergo» carries the
following actions:
- consultations with the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
concerning the joint actions aimed to protect the energy
facilities of the company, to prevent the theft of property,
violation of rules of behaviour by population in operational
zones of power transmission lines etc.;
- car patrol of power transmission lines routes;
- increase of inspections number of OHLs poles carried by
personnel of line services and site security;
- educational works for population to inform on the population
liability for intentional damaging of energy property, the
importance of its preservation and adherence to rules of
behaviour in OHLs areas.

В результаті проведеної роботи у 2012 р. порівняно з 2011
р. загальні збитки компанії від пошкодження/викрадення
елементів енергообладнання зменшилась в 1,2 рази.

Due to activities carried the total loss of the company resulting
from damaging of the power equipment elements decreased by
1,2 times in 2012 as compared to 2011.

У перспективі до 2014 року передбачено створення та
впровадження автоматизованої системи охорони несучих
елементів ПЛ напругою 750 кВ.

It is planned to create and launch the automated system of
protection of bearing elements of 750 kV OHLs in 2014 perspective.

Показники / Indicators
Організаційно-технічні заходи (ОТЗ) зі зменшення технологічних витрат на передачу електроенергії магістральними та міждержавними електромережами, (млн. кВт·год)
Organisational and technical measure (OTM) to reduce technical losses of electricity
transmission via trunk and interstate electrical networks (million kW·h)
% ОТЗ від абсолютних витрат електроенергії в основній мережі ОЕС України
OTM % of absolute electricity losses in the trunk electrical network of IPS of Ukraine

Рік / Year
2011

2012

52,379

50,281

1,27

1.18

Абсолютні витрати електроенергії в основній мережі 220-800 кВ ОЕС України
Absolute electricity losses in the trunk electrical network 220-800 kV of IPS of Ukraine
Показники / Indicators
Абсолютні витрати електроенергії в основній мережі 220-800 кВ ОЕС України (млн. кВт·год)
Absolute electricity losses in the trunk electrical network 220-800 kV of IPS of Ukraine (million kW·h)
% витрат до надходження електроенергії в мережу без внутрішнього обігу
% of losses before electricity supply to the network without internal turnover
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Захист населення 11.3 Population protection within
в зоні діючих ЛЕП
operational zone of OHL

Рік / Year
2011

2012

4108,82

4265,90

2,51

2,53
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Корпоративна соціальна політика 12 Corporate social policy
Кадрова політика 12.1 Personnel policy

80

Упродовж 2012 р. в ДП «НЕК «Укренерго» кадрова політика
спрямовувалась на забезпечення виробничої діяльності підприємства кваліфікованими працівниками, навчання та закріплення кадрів, зміцнення трудової та виробничої дисципліни.

The personnel policy of SE «NPC «Ukrenergo» in 2012 was
aimed at conducting of industrial activity of the company by the
qualified staff, staff training and consolidation, strengthening of
labour and production discipline.

Облікова кількість працівників ДП «НЕК «Укренерго» на
01.01.2013 року становила 15 885 осіб (на 01.01.2012 р. –
15 863 особи).

The registered number of personnel of the company as for
01.01.2013 was 15 885 persons (as for 01.01.2012 – 15 863
persons).

Структура персоналу ДП «НЕК «Укренерго»:
- керівники – 2845 осіб;
- професіонали – 4099 осіб;
- фахівці – 1646 осіб;
- технічні службовці – 89 осіб;
- кваліфіковані робітники – 5939 осіб;
- найпростіші професії – 1267 осіб;
- чоловіки – 11 589 осіб;
- жінки – 4 296 осіб;
- працівники за віком, відповідно: до 35 років – 4200 осіб,
від 35 до 50 років – 5718 осіб, 50 років і старше – 5967
осіб, з них жінок 55 років і старше – 855 осіб, чоловіків 60
років і старше - 1233 особи;
- мають повну вищу освіту (3 – 4 рівнів акредитації) – 8270
осіб;
- мають неповну базову вищу освіту (1 – 2 рівнів акредитації)
– 3504 особи;
- кандидатів наук – 39 осіб;
- докторів наук – 2 особи;
- нагороджених орденами СРСР, України – 29 осіб;
- нагороджених медалями СРСР, України – 24 особи;
- відзначених почесним званням «Заслужений енергетик
України» – 27 осіб;
- лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки – 7 осіб.

Personnel structure of SE «NPC «Ukrenergo»:
- managements – 2845 persons;
- experts – 4099 persons;
- specialists – 1646 persons;
- technical personnel – 89 persons;
- qualified workers – 5939 persons;
- simple professions – 1267 persons;
- men – 11 589 persons;
- women – 4 296 persons;
- personnel according to age: under 35 years – 4200 persons,
from 35 to 50 years – 5718 persons, over 50 years – 5967
persons, including women over 55 – 855 persons, men over
60 - 1233 persons;
- having complete higher education (3 – 4 accreditation level) –
8270 persons;
- having undergraduate basic higher education (1 – 2
accreditation level) – 3504 persons;
- candidates of sciences – 39 persons;
- doctors of sciences – 2 persons;
- awarded with orders of USSR, Ukraine – 29 persons;
- awarded with medals of USSR, Ukraine – 24 persons;
- honoured with a title «Honoured energy worker of Ukraine» –
27 persons;
- laureate of state prize for science and technics – 7 persons.

Плинність кадрів у 2012 р. становила 2,7 %, у 2011 р. - 4,75 %.

Personnel turnover was 2,7 % in 2012 and 4,75 % in 2011.

Основні причини плинності кадрів:
- небезпечні умови праці електротехнічного персоналу при
ремонті та технічному обслуговуванні ПЛ та обладнання ПС
220-750 кВ;
- нижчий, порівняно з окремими акціонерними енергетичними
компаніями, підприємствами металургійної галузі, гірничо-збагачувальними комбінатами, розмір заробітної плати;
- віддаленість окремих енергооб’єктів від місця проживання та роботи, застосування при цьому роз’їзного методу
виконання робіт, тощо;
- вихід на пенсію.

The main reasons of the personnel turnover:
- dangerous working conditions of electrical personnel during
repair and maintenance of OHLs and equipment of 220-750
kV substations;
- lower salary as compared to some joint-stock energy
companies, metallurgical industrial enterprises, mining and
processing enterprises;
- distance of some power facilities from the place of the
residence and work, applications with field work etc.;
- retirement.

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

Personnel training
The main areas of SE «NPC «Ukrenergo» personnel training are
the following:
- advance training of the operational and dispatcher personnel;
- training on labour protection;
- training of employees of blue-collar personnel, employees
performing work under voltage;
- training of specialists and managers of financial,
economic, accounting and legal services, specialist in
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бухгалтерських та юридичних служб, спеціалістів Держенергонагляду.

State energy supervision according to specialized and
target programmes.

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

Education system and personnel training of SE «NPC «Ukrenergo» consists of personnel training and education services of the
company headquarters and EPS, two training centers (TC) of
the Dniprovska and the Krymska EPSs as well as the educational and testing center of Vinnytsiaelectrotechnologia

У 2012 р. на базі Кримської ЕС проводились змагання
професійної майстерності персоналу центральних диспетчерських служб електроенергетичних систем та змагання
персоналу з оперативного обслуговування ПС 220-750 кВ.

At the Krymska EPS the professional excellence competition
was held among the personnel of central dispatch offices of
electric power systems and the personnel competition for operational maintenance of substations 220-750 kV in 2012.

У 2012 р. на базі ВП «Вінницяелектротехнологія» проводились міжнародні змагання професійної майстерності
бригад з обслуговування високовольтних ЛЕП національних
енергосистем держав-учасниць СНД.

At Vinnitsaelectrotechnologia an international professional
excellence competition was held among the high-voltage electricity transmission line maintenance crews of national power
systems of the CIS countries in 2012.

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

SE «NPC «Ukrenergo» widely collaborates with educational
divisions in the field and other educational institutions.

У 2012 році навчання пройшли 5 622 працівники
(у 2011 р. – 5 032).

5 622 employees were trained in 2012
(in 2011 – 5 032).

Напрямки підготовки персоналу ДП «НЕК «Укренерго» / Training programmes for personnel of SE «NPC «Ukrenergo»

2011

2012

Оперативний персонал всіх рівнів / Operational staff of all levels

596

405

Персонал з обслуговування з обслуговування підстанцій / Substations maintenance personnel

1037

1224

Персонал з обслуговування ліній / Lines maintenance personnel

618

733

Навчання роботам під напругою / Training of the under voltage work

218

481

Персонал з обслуговування засобів диспетчерського та технологічного управління /
Maintenance personnel of dispatch and technical control means

54

42

Персонал з обслуговування засобів релейного захисту та автоматики /
Maintenance personnel of relay protection and automatic equipment

161

91

Навчання персоналу з охорони праці та пожежної безпеки / Personnel training in labour and fire protection

1565

1759

Інші категорії працівників / Other categories of workers

883

887

Охорона праці 12.2 Labour protection
Створення належних, безпечних та здорових умов праці,
спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності працівників компанії в процесі трудової діяльності, пріоритетне завдання для керівництва ДП «НЕК «Уренерго».

