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1.

Бачення, місія
Vision, mission

Бачення

Vision

Укренерго через 10 років – інтегрований в
ENTSO-Е оператор системи передачі, який
входить до провідних європейських TSO за
витратами на одиницю встановленої потужності
обладнання та рівнем технологічного розвитку.

In 10 years from now, Ukrenergo becomes the
electricity transmission system operator integrated
into ENTSO-E, which is a leading European TSO
in terms of the costs per unit of equipment’s rated
capacity and the level of technological development.

Укренерго являтиме собою гнучкий «мозковий
центр», що управляє мережею передачі в
автоматизованому режимі, та слугуватиме
майданчиком
для
впровадження
новітніх
технологій в енергетиці.

Ukrenergo will be a flexible “think tank” automatically
managing a transmission network. It will become a
platform for implementation of the most advanced
technologies in the energy sector.

Mission

Місія
Імплементація сучасних методів управління
Об'єднаною
енергосистемою
України
із
забезпеченням рівних умов для доступу
споживачів та ліцензіатів до якісної та чистої
енергії за ринковими цінами, безперешкодного
підключення до електричних мереж виробників
електричної енергії.

Implementation of the modern management
techniques of the Ukrainian energy system and
ensuring equal conditions of access to the quality
and clear energy by the consumers for market prices,
and ensuring unobstructed connection to networks
of electricity producers.

Strategic goals for the next 10 years:
Стратегічні цілі на 10 років:
• забезпечення надійності функціонування
магістральних
електричних
мереж
у
довгостроковій перспективі;
• забезпечення цілісної роботи ОЕС України у
довгостроковій перспективі;
• оптимізація розрахункового тарифу компанії;
• інтеграція
енергосистеми
та
ринку
електроенергії України до ENTSO-E та
європейського ринку електроенергії.
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БАЧЕННЯ, МІСІЯ / VISION, MISSION

• ensuring the reliability of the trunk power grids
functioning in the long-term perspective;
• ensuring the integral operation of the Ukrainian
energy system in the long-term perspective;
• optimization of the company`s estimating tariff;
• integration of the energy system and the energy
market of Ukraine into ENTSO-E and the energy
market of Europe.
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2.

Керівник
ВСЕВОЛОД КОВАЛЬЧУК
Відповідає за всю операційну діяльність компанії,
стратегію розвитку, інвестиції та міжнародну
співпрацю Укренерго. Впроваджує в компанії
кардинально нові принципи управління, реалізації
проектів. Формує команду топ-менеджерів для
трансформації Укренерго у системного оператора
європейського рівня.
Має вагомий досвід управління економічними
процесами,
інвестиціями
в
державних
підприємствах, а також аналітичної роботи (в.о.
віце-президента з фінансів НАЕК «Енергоатом»,
керівник Департаменту НАК «Нафтогаз України»).
Також має досвід роботи у приватному секторі
економіки.
Освіта вища технічна та економічна, вивчає МВА.
Володіє англійською
німецькою мовами.

та

на

базовому

рівні

CEO
VSEVOLOD KOVALCHUK
Responsible for the Company`s operational activity,
development strategy, investments and Ukrenergo`s
international cooperation. Vsevolod Kovalchuk is
implementing the drastically new management and
project management principles within the Company.
The CEO is creating a top-management team for
further transformation of Ukrenergo into the European
transmission system operator.
Vsevolod Kovalchuk possesses asound experience
in the economic process esandinvestments
management inthestate enterprise saswellas the
analytic al work (acting Vice-Presidentfor Financeat
Energoatom, Head of Department at Naftogaz of
Ukraine). He possesses as well a thorough experience
in the private sector of economy.
Technical and economics degrees. Seeking MBA.
Proficient in English; speaks German.

8

ЗВЕРНЕННЯ КЕРІВНИКА / APPEAL OF THE ACTING CEO

Звернення керівника
CEO’s Statement

Друзі!
Ви тримаєте в руках річний звіт Укренерго –
підсумки роботи за рік, що минув. Проте, насправді,
наша робота не закінчується ніколи, адже ми
щомиті контролюємо стан ОЕС України, гарантуючи
цілісність та стабільність її роботи, системно
інвестуємо інтелектуальні та матеріальні ресурси
в її надійність і розвиток. Тому це видання – наш
черговий майлстоун, наші досягнення у цифрах і
фактах.
Ми розпочали фундаментальні зміни в Укренерго.
Моя мета – зробити нашу компанію мобільною,
зрозумілою та прозорою. Я бачу Укренерго
драйвером реформ в електроенергетиці, її
мозковим центром. Для цього планую використати
найкращий вітчизняний та закордонний досвід та
запросив у свою команду провідних менеджерів,
які кардинально змінюватимуть підходи до роботи
в усіх аспектах діяльності компанії.
Разом ми реалізуємо два ключових стратегічних
завдання – проект з інтеграції енергосистеми
України з мережею континентальної Європи
(ENTSO-E) та впровадження нової моделі ринку
електроенергії. Завдання складні та амбітні,
але ми маємо їх виконати, якщо хочемо бути
енергонезалежними та високоінтегрованими у
цивілізований європейський економічний простір.
У проведенні реформ ми вже заручилися
підтримкою закордонних колег, партнерів та
ключових донорів, плануємо розширювати їх коло
й надалі.
Наприкінці року Укренерго представило новий
бренд, візію та філософію компанії, наше бачення
розвитку енергетики. Глобальна енергетика
трансформується у напрямку «озеленення», тобто
виробництва електрики з чистих відновлювальних
джерел – води, Сонця, вітру, біомаси. Україна не
стоїть осторонь цих процесів. Зростаюча частка
відновлюваних джерел енергії виводить на новий
рівень питання надійності роботи мереж, а також
управління енергетичним балансом, змінюючи
звичну парадигму керування енергосистемою.
Майбутнє не за нафтою, не за газом і не за вугіллям.
Майбутнє – за чистою енергією і «розумними»
технологіями її використання. Саме це символізує
новий логотип Укренерго.
Ми впевнено дивимось у майбутнє Укренерго.
Його основа – інтелект, IT, інновації, власний та
світовий досвід.
Щиро ваш,
Всеволод Ковальчук

Dear friends!
You are holding Ukrenergo’s annual report which sums
up the results of our work in the past year. However,
our work never ends, we control and guarantee the
integrity and stable performance of the Energy System
of Ukraine, and invest the intellectual and the material
resources on a regular basis in its reliability and
development. Therefore, this edition is our another
milestone, our achievements in facts and figures.
We started fundamental changes at Ukrenergo. My
goal is to make our company mobile, comprehensible
and transparent. I see Ukrenergo as a driver of reforms
in electricity generation sector and its brain center. To
that end, I intend to borrow from the best domestic and
foreign experience, and have invited to my team the
prominent managers capable of drastically changing
approaches to work in all aspects of our company’s
activity.
We fulfill two key strategic tasks – the project on
integration the Ukrainian energy system in the
power system of Continental Europe (ENTSO-E)
and implementation of a new electricity market
model. Our tasks are complex and ambitious, but
we must accomplish them if we want to be energyindependent and highly-integrated into civilized
European economic area.
In furthering our reforms, we have already secured
support from our foreign colleagues, partners and key
donors, and plan to continue expanding their circle.
At the end of the year, Ukrenergo has presented a new
brand, vision and philosophy of our company and our
vision of the energy industry’s development. Global
energy sector is transforming itself by becoming
“greener”, i.e. generating electricity from clean,
renewable sources: water, the Sun, wind, biomass.
Ukraine is not on the sidelines of these processes,
either. The growing share of renewable energy
sources elevates the importance of such aspects as
reliability of electricity networks and management of
energy balance, changing the customary paradigm of
controlling the power system.
The future belongs to neither oil nor gas nor coal.
The future belongs to clean energy and smart
technologies of using it. That’s what Ukrenergo’s new
logo symbolizes.
We look into Ukrenergo’s future with confidence. It’s
basis are intelligence, IT, innovations, personal and
global experience.
Sincerely yours,
Vsevolod Kovalchuk
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3.