Creation of the proper, safe and healthy working conditions
aiming to preserve life, health and working capacity of employees in the process of labour activity is a priority issue of the SE
«NPC «Ukrenergo» management.

Реалізація державної політики управління охороною праці в ДП
«НЕК «Укренерго» забезпечується шляхом неухильного дотримання вимог чинного законодавства і здійснення комплексу
організаційно-практичних заходів, спрямованих на попередження випадків виробничого травматизму та профзахворювань, для
чого в компанії функціонує Система управління охороною праці
відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці».

Implementation of state policy for labour protection in SE «NPC
«Ukrenergo» is achieved by the strict compliance with the
current legislation and implementation of a range of organizational and practical measures to prevent labour injuries and
labour diseases, therefore the company has labour protection
management system in accordance with the Ukrainian Law «On
Labour Protection».

У 2012 р. основні організаційно-технічні заходи з охорони
праці були реалізовані. Витрати грошових коштів на їх виконання склали 21659,8 тис. грн., що становить 2,53 % коштів
від фонду оплати праці за 2011 рік (Закону України «Про охорону праці» передбачає фінансування охорони праці в обсязі
не менше 0,5% від фонду оплати праці за минулий рік).

The main organizational and technical measures on labour
protection have been implemented in 2012. The expenditures
for their implementation constituted 21,659.8 thousand UAH
that is 2.53% of the salary budget of 2011 (Ukrainian Law «On
Labour Protection» provides funding of the Labour protection
of at least 0.5% of salary budget of the previous year).

Працівники ДП «НЕК «Укренерго» забезпечені спецодягом,
іншими засобами індивідуального та колективного захисту,
мийними та знешкоджувальними засобами на 100%.

SE «NPC «Ukrenergo» employees are provided with overalls
and other means of individual and collective protection, washing and aseptic agents to the full extent.

У 2012 р. 10 948 працівників пройшли медичний огляд, з них
всі працівники, які працюють на роботах із небезпечними і шкідливими умовами праці, пройшли відповідні медичні огляди.

10,948 workers had the medical examination, provided that all
employees holding dangerous and hazardous positions receive
the relevant medical examinations in 2012.

Проведена планова атестація 105 робочих місць за умовами
праці, за результатами якої працівникам ДП «НЕК «Укренерго» у повному обсязі надані пільги і компенсації за роботу з
важкими та шкідливими умовами праці.

Scheduled certification of 105 working places by the working
conditions was conducted and resulted in complete payment
to the SE «NPC «Ukrenergo» employees of the benefits and
compensation for work in difficult and hazardous conditions.

ДП «НЕК «Укренерго» отримало дозволи від Держгірпромнагляду України на всі види робіт підвищеної небезпеки.

SE «NPC «Ukrenergo» obtained the State Service of Mining
Supervision and Industrial Safety OSH Ukraine permits for all
kinds of hazardous operations.

Спільно з профспілковими організаціями проведені огляди-конкурси стану охорони праці, промсанітарії.

The company in cooperation with trade unions conducted
review contests for labour protection and industrial hygiene.

У 2012 р. проведені комплексні перевірки стану охорони
праці та пожежної безпеки в 35 відокремлених підрозділах,
за результатами яких розроблені заходи для усунення виявлених недоліків.

Comprehensive inspections of the labour and fire protection were conducted at 35 separate divisions, and corresponding measures to eliminate identified faults were
developed in 2012.

Під час перевірок особлива увага звертається на виконання
вимог інструкцій з охорони праці під час виконання робіт
підвищеної небезпеки, правильність застосування індивідуальних засобів захисту.

During these inspections, the special attention was paid to the
compliance with requirements of labour protection instructions
when performing hazardous works, the correct use of personal
protective means.

Витрати на охорону праці ДП «НЕК «Укренерго», тис. грн.
Expenses for labour protection of SE «NPC «Ukrenergo», thousand UAH
Витрати / Expenses
Всього витрачено на охорону праці / Total expenses for labour protection
% від фонду оплати праці за минулий рік / % of salary budget of the previous year
Придбання спецодягу та спецвзуття / Purchase of working clothing and shoes

82

2011 рік, тис. грн.
2012 рік, тис. грн.
2011, thousand UAH 2012, thousand UAH
24 931,0

21 659,8

3,4%

2,53%

3 931,0

5 576,2
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Придбання засобів індивідуального та колективного захисту /
Purchase of personal and collective protective means

84

3 252,0

1 839,7

Проведення атестації робочих місць за умови праці /
Certification of workplaces on working conditions

192,0

207,6

Проведення медичних оглядів працівників /
Conduction of the medical examinations of employees

1 022,0

1 343,6

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

3 121,0

3 225,0

Спецхарчування / Special meals

611,0

652,0

Медаптечки та медикаменти / Medical boxes and medications

290,0

302,0

У 2012 р. в ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до міжнародних стандартів розроблено ряд документів:
- Політика у сфері якості, екологічного керування, гігієни та
безпеки праці;
- Настанова з системи управління якістю, гігієною та безпекою праці, екологічного керування;
- Методики процесів «Управління ризиками для здоров’я та
безпеки праці», «Картки ідентифікації небезпек та оцінки
ризиків», «Програма по зниженню небезпек та ризиків»
тощо.

SE «NPC «Ukrenergo» worked out a number of documents
according to the international standards in 2012:
- Policy concerning the quality, environmental management,
hygiene and labour protection;
- Recommendation on the quality, hygiene, labour protection
and environmental management systems;
- Procedures for «Health and labour protection risks
management», «Hazard classification and risks assessment
cards», «Programme for the reduction of risks and hazards»
etc.

Вказана документація поширена в усі енергосистеми ДП
«НЕК «Укренерго», де відбувається її впровадження.

The aforesaid documents are circulated to power systems of SE
«NPC «Ukrenergo», where they are introduced.

Оскільки в ДП «НЕК «Укренерго» вже впроваджено вимоги
ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги» відбулась інтеграція документації в одну систему.

Since SE «NPC «Ukrenergo» has already introduced requirements of ISO 9001:2008 «Quality Management Systems.
Requirements» the documents were integrated into one system.

У 2012 році на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго», як і у 2011
році, сталося два випадки виробничого травматизму, обидва
- у Донбаській ЕС. Причинами нещасних випадків були незадовільний стан обладнання, порушення виробничої дисципліни та технології виконання робіт, недостатня професійна
майстерність працівників і низька вимогливість керівників до
підпорядкованого персоналу. Травмувань сторонніх осіб на
обладнанні ДП «НЕК «Укренерго» не було.

At SE «NPC «Ukrenergo» facilities in 2012, as were in 2011,
there were two cases of labour injuries, both happened in the
Donbasska EPS. The causes of accidents were unsatisfactory
condition of equipment, violation of industrial discipline and the
technology of work performance, the lack of professionalism
and low managers requirements to subordinated personnel.
The injuries of third persons on the equipment of SE «NPC
«Ukrenergo» did not take place.

У 2013 р. передбачено впровадження міжнародного
стандарту OHSAS 18001:2007 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги», що сприятиме створенню
безпечних і здорових умов праці шляхом введення умов, які
дозволяють підприємству систематично визначати і контролювати ризики безпеки і здоров’я, знижувати вірогідність
потенційних аварій.

It is planned to implement international standard OHSAS
18001:2007 «Systems of occupational health and safety.
Requirements» in 2013 that contributes to the formation of safe
and healthy working environment by introducing the conditions that allow the company to identify and control health and
safety risks systematically, reduce the probability of potential
accidents.

Оплата праці 12.3 Remuneration of labour
Пріоритетом соціальної політики ДП «НЕК «Укренерго» є
оплата праці. Адміністрація підприємства проводить політику
збільшення доходів своїх працівників і зобов’язується перед
трудовим колективом вчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату.
Рівень оплати праці працівників компанії залежить від рівня
законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, яка в
середньому за 2012 р. порівняно з 2011 зросла на 13%. Ця позитивна тенденція позначилася і на середньомісячному доході
працівників, який у порівнянні з 2011 роком виріс на 14,9%.
При цьому тарифна складова у структурі доходу працівників
у 2011 та 2012 роках складає в середньому 57,6%.
Середньооблікова чисельність штатних працівників зросла за
звітний рік на 0,4% і склала по підприємству 15794 чоловіка.