Ключові події року
Key events of the year

• Завершено будівництво заходу ПЛ 750 кВ

• Construction of the 750 kV OHL Khmelnytska NPP

• введенно в роботу автотранформатор на ПС 750

• launch of an automatic transformer at 750 kV

• створено тимчасовий транзит ПЛ 110 кВ з

• creation of a temporary 110 kV transit OL from

• завершено у повному обсязі спільний з

• complete implementation of the joint (with IBRD)

• підписано угоду з KfW (Кредитна установа

• signature of an agreement with KfW (Reconstruction

• підписано

• signature of the Memorandum of Cooperation

Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС
750 кВ «Київська», що зняло обмеження видачі
потужності АЕС;
кВ «Київська» та завершено будівництво заходів
ПЛ 330 кВ Київська – Північна та Київська –
Новокиївська на ПС 750 кВ «Київська», що
збільшило максимально допустимий перетік
потужності по перетину ОЕС України – Київ
на 300 МВт, підвищило надійність роботи
Київського енерговузла;
ПС 330 «Зоря» на ПС 220 кВ «Азовська» для
забезпечення надійного енергопостачання
споживачів Маріупольського енерговузла;
МБРР Проект з передачі електроенергії
(будівництво лінії 330 кВ Дністровська ГАЕС –
Бар та модернізація ряду підстанцій 750-330
кВ забезпечили відповідно видачу регулюючих
потужностей ГАЕС, зниження витрат на передачу
електроенергії та підвищили надійність роботи
енергосистеми);
для відбудови, Німеччина) для фінансування
реконструкції 4-х підстанцій у східній частині
України з їх повною автоматизацією;
Меморандум
з
Національним
секретаріатом Ініціатива CoST та Transparency
International
Україна про співробітництво
із забезпечення прозорості за процесами
будівництва (пілотний проект – встановлення
третього автотрансформатора на ПС 330 кВ
«Чернівецька»);

• проведено успішну реорганізацію Південно-

Західної електроенергетичної системи (пілотний
проект) – зменшення кількості рівнів управління,
підвищення керованості та ефективності роботи
системи.
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КЛЮЧОВІ ПОДІЇ РОКУ / KEY EVENTS OF THE YEARS

– Chornobylska NPP at the 750 rV SS Kyivska is
completed, thus removing limitations on the output
capacity of NPP;

Kyivska SS, and completion of the construction
of the 330 kV Kyivska – Pivnichna and Kyivska –
Novokyivska OLs’ connections to 750 kV Kyivska
SS, thus increasing the maximum flow of capacity
across the IPS of Ukraine – Kyiv section by 300
MW and reliability of Kyivskyi generation system’s
performance;
330 kV Zoria SS to 220 kV Azovska SS to ensure
reliable power supply to Mariupolskyi generation
system’s consumers;

electricity transmission project (construction
of the 330 kV Dnistrovska HPSPP – Bar OL
and modernization of a number of 750-330 kV
substations ensuring the HPSPP’s rated capacity
output, helping reduce electricity transmission
costs and increasing reliability of the power
system’s performance);
Credit Institute, Germany) to finance reconstruction
and complete automation of four substations in
Eastern Ukraine;

with the National Secretariat of CoST Initiative and
Transparency International Ukraine on ensuring
transparency of construction projects (pilot project:
installation of a third automatic transformer at 330
kV Chernivetska SS);

• successful

reorganization of South-Western
Power System (pilot project): reducing the number
of management levels, improving the system’s
controllability and effectiveness.
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4.

Менеджмент та структура
Management and structure

Менеджмент
Management

ВСЕВОЛОД КОВАЛЬЧУК

Тимчасово виконуючий обов`язки директора

VSEVOLOD KOVALCHUK

CEO

ВІТАЛІЙ ЗАЙЧЕНКО

Заступник директора з оперативного керування - головний диспетчер

VITALII ZAICHENKO

Deputy CEO – Chief Dispatcher

ОЛЕКСАНДР КОЛОМІЄЦЬ Заступник директора – головний інженер
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МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРУКТУРА / MENEGEMENT AND STRUCTURE

OLEKSAND KOLOMIIETS

Deputy CEO – Chief Engineer

АНТОН МЯГКОВ

Заступник директора з економіки та фінансів

ANTON MIAHKOV

Deputy CEO for Economics and Finance

ВАДИМ ГОРЮШКО

Заступник директора з інформаційних технологій – директор
відокремленого підрозділу «Інформаційно-технологічний центр»

VADYM HORIUSHKO

Deputy CEO for IT – Head of the separate subdivision “Information and
Technology Center”

ІГОР ГОРДІЄНКО

В.о. заступника директора з інвестиційного планування та закупівель

IHOR HORDIIENKO

Deputy Head for investment planning and procurements

СВІТЛАНА НИКОЛЕНКО

Директор з управління персоналом

SVITLANA NYKOLENKO

Chief Human Resources Officer

МИХАЙЛО БНО-АЙРІЯН

Директор з комунікацій та міжнародного співробітництва

MYKHAILO BNO-AIRIYAN

Chief Communications and International Affairs Officer

ПЕТРО ШЕБЕРСТОВ

Заступник директора з питань корпоративно-соціальної відповідальності

PETRO SHEBERSTOV

Deputy Head for the corporate and social responsibility

ЮРІЙ СОЛОВЕЙ

Заступник директора з питань контролю та запобігання корупції

YURII SOLOVEI

DEPUTY Head for control and prevention of corruption
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Структура
Structure

Інші підрозділи
Other subdivisions

Підрозділи з функціями оперативно-диспетчерського управління
Subdivisions with the operational dispatching management functions

Дніпровська енергосистема
Dniprovska power system

м. Запоріжжя
Zaporizhia city

Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області та частина Донецької області
Dnipro, Zaporizhia, Kirovohrad regions and part of the Donetsk region

Донбаська енергосистема
Donbaska power system

м. Бахмут
Bakhmut city

Частково Донецька та Луганська області
Partly Donetsk and Luhansk regions

Західна енергосистема
Zakhidna power system

м. Львів
Lviv city

м. Сімферополь
Simferopol city

АР Крим
AR of Crimea

Південна енергосистема
Pivdenna power system

м. Одеса
Odesa city

м. Вінниця
Vinnytsia city

Тернопільська, Хмельницька, Вінницька та Чернівецька області
Ternopil, Khmelnytsk, Vinnytsia and Chernivtsi regions

Північна енергосистема
Pivnichna power system

м. Харків
Kharkiv city

Сумська, Полтавська, Харківська та частково Донецька області
Sumy, Poltava, Kharkiv regions and partly Donetsk region.

Центральна енергосистема
Tsentralna power system

м. Київ
Kyiv city

Житомирська, Київська, Чернігівська та Черкаська області та м. Київ
Zhytomyr, Kyiv, Chernihiv, Cherkasy regions and Kyiv city.
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Проектні, дослідні та нормативно-технологічні розробки для забезпечення розвитку енергосистеми України з урахуванням
світових тенденцій в енергетиці, досвіду впровадження технологій та інтеграції до ЕNTSO -Е.
Design, research and normative-technical developments to ensure the development of the Ukrainian energy system taking into account
global tendencies within energy sector, the expertise of the technologies implementation and integration into ENTSO-E.

Інформаційно-технологічний центр
Information and Technology Center

Укренергосервіс
Ukrenergoservice

м. Київ
Kyiv city

МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРУКТУРА / MENEGEMENT AND STRUCTURE

м. Київ
Kyiv city

Сервісні функції для забезпечення ефективності управління, створення можливостей та умов для здійснення основної
ліцензованої діяльності, а також для досягнення економічних, соціальних результатів та одержання прибутку (транспорт,
харчування, кейтерінг, інформаційні послуги, поліграфія тощо).
Service functions to ensure the management efficiency, creation of opportunities and conditions to perform main licensed activities as
well as to attain the economic, social results and profit gaining (transport, catering, information services, documents printing, etc).

Вінницяелектротехнологія
Scientific and research developments

Одеська, Миколаївська та Херсонська області
Odesa, Mykolaiv and Kherson regions

Південно-Західна енергосистема
Pivdenno-Zakhidna power system

м. Київ
Kyiv city

Забезпечення функціонування та розвитку ІТ-інфраструктури
To ensure the IT-infrastructure operation and development.