The priority of the social policy of SE «NPC» Ukrenergo» is
the remuneration of labour. The management of the company
pursues a policy of salaries increasing to its employees and
undertook to pay wages promptly and fully.
The level of remuneration of employees of the company
depends on the legally established minimum wage which increased on average by 13% in 2012 as compared to 2011. This
positive trend affected the average monthly income of workers,
which increased by 14.9% as compared to 2011.
At this tariff component in the structure of salary employees
constituted on average 57.6% in 2011 and 2012.
Average number of full-time employees has increased by 0.4%
during the year and become 15794 persons.
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Виконання 12.4 Execution of the collective
колдоговору
agreement
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом підприємства визначає обсяг соціальних гарантій для
працівників, непрацюючих пенсіонерів ДП «НЕК «Укренерго»
та членів їх сімей. У 2012 р. спільні зусилля адміністрації
підприємства та профспілкових органів були спрямовані на
забезпечення збільшення доходів працівників компанії та на
посилення їх соціального захисту. Збільшено суму витрат на
виплату матеріальної допомоги, у тому числі на допомогу
при виході на пенсію, преміювання до свят та ювілейних дат,
допомогу молодим подружжям, допомогу жінкам, що мають
дітей, допомогу непрацюючим пенсіонерам тощо.

The collective agreement between the management and
the staff of the enterprise determines the extent of social
guarantees for workers, unemployed retired persons of
SE «NPC «Ukrenergo» and their families. In 2012 the joint
efforts of the company’s management and trade union were
aimed at the employees’ income increasing and strengthening of their social protection. The amount of expenditure
for benefits payment, including retirement aid, bonuses for
holidays and anniversaries, assistance to young families, women with children, non-working pensioners etc.
increased.

Витрати на матеріальну допомогу та соціальні пільги
Expenses for benefits and social aid
2011 рік / year
Назва показника / Indicator

2012 рік / year

Кількість осіб
Витрати, тис. грн
Кількість осіб
Number of people Expenses, thousand UAH Number of people

Витрати, тис. грн.
Expenses, thousand UAH

Медичне обслуговування / Healthcare service

8 957

963,0

10 034

1 532,3

Матеріальна допомога / Financial aid

16 081

47 344,1

15 761

53 577,2

- переведення працівників, які завершили навчання у вищих навчальних закладах освіти та підвищили свій професійний рівень,
на вищі посади із збільшенням розміру посадових окладів.

- transfer of employees, who have completed higher
educational institutions studies and enhanced their skills, to
senior positions with the salary increase.

Працівники ДП «НЕК «Укренерго», а також члени їхніх родин
на пільгових умовах отримують санаторно-курортне лікування
та відпочинок у пансіонаті «Енергетик» та оздоровчому комплексі «Семидвір’я», розташованих на узбережжі Чорного моря
в Криму. Путівки до літніх таборів відпочинку сім’ям працівників, які мають 3-х і більше дітей, а також путівки до пансіонатів
ДП «НЕК «Укренерго» дітям-інвалідам надаються безкоштовно.

On favourable terms employees of the SE «NPC «Ukrenergo»
and their families get a health resort treatment and vacations
in «Energetic» recreation center and the recreational complex
«Semidvorie», located on the Black Sea shore in Crimea. Summer camps vouchers are granted free of charge to the families
of workers who have 3 or more children, as well as trips to recreation centres of SE «NPC «Ukrenergo» for disabled children.

Важливу роль у забезпеченні соціального захисту працівників
відіграють профспілкові організації, які забезпечують надання
фінансової допомоги при народженні дитини, при першому
укладанні шлюбу, у разі тяжких захворювань. Не забувають у
профспілці і про державні свята і пам’ятні дати: жінки отримують фінансове заохочення до Дня 8 березня, учасники Великої
Вітчизняної Війни та бойових дій - до дня Перемоги, ліквідатори аварії на ЧАЕС - до річниці Чорнобильської трагедії.

The trade union organizations play an important role in social
protection of the employees providing financial assistance for
childbirth, the first marriage, in the event of serious illness. The
trade unions also care of public holidays and anniversaries:
women receive financial bonuses on March 8, the veterans of
the Great Patriotic War have the same on the Victory Day, the
liquidators of the Chernobyl accident get some financial aid on
the anniversary of the Chernobyl tragedy.

Санаторно-курортне лікування та відпочинок / Health resort treatment and recreation
Придбано путівок, всього / Trip packages purchased, total

6 415

21 314,0

5 514

22 406,4

109

411,0

244

1 101,4

- за рахунок власних коштів підприємства та профспілкової організації
- at the expense of the company or trade union

6 306

20 903,0

5 096

20 971,2

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

4 832

17 250,6

5 468

22 075,7

4 300
1 197

11 515,7
3 282,3

3 477
1 255

14 167,3
4 679,9

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

- в т.ч. / including:
- працівників / employees
- дітей працівників / children of employees
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Особлива увага надається питанням безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища. За рахунок коштів підприємства
працівники проходять періодичні та позачергові медичні огляди, а робітники, зайняті на роботах з тяжкими та
шкідливими умовами праці, забезпечуються безкоштовним
спецхарчуванням, спецодягом та спецвзуттям. Обов’язковим
є страхування для працівників, які працюють у зоні впливу
шкідливих та небезпечних факторів.

The particular attention is paid to security, hygiene of the
labour and working environment. At the company expense
employees have periodic and exceptional medical examinations, while workers holding positions with difficult and
hazardous conditions are provided with free special meals,
clothing and footwear. The insurance is mandatory for
employees working in the harmful and dangerous factors
impact area.

Угодою між адміністрацією та радою голів профспілкових
органів підприємства передбачено низку заходів для закріплення персоналу на підприємстві, зокрема:
- професійний відбір працівників, надання їм, при прийомі
на роботу, достовірної інформації про умови праці чинні
пільги та соціальні заходи, передбачені на підприємстві;
- застосування до працівників заходів заохочення за сумлінну працю (преміювання за основні результати виробничо-господарської діяльності, нагородження працівників
галузевими і державними відзнаками та нагородами;
- виплата працівникам щомісячної надбавки за стаж роботи
в електроенергетичній галузі відповідно до чинного положення;

Agreement between the management and trade union council of
the company provides a number of measures to attract the staff
to keep the company, particularly:
- professional selection of staff, providing them with reliable
information about working conditions, existing benefits and
social privileges provided by the company;
- application of incentives to encourage employees to fulfil their
work diligently (bonuses for the general results of industrial
and economic activity, rewarding employees with industry and
state honours and awards;
- payment the employees of monthly bonuses for work
experience in the electricity sector in accordance with
applicable regulations;
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Зв’язки з громадськістю, медіа- та 12.5 Public relations, media- and
виставкова діяльність
exhibition activity

88

У 2012 р. інформаційна політика ДП «НЕК «Укренерго» була
спрямована на розширення сприйняття компанії населенням
як системного оператора ОЕС України, залучення громадськості до вирішення питань розвитку магістральних електромереж, підвищення реноме та рейтингу компанії у галузевому, загальнонаціональному та міжнародному масштабах.

The Information Policy SE «NPC «Ukrenergo» in 2012 was
aimed to promote the company among the population as a
system operator of Ukrainian IPS, public involvement in issues
of development of the trunk power networks, to improve the
company reputation and ranking on the interfield, national and
international level.

У 2012 р. діяльність компанії неодноразово ставала інформаційною основою сюжетів провідних загальнонаціональних
телеканалів: Перший Національний, «Інтер», UBR, «ТОНІС».
А події державного значення за участю Президента України
Віктора Януковича, такі як початок будівництва ПЛ 750 кВ
РАЕС – Київська, наповнення водойми ДнГАЕС та включення
під напругу ПЛ 330 кВ ДнГАЕС – Бар, транслювалися у прямому
ефірі Першого Національного каналу.

The company repeatedly became the topic of interest among
the leading national TV channels in 2012: First National, «Inter»,
UBR, «Tonis». And the events of the national importance with
participation of the President of Ukraine Viktor Yanukovych, such
as the beginning of construction of the 750 kV OHL Rivnenska
NPP – Kyivska, filling of the reservoir of the Dnirpovska HPSP
and launching the voltage of 330 kV OHL Dniprovska HPSP - Bar,
were broadcasted live on the First National Channel.

Веб-сайт – невід’ємний та ефективний інструмент інформаційної політики будь-якої сучасної компанії. Так, на офіційному веб-сайті ДП «НЕК «Укренерго» (www.ukrenergo.energy.
gov.ua) публікується інформація як про роботу ОЕС України,
так і про діяльність компанії в частині диспетчерського управління ОЕС України, про перспективу розвитку магістральних
мереж, реалізацію основних інвестиційних проектів та інша
інформація за характером діяльності підприємства.

The website is an essential and effective tool of any modern
company information policy . Thus, the official website of SE
«NPC «Ukrenergo» (www.ukrenergo.energy.gov.ua) obtains
the information both on the operation of Ukrainian IPS and the
company activity in terms of supervisory control over Ukrainian
IPS, the perspective development of the trunk networks, the
implementation of major investment projects and other information related to the company activity.

У 2012 р. компанія брала участь у підготовці та виданні
галузевих збірників «Электроэнергетика СНГ. 20 лет
развития. 1992-2012», «Оптовий ринок електроенергії
України» та буклету ДП «НЕК «Укренерго»: здобутки та
розвиток».