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Рівненська області
Volyn, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Lviv and Rivne regions

Кримська енергосистема*
Krymska power system*

Науково-проектний центр розвитку
Об’єднаної енергетичної системи України
Science and research Centre on development
of the Ukrainian power system

м. Вінниця
Vinnytsia city

Науково-дослідні розробки, виготовлення оснащення для ремонтно-експлуатаційних робіт в електромережах, база навчання
персоналу магістральних та розподільчих мереж
Scientificandresearchdevelopments, producing of equipment for the repair and main tenance works with in the grid, training platform for
the trunk power and distribution grids workers.

Південьенергопром*
Pivdenenergoprom*

м. Сімферополь
Simferopol city

Розробка, виготовлення і постачання продукції спеціального призначення для підприємств енергетичного комплексу
Workingout, production and supply of the special purpose products designed for the energy complex enterprises.

Держенергонагляд
Derzhenergonahliad

м. Київ
Kyiv city

Контроль за дотриманням суб’єктами електроенергетики, вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у
сфері виробництва, постачання та споживання енергії; забезпечення додержання вимог технічної експлуатації електричних
станцій і мереж, атомних електростанцій (крім ядерної частини), технічної експлуатації енергетичного обладнання об’єктів
електроенергетики, підключених до енергосистеми України, а також об’єктів Укренерго
Control over observance of the power industry units the requirements of the regulatory and normative-technical acts within energy
generation, supply and consumption; maintenance of compliance with the technical requirements of the power systems, grid, nuclear power
plants (except the nuclear part) operation as well as the technical operation of the power equipment installed at the facilities connected to
the Ukrainian energy system as well as the Ukrenergo units.
* інформація про діяльність відсутня у зв’язку з тим, що підрозділи знаходиться на тимчасово окупованій території
* any information about the operational activities as the subdivisions are located at the temporarily occupied territories.
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5.

Початок реформ
Beginning of reforms

Структурні зміни в компанії

Structural changes at Ukrenergo

2016 рік став періодом підготовки та початку
глибоких структурних перетворень в Укренерго.
Їх мета - реформувати роботу компанії та зробити
її ефективною, прозорою і динамічною.

2016 became the year of preparation and launch
of deep structural transformations at Ukrenergo.
Their goal is to reform the company and make it an
efficient, transparent and fast-growing enterprise.

Йдеться не лише про оптимізацію організаційної
структури
підприємства.
Змінюються
підходи та філософія роботи в усіх ключових
сферах діяльності – управлінні персоналом,
інфраструктурних
проектах,
інвестиційній
політиці, перебудові компанії відповідно до
Третього енергетичного пакету ЄС тощо. Для
цього нова команда менеджерів розробляє
стратегію розвитку Укренерго, яка стане
дорожньою картою реформ Укренерго.

What it means is not only optimization of the
company’s organization. Approaches and philosophy
of work in all key areas of activity – personnel
management, infrastructure projects, investment
policy, the company’s transformation according
to EU’s Third Energy Package, etc. – are going to
change. To that end, a new team of managers is
preparing Ukrenergo’s development strategy which
will become the roadmap of reforms at Ukrenergo.

План розвитку

Transmission system

системи передачі

development plan

Укренерго розробило План розвитку системи
передачі на наступні 10 років.

Ukrenergo has developed a transmission system
development plan for the next 10 years.

Документ розробляється на основі звіту з
оцінки відповідності (достатності) генеруючих
потужностей, а також з урахуванням планів
розвитку суміжних систем передачі, систем
розподілу електричної енергії та основних
тенденцій розвитку енергетики.

The document is worked out according to the report
on the conformity (adequacy) assessment of the
generation facilities as well as taking into account the
adjacent transmission systems development plans,
electricity distribution systems and main tendencies
in energy sector.

План розвитку містить:

The development plan contains:

• заходи,

спрямовані
на
забезпечення
надійності (безпеки) постачання електричної
енергії;

• measures of ensuring security of electricity

• інформацію про енергооб’єкти, які мають бути
збудовані та/або реконструйовані протягом
наступних 10 років, строки їх будівництва та/
або реконструкції, джерела фінансування;

facilities to be built and/or reconstructed within
the next 10 years, their construction and/
or reconstruction timeframes and sources of
financing;

• інформацію про інвестиції в об’єкти системи

• information regarding ongoing investments in

передачі, які вже реалізовуються, з прогнозом
інвестицій на наступні три роки.
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supply;

• information regarding electricity generating

transmission system’s infrastructure, and an
investment forecast for the next three years.