The company participated in the preparation and publication
of specialized digests «CIS Electric Power Industry. 20 years
of development. 1992-2012», «Wholesale electricity market of
Ukraine» and the booklet of the SE «NPC «Ukrenergo»: achievements and progress» in 2012.

Статті фахівців ДП «НЕК «Укренерго» про діяльність компанії,
впровадження та функціонування сучасного обладнання,
способи вирішення технологічних та технічних питань,
тенденції розвитку електроенергетики тощо публікувались у
галузевих журналах «Енергетика та електрифікація», «Электрические сети и системы», «Электропанорама», «Новини
енергетики», «Енергетика та ринок».

The articles of SE «NPC «Ukrenergo» specialists on the company activity, implementation and operation of modern equipment,
solutions for technological and technical issues, electric power
industry development trends, etc. were published in industry
magazines «Energy and Electrification», «Power Networks and
Systems», «Elektropanorama», «News of Energy Industry» and
«Power and Market».

У звітному році компанія брала участь у Х Міжнародному
форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє». Експозиція «ДП «НЕК «Укренерго» під гаслом
«Розвиток магістральних електричних мереж – запорука
надійної роботи ОЕС України» була представлена інформаційними стендами про пріоритетні інвестиційні проекти та
їх реалізацію. Презентувалась власна розробка компанії для
комплексного розв’язання задач оперативного розрахунку
та оптимізації поточних усталених електричних режимів –
корпоративна система «Тезаурус».

During the mentioned year the company participated in the
X International Forum «Fuel and Energy Complex of Ukraine:
Present and Future.» The exhibition of the SE «NPC «Ukrenergo
under the slogan «Development of the trunk power networks is
the key to reliable operation of Ukrainian IPS» was represented
by the information stands for priority investment projects and
their implementation. The company’s own solution for the complex challenges of on-line computation and optimization of the
existing electrical regimes - the corporate system «Thesaurus»
- was presented to the public.

В рамках форуму ДП «НЕК «Укренерго» проведено
семінар щодо особливостей режимів роботи ОЕС України
в умовах інтенсивного розвитку альтернативних джерел
енергії.

Within the framework of the Forum, SE «NPC «Ukrenergo»
carried a seminar dedicated to the specifics of Ukrainian IPS
operation modes under the conditions of the alternative energy
sources intensive development.

Фахівці ДП «НЕК «Укренерго» також брали участь у ХІІ Міжнародному економічному форумі (м. Львів) з питань енергоефективності та ресурсозбереження, у XXV Науково-технічній

Experts of the SE «NPC «Ukrenergo» participated in the XII International Economic Forum on Energy Efficiency and Resource
Conservation (Lviv), in the XXV Scientific Conference on Energy

конференції з питань розвитку енергетики в контексті оновленої «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року».

Development in the Context of the Revised «Energy Strategy of
Ukraine till 2030».

ДП «НЕК «Укренерго» було учасником національного
конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу 2012».
Номінантами конкурсу стали: директор ВП «Вінницяелектротехнологія» Кардаш І.І. у номінації «Керівник підприємства
(організації)», робота «Дослідження режимів роботи ОЕС
України та її розвиток в контексті впровадження відновлювальних джерел електроенергії» у номінації «Науково-технічна розробка» та «Розробка, освоєння виробництва і впровадження в будівництво індивідуальних проміжних металевих
опор типу ПМГ 330 на базі багатогранних стійок для роботи в
умовах підвищених ожеледно-вітрових навантаженнях та інших кліматичних впливів» у номінації «Інноваційний проект».

SE «NPC «Ukrenergo» participated in the national competition
«Leader of the Fuel and Energy Complex 2012». The contest
nominees were: the Director of PA «Vinnitsaelectrotechnologyia» Kardash I.I. in the category «Company’s (organization)
director», research work «Study of Operation Modes of Ukrainian IPS and Its Development in the Context of Introduction of
Renewable Energy Sources» in the category «Research and
development» and research work «Design, Development and
Implementation in the Construction of Individual Intermediate
Metal Supports of PPB 330 Type Based on Multisurface Racks
for Work High Glaze and Wind Conditions and Under Other
Climate Impacts» in the category «Innovation Project».

Також в компанії функціонує Експозиційна зала, де на
інформаційних стендах представлена історія, сучасність та
перспективи розвитку ДП «НЕК «Укренерго».

Moreover, the company has the Exhibition Hall, where the
history, present and prospects of the SE «NPC «Ukrenergo» are
presented on the information boards.

У 2012 р. експозиція поповнилася новими стендами про
основні події/досягнення компанії протягом року, іміджевими
виданнями, фільмами про реалізацію проектів компанії та
міжнародні змагання профмайстерності з обслуговування
високовольтних ЛЕП, інформаційно-аналітичними матеріалами про світові тенденції розвитку електроенергетики тощо.

The exhibition was replenished in 2012 with new exhibition
stands on major events / achievements of the company during
the year, Promo editions, films about the projects implementation and international proficiency competitions on high voltage
power transmission lines maintenance, the information and analytics materials on global trends in power industry and so on.
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Система управління якістю 12.6 Quality management system
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
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Для підвищення ефективності та вдосконалення діяльності ДП «НЕК «Укренерго» впроваджуються сучасні методи
управління, що ефективно використовуються енергетичними
підприємствами Європейського Союзу.

The modern management techniques used by power plants
in the European Union are introduced to raise the efficiency
and improve the work performance of SE «NPC «Ukrenergo».

Так, в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» у 2011 р.
впроваджено систему управління якістю відповідно до вимог
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Системи управління
якістю. Вимоги», проведено сертифікаційний аудит та отримано Сертифікат, який підтвердив, що система управління
якістю ДП «НЕК «Укренерго» стосовно здійснення централізованого оперативно-технологічного управління ОЕС України
та забезпечення передачі електроенергії магістральними і
міждержавними електричними мережами відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.

Thus, a quality management system was introduced in the
management office of SE «NPC «Ukrenergo» in 2011 in accordance with the international standard ISO 9001:2008 «Quality
Management Systems. Requirements», the certification audit
was held and the certificate was issued to confirm that the
Quality Management System of SE «NPC «Ukrenergo» meets
the requirements of ISO 9001: 2008 in relation of the centralized operational and technological management of Ukrainian
IPS implementation and ensuring electricity transmission via
trunk and interstate power networks.

Впровадження системи управління якістю дозволяє підвищити результативність, керованість, прозорість діяльності та
якість послуг, спрямованих на задоволення вимог споживача, і як результат – підвищити імідж та рейтинг ДП «НЕК
«Укренерго» на національному та міжнародному рівнях.

Application of the quality management system can improve
the performance, manageability, transparency and quality of
services to meet the customer requirements, and, as a result, to
improve the image and ratings of SE «NPC «Ukrenergo» at the
national and international levels.

Планами на 2012-2013 роки передбачено вдосконалення
існуючої в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» системи
управління якістю шляхом впровадження міжнародних стандартів ISO 14001 «Системи екологічного керування. Вимоги
та настанови щодо застосування» та OHSAS 18001 «Системи
управління гігієною та безпекою праці. Вимоги», а також
поширення системи управління відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001 на
всі відокремлені підрозділи з диспетчерсько-технологічного
управління ДП «НЕК «Укренерго».

Plans for 2012-2013 foreseen the improvement of the existing
quality management system within the SE «NPC «Ukrenergo»
through the introduction of the international standards ISO
14001 «Environmental Management Systems. Requirements
and guidelines for the use», and OHSAS 18001 «Occupational health and safety management systems. Requirements»,
as well as the extension of control system according to the
requirements of ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 for
all separate divisions for dispatch and technical control of SE
«NPC «Ukrenergo».

Так, відповідно до вимог міжнародних стандартів у 2012 р.
в компанії впроваджено ряд документів: Політика у сфері
якості, екологічного керування, гігієни та безпеки праці,
Настанова з системи управління якістю, гігієною та безпекою
праці, екологічного керування, методики процесів тощо.

Thus, in accordance with international standards, the company
introduced a number of documents in 2012: Policy for Quality,
Environmental Management, Occupational Health and Safety,
Guidance on Quality, Occupational Health and Safety, Environmental Management Systems and Methodological Procedures.

В компанії проведено внутрішні аудити на відповідність
системи управління вимогам вищезазначених міжнародних
стандартів.

The company conducted the internal audits for the management
system compliance with requirements of the above mentioned
international standards.

Для обміну досвідом в частині впровадження міжнародних
стандартів у 2012 р. проведено ряд нарад на базі апарату
управління компанії та спеціалізованих навчальних центрів.

Series of meetings were held in administrative offices of the
company and specialized training centres in 2012 to share experiences in terms of implementation of international standards.

У 2013 р. передбачається проходження ДП «НЕК «Укренерго»
сертифікаційного аудиту на відповідність вимог міжнародних
стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001.

It is planned to carry on the certification audit of SE «NPC
«Ukrenergo» for compliance with the requirements of ISO
9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 in 2013.
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Показники фінансово- 13 Financial and economic
господарської діяльності
performance indicators
Керівництво ДП «НЕК «Укренерго» спрямовує всі зусилля на
забезпечення стабільного фінансового стану підприємства
для реалізації стратегічних планів з розвитку ОЕС України,
сплати в повному обсязі зборів та податків в бюджет, виконання гарантій в сфері оплати праці та соціальної підтримки
працюючих.

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

За результатами 2012 року магістральними електричними
мережами було передано 136 273 млн.кВт·год. електроенергії, за 2011 рік – 131 762 млн.кВт·год. зростання обсягів
передачі електроенергії – 4 511 млн.кВт·год.

According to the results, in 2012 136 273 million kWh of
electric power were transmitted via trunk power networks
as compared to 131 762 million kWh in 2011, electricity
transmission volume increased by 4 511 million kWh.

Вартість наданих послуг з передачі електричної енергії магістральними електричними мережами (товарна продукція)
збільшилась на 560 млн.грн. з 2 840 млн.грн. у 2011 році до
3 400 млн.грн. у 2012 році за рахунок збільшення середньорічного тарифу на передачу електроенергії на 0,34 коп./
кВт·год. та зростання обсягів передачі електричної енергії на
4 511 млн.кВт·год.

The cost of electricity transmission via trunk power
networks (commodity output) increased by 560 million
UAH, from 2 840 million UAH in 2011 to 3 400million UAH
in 2012 due to the increase of average monthly tariff for
electricity transmission by 0, 34 kop./kWh and raise of
electricity transmission volume by 4 511 million kWh.

Умовно-постійні витрати діяльності з передачі електричної
енергії магістральними електричними мережами збільшились на 303,7 млн.грн. з 1 726,1 млн.грн. у 2011 році до
2029,8 млн.грн. у 2012 році.
Витрати на ремонт у 2012 році порівняно з 2011 роком
збільшились на 12,7 млн.грн. і становили 251,8 млн.грн.
Вартість основних засобів за бухгалтерським обліком зросла
на 506,9 млн.грн. – з 4 650,7 млн.грн. (станом на 31.12.2011)
до 5 157,6 млн.грн. (станом на 31.12.2012).
Вартість основних засобів за податковим обліком зросла на
235,4 млн.грн. – з 4 390,9 млн.грн. (станом на 31.12.2011)
до 4 626,3 млн.грн. (станом на 31.12.2012).
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Semi-fixed costs of electricity transmission via trunk power
networks increased by 303,7 million UAH, from 1 726,1
million UAH in 2011 to 2 029,8 million UAH in 2012.
In 2012 repair expenses augmented by 12,7 million UAH
and constituted 251,8 million UAH as compared to 2011.
According to accounting records the value of assets
increased by 506,9 million UAH, – from 4 650,7 million
UAH (as of 31.12.2011) to 5 157,6 million UAH (as of
31.12.2012).
According to taxation records the value of assets increased
by 235,4 million UAH – form 4 390,9 million UAH (as of
31.12.2011) to 4 626,3 million UAH (as of 31.12.2012).

Амортизаційні відрахування зазнали таких змін: зростання
амортизації за бухгалтерським обліком на 97,7 млн.грн. у
2012 році проти 2011 року. За податковим обліком збільшення амортизації на 89,4 млн.грн. з 443,2 млн.грн. у 2011 році
до 532,6 млн.грн. у 2012 році.

Amortization expenses undergone the following changes:
according to accounting records amortization increased by
97,7 million UAH in 2012 as compared to 2011. According
to taxation records amortization increased by 89,4 million
UAH from 443,2 million UAH in 2011 to 532,6 million UAH
in 2012.

Чистий прибуток у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшився на 222,6 млн.грн. або на 27,3% і склав 1039,1 млн.грн.
Прибуток, затверджений НКРЕ, є цільовим та використовується для виконання інвестиційних проектів, а також за іншими
напрямками, передбаченими структурою тарифу.

In comparison to 2011 net profit increased by 222,6 million
UAH or by 27,3% and constituted 1 039,1 million UAH.
Profit approved by NERC is target and shall be used for
implementation of investment projects, or in other fields
included in tariff breakdown.

Відрахування частини чистого прибутку у 2012 році до
Державного бюджету України склали 259,6 млн.грн., що на
151,4 млн.грн. більше ніж у 2011 році (108,2 млн.грн.)

In 2012 deductions of net profit to the state budget of
Ukraine was 259,6 million UAH, that is 151,4 million UAH
more than in 2011 році (108,2 million UAH).

За 2012 рік обсяг сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) до бюджету склав 823,1 млн.грн., що на 116,3 млн.грн. більше ніж у 2011 році (706,8 млн.грн.). У 2012 році було сплачено:
ПДВ – 284,152 млн.грн.;
податок на прибуток – 118, 853 млн.грн.;
ПДФО – 147, 966 млн.грн.;
інші податки та збори – 12, 575 млн. грн.

In 2012 the amount of payment of taxes and duties (obligatory payments) to the state budget constituted 823,1
million UAH, that is 116,3 million UAH more than in 2011
(706,8 million UAH). In 2012 it was paid:
VAT – 284,152 million UAH;
Profit tax – 118, 853 million UAH;
Personal income tax – 147, 966 million UAH;
other taxes and duties – 12, 575 million UAH.
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Обсяг освоєння капітальних інвестицій у 2012 р. склав
1679,3 млн.грн., що на 352,4 млн.грн. більше ніж у 2011 році
(1 326,9 млн.грн.)

The amount of capital investment assimilation in 2012
constituted 1 679,3 million UAH, that is 352,4 million UAH
more than in 2011 (1 326,9 million UAH).

Станом на 31.12.2012 у підприємства відсутня заборгованість
із заробітної плати , сплати податків і зборів.

As of 31.12.2012 the company has no debts on salary,
taxes and duties.

Середньооблікова чисельність штатних працівників склала
(без Держенергонагляду):
2012 рік - 13 188 чол.
2011 рік - 13 202 чол.

The average staff number is (Derzhenergonagliad excluded):
2012 - 13 188 persons
2011 - 13 202 persons

Середня заробітна плата у 2012 році збільшилась на 15,1%
або на 686 грн. і склала 5 233 грн.

In 2012 average salary increased by 15,1% or by 686 UAH
and constituted 5 233 UAH.

Виплати за колдоговором, у т.ч. відрахування профспілкам
та виплати по соцпільгам, у 2012 році склали 32,3 млн.грн. і
зросли порівняно з 2011 роком на 7 млн.грн. (25,3 млн.грн.).

In 2012 the amount of payments under the collective agreement including deductions to labour unions and payment of
social benefits constituted 32,3 million UAH and increased
by 7 million UAH (25,3 million UAH) as compared to 2011.

Вартість основних засобів 13.1 Asset Value
та амортизаційні відрахування
and Amortization Expenses
Вартість основних засобів
Asset value
тис. грн
Thousand UAH

5 157 614

5 000 000 —
4 650 732
4 626 283

4 500 000 —
4 390 884

4 000 000 —
3 713 592

3 500 000 —
Вартість ОЗ за бухгалтерським обліком
Asset value according to accounting records

3 272 253

3 000 000 —
31.12.2010

31.12.2011

Вартість ОЗ за податковим обліком
Asset value according to taxation records

31.12.2012

Амортизаційні відрахування
Amortization expenses
532 592

433 174

443 221

600 000 —

335 509

тис. грн
Thousand UAH

500 000 —
400 000 —
300 000 —
200 000 —
100 000 —
Амортизація за бухгалтерським обліком
amortization according to accounting records

0—
2011 р.
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2012 р.

Амортизація за податковим обліком
amortization according to taxation records
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Передача електроенергії, 13.2 Electricity transmission,
млн. кВт·год
million kWh

Тариф на передачу електроенергії 13.3 Tariff for electricity transmission via
магістральними та міждержавними
trunk and interstate electric networks,
електричними мережами, коп./кВт·год
kop./kWh

2,295
2,623

2,295
2,877

2,295
2,877

2,063
2,564

2,063
2,564

2,063
2,564

2—

2,523
2,693

10 000 —

2,523
2,693

2,5 —

2,523
2,693

12 000 —

1,814
2,000

3—

1,814
2,000

3,5 —

1,814
2,000

12 763
12 374

11 435
12 305

11 230
11 577

10 599
10 277

11 241
10 491

11 446
10 792

10 168
9 708

9 942
9 434

10 447
10 147

11 921
11 396

12 805
11 282

14 000 —

12 277
11 978

коп./кВт·год
kop./kWh

січень
Jan

лютий
Feb

березень
Mar

квітень
Apr

травень
May

червень
Jun

липень
Jul

серпень
Aug

вересень
Sep

жовтень
Oct

листопад
Nov

грудень
Dec

1,5 —

8 000 —

1—
6 000 —

0,5 —

4 000 —

0—

2 000 —
0—

12,5%

13,5%

4,6%

3,0%

5,4%

4,7%

6,1%

7,1%

3,1%

-3,0%

-7,1%

3,1%

січень
Jan

лютий
Feb

березень
Mar

квітень
Apr

травень
May

червень
Jun

липень
Jul

серпень
Aug

вересень
Sep

жовтень
Oct

листопад
Nov

грудень
Dec

2011 р.

2012 р.

коп./кВт·год
kop./kWh
2012 р.

2011 р.

Передача е/е:
Electricity transmission:

2011

2012

Відх.
Difference

ДП «Енергоринок»
SE “Energorynok”

131 762,4

136 273,5

4 511,1

2,4 —
2,2 —
2—
1,8 —
1,6 —
1,4 —

2,153
2,000

2,000 2,000
1,975

1,814
січень
Jan

2,246

2,07

2,313

2,139

2,161

2,423

2,178

2,471

2,19

2,48

2,488 2,493

2,177

2,165 2,155

1,814 1,814

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

2011
2012

Середньорічний тариф у 2012 році зріс по відношенню до 2011 року
на 0,34 коп./кВт·год. або на 15,7%

96

2,358

In 2012 average weighted tariff increased by 0,34 kop./kWh
or by 15,7 % as compared to 2011
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травень
May

червень
Jun

липень
Jul

серпень вересень жовтень листопад грудень
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

283 992
281 490

306 336
332 780

288 920
288 062

304 632
321 923

297 217
276 747

286 600
279 284

293 931
277 110

283 042
291 814

285 620
290 033

лютий
Feb

307 216
275 414

січень
Jan

248 075
255 112

350 000 —

245 576
237 582

300 000 —

тис. грн
Thousand UAH

260 735
252 022

Аналіз оплати послуг 13.5 Analysis of payments
з передачі електроенергії
for electricity transmission services
ДП “Енергоринок” у 2011 році
of SE “Energorynok” in 2011
255 280
327 244

253 860
293 183

238 834
287 942

235 869
304 925

240 766
323 399

247 681
300 218

244 943
273 831

238 017
267 747

256 013
281 345

206 729
238 412

350 000 —

204 647
256 094

тис. грн
Thousand UAH

217 279
245 547

Обсяги товарної продукції і передачі 13.4 Commodity output and electrcity
електроенергії за 2011-2012 роки
transmission in 2011-2012

250 000 —
300 000 —

200 000 —
150 000 —

250 000 —

100 000 —
50 000 —

200 000 —

0—
січень
Jan

лютий
Feb

2011 р.

березень
Mar

квітень
Apr

травень
May

червень
Jun

липень
Jul

3 400

грудень
Dec

0—

— 3 500

— 3 300

134 000 —

2 840

— 3 000
— 2 900
— 2 800

131 000 —

— 2 700

131 762,4

— 2 600
2011

Збільшення середньорічного тарифу з 2,155 коп./кВт·год.
до 2,493 коп./кВт·год. забезпечило зростання доходів на 447,4 млн.грн.
Зростання відпуску електроенергії на 2,7% збільшило доходи на 112,6 млн.грн.
Загальне зростання доходів +560 млн.грн.

2012

сер. знач.
average value

Надходження коштів з ДП "Енергоринок"
Cash proceeds from SE "Energorynok"

— 3 100
136 273,5

березень квітень
Mar
Apr

Товарна продукція
Commodity output

— 3 200

133 000 —

150 000 —

50 000 —

— 3 400

135 000 —
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листопад
Nov

100 000 —

136 000 —

129 000 —

жовтень
Oct

млн.грн.
million UAH.

137 000 —

130 000 —

вересень
Sep

2012 р.

млн.кВт·год
million kWh

132 000 —

серпень
Aug

— 2 500

Передача електроенергії
Electricity transmission

Передача електроенергії / Electricity transmission

2011 р.

Товарна продукція / Commodity output

3 407 900

Надходження коштів з ДП “Енергоринок” / Cash proceeds from SE “Energorynok”

3 377 883

Обсяг товарної продукції
Commodity output

Increase of the average yearly tariff from 2,155 kop./kWh
to 2,493 kop./kWh contributed to increase of profit by 447,4 million UAH.
Increase of electric power supply by 2,7% raised profit by 112,6 million UAH.
Total income increase +560 million UAH
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Надходження грошових коштів, 13.7 Cash proceeds, million UAH
млн. грн. (з ПДВ)
(VAT included)

339 989
330 298

316 626
301 014

351 820
362 644

345 530
384 329

365 910
367 624

388 078
390 715

360 261
366 068

328 598
295 386

321 296
312 337

337 614
305 869

286 094
312 992

307 313
243 384

тис. грн
Thousand UAH

294 657
283 878

Аналіз оплати послуг 13.6 Analysis of payments
з передачі електроенергії
for electricity transmission services
ДП “Енергоринок” у 2012 році
of SE “Energorynok” in 2012

400 000 —

Інші надходження
Other proceeds
379,7

Державний бюджет на інвест. проекти
State budget for investment projects
537,5

Кредит на інвест. проекти
Loan for investment projects
338,7

350 000 —
300 000 —

2011

250 000 —
200 000 —
150 000 —
Надходження коштів від ДП "Енергоринок"
Cash proceeds from SE “Energorynok”
3 377,9

100 000 —
50 000 —
0—
січень
Jan

лютий
Feb

березень квітень
Mar
Apr

травень
May

червень
Jun

липень
Jul

серпень вересень жовтень листопад грудень
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Товарна продукція
Commodity output

сер. знач.
average value

Інші надходження
Other proceeds
725,4

Державний бюджет на інвест. проекти
State budget for investment projects
154,2

Кредит на інвест. проекти
Loan for investment projects
755,8

Надходження коштів з ДП "Енергоринок"
Cash proceeds from SE "Energorynok"

Передача електроенергії / Electricity transmission

2012 р.

Товарна продукція / Commodity output

4 079 865

Надходження коштів з ДП “Енергоринок” / Cash proceeds from SE “Energorynok”

3 963 570

2012

Надходження коштів від ДП "Енергоринок"
Cash proceeds from SE “Energorynok”
3 963,6

100

2011

2012

Надходження коштів від ДП "Енергоринок" / Cash proceeds from SE "Energorynok"

3377,9

3963,6

Кредит на інвест. проекти / Loan for investment projects

338,7

755,8

Державний бюджет на інвест. проекти / State budget for investment projcets

537,5

154,2

Інші надходження / Other proceeds

379,7

725,4

Всього надходження / Total proceeds

4 633,8

5 599,0
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Використання грошових коштів, 13.8 Use of cash, million UAH
млн. грн. (з ПДВ)
(VAT included)

Платежі до бюджету, тис. грн. 13.9 Payments to the state budget, thousand
UAH
Всього платежів
Total payments

1 000 000 —
Заробітна плата з відрахуванням
на соціальні заходи
Wages with social security taxes
1 055,2

Капітальні інвестиції
Capital investments
2 010,3

800 000 —

823 132

706 767

600 000 —
2011

2012

2 305

147 966

10 270

284 152

259 586

118 853

1 283

127 794

9 044

301 421

300 000 —

108 181

Повернення кредитів
Loan repayment
65,6

159 044

2011

250 000 —
Податки
Taxes
706,8

Фінансові витрати
Financial expenses
21,9

200 000 —
150 000 —

Інші витрати
Other expenses
758,9

100 000 —
50 000 —

Капітальні інвестиції
Capital investments
2 172,8

Заробітна плата з відрахуванням
на соціальні заходи
Wages with social security taxes
1 222,1

0—

2011

2012

Податок на прибуток / Profit tax
Відрахування частини чистого прибутку / Deductions from net profit
ПДВ / VAT
Плата за землю / Land fee

2012

ПДФО / Personal income tax

Повернення кредитів
Loan repayment
60,6

Інші платежі / Other payments

Податки
Taxes
823,1

Фінансові витрати
Financial expenses
52,2
Інші витрати
Other expenses
1 051,2
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2011

2012

З/плата з відрах. на соц. заходи / Wages with social security taxes

1 055,2

1 222,1

Податки / Taxes

706,8

823,1

Інші витрати / Other expenses

758,9

1 051,2

Фінансові витрати / Financial expenses

21,9

52,2

Повернення кредитів / Loan repayment

65,6

60,6

Капітальні інвестиції / Capital investments

2 010,3

2 172,8

Всього / Total

4 618,7

5 382,0
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Співвідношення витрат на ремонти 13.11 Repair expenses-to-semi-fixed costs
з умовно-постійними витратами,
ratio, million UAH (VAT excluded)
млн.грн. (без ПДВ)

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

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

21,4
18,2
150,5
189,0

Ремонтні роботи 13.10 Repair works

8,7

13,4

30,9

24,1

23,3

30,9

27,7

19,4

21,4

18,6

20,6

24,0

30,7

27,0

31,5

26,1

27,9

18,2

Ремонти: / Repair works:
2012 р. – 251,8 млн.грн. / million UAH
2011 р. – 239,1 млн.грн. / million UAH

140 —

квітень
Apr

травень
May

червень
Jun

липень
Jul

серпень
Aug

вересень
Sep

27,7
26,1
131,4
150,0

4,9

19,0

30,9
31,5
126,9
144,4

2012

15,1

160 —

23,3
27
119,7
142,4

13,8

серпень вересень жовтень листопад грудень
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

24,1
30,7
117,1
138,1

9,1

липень
Jul

30,9
24
117,9
143,9

4,4

червень
Jun

19
20,6
121,4
140,6

2011

травень
May

15,1
18,6
118,2
140,6

березень квітень
Mar
Apr

13,8
13,4
119,7
149,5

лютий
Feb

4,4
4,9
111,9
135,5

січень
Jan

9,1
8,7
112,6
141,3

180 —

19,4
27,9
139,8
163,0

200 —

120 —
100 —
80 —

на 12,7 млн.грн.
by 12,7 million UAH

60 —
40 —

Стуктура витрат на ремонти, млн.грн.
Repair expenses breakdown, million UAH
300 —

+5,3%

20 —
251,8

січень
Jan

239,1

250 —

+7,3%
200 —

0—
жовтень
Oct

листопад
Nov

грудень
Dec

Ремонти 2011
Repair 2011

+4,0%

193,8

186,3

Ремонти 2012
Repair 2012
УПВ 2011
Semi-fixed costs 2011

50 —
+42,1%
0—

березень
Mar

52,7

49,1

150 —

100 —

лютий
Feb

5,4

3,8
2011

УПВ 2012
Semi-fixed costs 2012

2012

витрати на оплату праці з відрахуваннями
labour expenses with taxes
матеріальні витрати
material expenses
інші витрати
other expenses
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Аналіз витрат на оплату праці 13.12 Analysis of labour costs
Фонд оплати праці, тис. грн.
Payroll budget, thousand UAH

Утримання об’єктів соціально- 13.13 Maintenance of sociocultural facilities
культурного призначення та виплати
and payments under the collective
за колективним договором, млн.грн.
agreement, million UAH
2011
30 —

Виплати по соцпільгам
Payment of social benefits

828 128

820 000 —

25 —

800 000 —

6,706
780 000 —

20 —

760 000 —
15 —

740 000 —
720 354

10 —

18,632

700 000 —
680 000 —

2011

5—

2012

5,965

660 000 —

0—

— 5 400

13 205 —
5 233
13 200 —

13 195 —

2012

— 5 200

30 —
8,216
25 —

— 4 800
13 190 —

20 —

— 4 600
4 547

13 188

13 185 —

15 —

— 4 400

13 180 —
2011

Виплати по соцпільгам
Payment of social benefits

35 —

— 5 000

13 202

Відрахування профспілкам
Deductions to labour unions

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

2012

— 4 200

середньоспискова чисельність (чол.)
Average staff number (per.)
середньомісячна заробітна плата (грн.)
Average monthly salary (UAH)

24,091
10 —

5—

7,597

Виплати за колдоговором 32,307 млн.грн.
Payments under the collective agreement 32,307 million UAH

720 000 —

Виплати за колдоговором 25,338 млн.грн.
Payments under the collective agreement 25,338 million UAH

840 000 —

0—

Зростання середньої заробітної плати у 2012 році в порівнянні із 2011 роком становить 15,1% .
In 2012 average salary increased by 15,1% as compared to 2011.
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Витрати на утримання
об’єктів соцкульт.призначення
Expenses for maintenance
of sociocultural facilities

Відрахування профспілкам
Deductions to labour unions
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Структура освоєння капітальних 13.14 Capital Investment Assimilation
інвестицій, млн. грн. (без ПДВ)
Structure, million UAH (VAT excluded)
Капітальні інвестиції у 2011 р. склали 1 326,9 млн. грн.
In 2011 capital investment constituted 1 326,9 million UAH

Чистий прибуток, млн. грн. 13.15 Net profit, million UAH

400 —
255,8 353,2

350 —
Модернізація та переоснащення
основних засобів 445,1
Modernization and re-equipment of
assets 445,1

Інше 143,3
Other 143,3

121,2 297,4

300 —

269,5 214,8

250 —
200 —

170,1 173,7

150 —
100 —
50 —

2011
2012

0—
I квартал
І quarter

II квартал
II quarter

III квартал
III quarter

IV квартал
IV quarter

Капітальне будівництво 738,5
Capital construction 738,5
Чистий прибуток у 2012р. порівняно з 2011р. збільшився на 222,6
млн. грн. або на 27,3% і становить 1 039,1 млн.грн.

Капітальні інвестиції у 2012 р. склали 1 679,3 млн. грн.
In 2012 capital investment constituted 1 679,3 million UAH

Модернізація та переоснащення
основних засобів 731,7
Modernization and re-equipment of
assets 731,7

In 2012 net profit increased by 222,6 million UAH or by 27,3% as
compared to 2011 and constitutes 1 039,1 million UAH.

Інше 62,4
Other 62,4

Капітальне будівництво 885,2
Capital construction 885,2
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Фінансова звітність за 2012 р. 14 Financial Statement of 2012
Скорочена фінансова звітність ДП «НЕК «Укренерго» за 2012
рік складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), подається нижче у таблицях:
• Фінансовий стан на 31.12.2012
• Сукупні доходи за 2012 р.
• Зміни у власному капіталі за 2012 р.
• Рух грошових коштів за 2012 р.

Concise financial statement of NPC «UKRENERGO» for 2012
made according to the International Accounting Standards
(IAS) is submitted in the tables below:
• Financial situation as of December 31, 2012
• Aggregate revenues for 2012
• Equity capital changes for 2012
• Flow of funds for 2012

Фінансовий стан на 31.12.2012 / Financial Situation as of December 31, 2012
тис. грн. / thousand UAH

АКТИВИ / Assets
ДОВГОСТРОКОВІ АКТИВИ: / Non-current assets:
Основні засоби / Property, plant and equipment
Нематеріальні активи / Intangible assets
Передоплати за основні засоби / Prepayments for property, plant and equipment
Торгова дебіторська заборгованість / Trade accounts receivable
Інші довгострокові активи / Other non-current assets
ПОТОЧНІ АКТИВИ: / Current assets
Запаси / Inventories
Торгова та інша дебіторська заборгованість / Trade and other debts receivable
Передоплати та інші поточні активи / Prepayments and other current assets
Податки до відшкодування та передоплата податків
Taxes refundable and prepaid
Витрати майбутніх періодів / Deferred expenses
Грошові кошти та їх еквіваленти / Cash and cash equivalents
Грошові кошти, обмежені до використання / Restricted cash
УСЬОГО АКТИВІВ / TOTAL ASSETS
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ / EQUITY and LIABILITIES
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: / EQUITY:
Статутний капітал / Statutory fund
Додатковий оплачений капітал / Additional paid-in-capital
Накопичений нерозподілений прибуток / Retained earnings
Усього власного капіталу / Total equity
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ : / NON-CURRENT LIABILITIES:
Урядові гранти / Government grants
Зобов’язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності
та інших довгострокових виплат працівникам
Post-employment and other long-term employee benefit obligations
Відстрочені податкові зобов’язання / Deferred tax liabilities
ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: / CURRENT LIABILITIES
Урядові гранти / Government grants
Кредити та позики / Loans and borrowings
Торгова та інша кредиторська заборгованість / Trade and other accounts payable
Частка прибутку, що сплачується до державного бюджету
Profit share payable to the state budget
Аванси отримані / Advances from customers
Податок на прибуток до сплати / Income tax payables
Інші податки до сплати / Other taxes payables
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ / TOTAL LIABILITIES
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ / TOTAL EQUITY and LIABILITIES
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31.12.2012

01.01.2012

8,817,264
44,024
417,952
29,384
4,463
9,313,087

7,651,598
39,307
210,225
35,048
300
7,936,478

73,436
268,372
29,249

65,171
212,976
13,515

16,184

24,459

74,072
63,674
270,719
795,706
10,108,793

47,079
106,834
10,502
480,536
8,417,014

1,225,115
190,252
5,479,173
6,894,540

1.225.115
156,440
4,727,308
6,108,863

869,180

769,552

260,706

254,139

258,603
1,388,489
189
31,352
1,232,436
472,363

234,876
1,258,567
27,607
536,773
331,427

21,027

58,424

1,407
3,555
63,624
1,825,764
3,214,253
10,108,793

265
10.423
74.665
1,049,584
2,308,151
8,417,014

111

РІЧНИЙ ЗВІТ • 2012 • ANNUAL REPORT

Сукупні доходи за 2012 р. / Total income for 2012

Рух грошових коштів за 2012 р. / Cash flow for 2012

тис. грн. / thousand UAH

2012
ДОХІД ВІД ПОСЛУГ З ПЕРЕДАЧІ ТА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
REVENUES FROM ELECTRICITY TRANSMISSION AND DISPATCH SERVICES
Інші доходи / Other income

3,488,601

Витрати на персонал / Personnel costs

(1,373,248)

Знос та амортизація / Depreciation and amortization

(573,429)

Зменшення корисної вартості торгової та іншої дебіторської заборгованності
Impairment of trade and other receivables
Інші операційні витрати / Other operating expenses

(57,945)
(517,589)

Фінансові доходи / Finance income

8,034

Фінансові витрати / Finance costs

(40,065)

Актуарний збиток від зобов’язань з інших довгострокових виплат
Actuarial gain from other long-term benefit obligations
Збиток від курсових різниць / Foreign currency exchange loss

481
(5,557)

956,033

Коригування на: / Adjustments for:
Знос та амортизація / Depreciation and amortization

573,429

Збиток від вибуття/списання основних засобів та нематеріальних активів
Loss on disposal/write-off of property, plant and equipment and intangible assets

7,705

Нереалізований збиток від курсових різниць / Unrealized foreign exchange loss

2,571

Дохід від урядових грантів, визнаний у поточному році
Income from government grants recognized in current year

(27,607)

Списання ПДВ / VAT write-off

(48,685)

Уцінка запасів / Inventory write-down

732

Нарахування виплат працівникам після закінчення трудової діяльності та інших довгострокових виплат
Post-employment and other long-term employee benefits obligation expense

12,321

Прибуток до оподаткування / Foreign currency exchange loss

Збиток від зменшення корисної вартості торгової та іншої дебіторської заборгованості
Impairment loss on rate and other receivable

57,945

1,089,590

Витрати з податку на прибуток / Income tax expense

(133,557)

витрати / Finance costs

40,065

Чистий прибуток / Net profit

956,033

Фінансові доходи / Finance income

(8,034)

Витрати з податку на прибуток / Income tax expense

133,557

18,028

Грошові кошти від операційної діяльності до змін оборотного капіталу та резервів
Cash from operating activities before changes in working capital and provisions

1,700,032

Зміна запасів / Change in inventories

(12,835)

Зміна торгової на іншої дебіторської заборгованості / Change in trade and other receivables

(107,447)

Зміна передоплат та інших поточних активів / Change in prepayments and other current assets

(15,581)

Зміна податків до сплати та передоплати податків / Change in taxes refundable and prepaid

8,275

Зміна інших довгострокових активів / Change in other non-current assets

5,339

Зміна торгової на іншої кредиторської заборгованості / Change in trade and other accounts payable

60,009

Зміна авансів отриманих / Change in advances from customers

1,142

Зміна податків до сплати / Change in taxes payable

27,644

Сплачений податок на прибуток / Income taxes paid

(118,405)

Отримані фінансові доходи / Finance income received

8,034

Сплачені фінансові витрати / Finance costs paid

(40,031)

Виплати працівникам після закінчення трудової діяльності та інші довгострокові виплати працівникам
Post employment and other long-term employee benefits paid

(18,223)

Грошові кошти від операційної діяльності / Cash from operating activities

1,497,953

Інший сукупний дохід / Other comprehensive income
Актуарний збиток від зобов’язань з довгострокових виплат працівникам після закінчення трудової діяльності
Actuarial gain from post-employment long-term benefit obligations
Відстрочений податок на інший сукупний дохід / Deferred tax on other comprehensive income

(1,707)

Інший сукупний дохід за рік / Other comprehensive income for the year

16,321

Усього сукупного доходу / Total comprehensive income

972,354

Зміни у власному капіталі за 2012 рік / Changes in equity for 2012
тис. грн. / thousand UAH

Додатковий
Накопичений
оплачений нерозподілений
Всього
капітал
прибуток
Total
Additional
Undistributed
Paid Capital
Profit
САЛЬДО НА 1 СІЧНЯ 2012 р. / Balances as at 1 January 2012
1.225.115
156,440
4,727,308 6,108,863
Усього сукупного доходу за рік / Total comprehensive income for the year
Прибуток за рік / Profit for the year
956,033
956,033
Інший сукупний дохід / Other comprehensive income
Актуарний прибуток від зобов’язань з довгострокових виплат працівникам після закінчення трудової діяльності
Actuarial gain from post-employment long-term benefit obligations
Відстрочений податок на інший сукупний дохід
(1,707)
(1,707)
Deferred tax on other comprehensive income
Усього іншого сукупного доходу / Total other comprehensive income
16,321
16,321
Усього сукупного доходу за рік
972,354
972,354
Total comprehensive income for the year
Операції з власниками, визнані безпосередньо у власному капіталі
Transactions with owners, recorded directly in equity
Злиття з компанією під спільним контролем
33,812
1,700
35,512
Merger with an entity under common control
Обов`язкове відрахування частки прибутку до державного бюджету
(222,189) (222,189)
Obligatory profit distribution to the State budget
Усього операції з власниками / Total transactions with owners
33,812
(220,489) (186,677)
САЛЬДО НА 31 ГРУДНЯ 2012 р. / Balances as at 31 December 2012
1,225,115
190,252
5,479,173 6,894,540
Статутний
фонд
Statutory
Capital
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Операційна діяльність / Operating activities
Чистий прибуток / Net profit

160,307

тис. грн. / thousand UAH

2012
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Інвестиційна діяльність / Investing activities
Придбання основних засобів та нематеріальних активів
Purchase of property, plant equipment and intangible assets
Капіталізовані проценти, пов`язані з придбанням основних засобів
Capitalised interest related to purchase of property, plant and equipment
Розміщення коштів, обмежених до використання / Placement of restricted cash
Грошові кошти, використані на інвестиційну діяльність / Cash flows used in investing activities
Фінансова діяльність / Financing activities
Надходження від позик / Proceeds from borrowings
Погашення позик / Repayment of borrowings
Обов’язкове перерахування частки прибутку до Держбюджету
Obligatory profit distribution to the State Budget
Отримані Урядові гранти / Government grants received
Грошові кошти, отримані від фінансової діяльності / Cash flows received from financing activities
Чисте зменшення грошових коштів та їх еквівалентів / Net decrease in cash and equivalents
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року / Cash and cash equivalents at beginning of year
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року / Cash and cash equivalents at end of year
Негрошова інвестиційна діяльність / Non-cash investing activities
Передача чистих активів від суб`єктів господарювання під спільним контролем
Transfer of net assets from entities under common control
Отримання кредитних коштів зі спеціального рахунку / Loan disbursement through special account

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до вимог
Міжнародного стандарту фінансової звітності в рамках
підготовки компанії до переходу на МСФЗ. Аудит фінансової
звітності проведено ПрАТ «КПМГ» Аудит». На думку аудитора
«… фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан на 31 грудня 2012 р. та 1 січня
2013 р., її фінансові результати та рух грошових коштів за рік,
що закінчився 31 грудня 2012 р., відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності».
Фінансова звітність ДП «НЕК «Укренерго» за 2012 р. підписана директором А.М. Ходаківським і заступником головного
бухгалтера М.Л. Осадчим 05.08.2013 року.
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Вживані скорочення

Abbreviations Used

(1,832,693)
(14,613)
(79,692)
(1,926,998)
575,212
(58,207)
(259,586)
128,466
385,885
(43,160)
106,834
63,674

АТ – автотрансформатор
ВРП – відкритий розподільчий пристрій
ЕС – електроенергетична система
КЛ – кабельна лінія електропередачі
ЛЕП – лінія електропередачі
МЕМ – магістральні електричні мережі як структурний підрозділ
НКРЕ – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
ОЕС – Об'єднана енергосистема України
ОРЕ – Оптовий ринок електроенергії України
ПЛ – повітряна лінія електропередачі
ПС - електропідстанція
ТП – трансформаторна підстанція

АТ – autotransformer
OSG – outdoor switchgear
PS – power system
CL – cable line
HVL – high voltage line
TEN – «Trunk Electrical Networks» (as a structural unit)
NERC – National Electricity Regulatory Commission
IPS – Integrated Power System of Ukraine
WEM – Wholesale Electricity Market of Ukraine
OHL –overhead line
SS – substation
TS – transformer substation

35,512
180,525

This financial reporting is prepared in accordance with the
requirements of the International Financial Reporting Standards
in the preparation of the transition to IFRS. The audit of the
financial reporting is made by Privat Joint-Stock Company
«KPMG» Audit». According to the auditor “...financial reporting
is presented fairly, in all substantial aspects, the financial
state as on December, 31 2012 and January, 1st 2013, and
its financial results and movement of money for a year,
which made off on December, 31 2012, in accordance with to
International Financial Reporting Standards“.
Financial reporting of SE “NPC ”UKRENERGO“ for 2012 signed
by director A. M. Khodakivskyi and deputy chief accountant
M. L. Osadchyi on 05.08.2013 year.

115

NELSON.ua • 2013