Політика закупівель

Procurement policy

Принципи прозорості та чесної конкуренції є
основними у нашій діяльності. Введена нова
система управління закупівлями для запобігання
корупційним ризикам.

Transparency and fair competition are the key
principles of our business. We have implemented a
new procurement management system to prevent
corruption risks.

Інформація про всі закупівлі компанії публікується
у відкритому доступі на Торговому майданчику,
інтегрованому на офіційному сайті Компанії.

Information about all procurements of our company
is openly accessible on the Trading Site integrated
with Ukrenergo’s official website.
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Розроблена
нова
Методика
управління
закупівлями товарів, робіт і послуг та укладання
договорів, яка почне діяти вже з січня 2017 р.
Проект Методики попередньо був опублікований
на веб-сайті та на сторінці Укренерго у facebook для
отримання експертних оцінок та вдосконалення.
Укренерго одне з перших в країні долучилося
до системи публічних закупівель ProZorro –
інструменту системної реформи тендерного
процесу в електронних публічних та державних
закупівлях в Україні. Наша мета – максимально
ефективно втілити у життя концепцію прозорості
закупівель – від їх планування до кінцевого
постачання товарів.

Ukrenergo was one of the first companies in Ukraine
to join ProZorro, a public procurement system serving
as an instrument of systemic reform of the tender
process in public and government e-procurements in
Ukraine. Our goal is the most effective implementation
of the procurement transparency concept, from
procurement planning to final delivery of goods.

Укренерго ще у квітні 2015 року приєдналося до
тоді ще пілотної системи електронних закупівель
ProZorro. За неповний календарний рік вдалося
провести більше тисячі закупівель.

Back in April 2015, Ukrenergo joined the-then pilot
e-procurement system called ProZorro. In less
than a calendar year, we made over one thousand
procurements.

Тому на момент введення в дію Закону
України «Про публічні закупівлі» 1 квітня 2016
року підприємство було готове на всі 100%
до проведення надпорогових закупівель на
платформі ProZorro.

Therefore, when the Law of Ukraine On Public
Procurements went into effect on 1 April 2016, our
company was fully ready to make over-threshold
procurements via ProZorro.

Крім того, Укренерго у цій системі проводить
більшість допорогових закупівель. За 2016 рік
компанія чотири рази визнана лідером у рубриці
«Перемога тижня», демонструючи результати
економії коштів від 26% до 83%.
Новою ініціативою Укренерго стала реалізація
металобрухту на майданчику системи електронних
торгів СЕТАМ. Це дозволяє уникнути зловживань,
забезпечити максимальну конкуренцію під час
аукціонів та значно підвищити кінцеву вартість
реалізованого майна. У 2016 р. проведено 5
аукціонів з реалізації металобрухту та вживаного і
списаного обладнання на загальну суму 23,2 млн
грн. без ПДВ, що у понад 1,5 рази перевищило
його оціночну вартість.

Moreover, most of Ukrenergo’s sub-threshold
procurements are transacted via this e-platform, too.
Four times during 2016, our company was named
the leader in the Victory of the Week nomination,
showing cost savings ranging from 26% to 83%.
Another initiative from Ukrenergo was the sales of
scrap metals on SЕТАМ e-trading platform. It helps
avoid abuse of official capacity, ensure maximum
competitiveness of auctions and significantly increase
the final value of commodity sold. Five auction sales
of scrap metals and used and written-off equipment
were held in 2016 for the total amount of UAH 23.2
million w/o VAT, exceeding the appraised value of
auctioned items more than 1.5 times.

Приєднання до мереж

Network connection

У грудні 2016 р. Укренерго ініціювало
впровадження принципу «єдиного вікна» в порядку
приєднання електроустановок до магістральних
мереж компанії. Основна мета – спрощення
процедури видачі та погодження технічних
умов на приєднання до магістральних мереж
компанії,
техніко-економічних
обґрунтувань,
надання вихідних даних на розробку схем видачі
потужності генеруючих установок тощо.

In
December
2016,
Ukrenergo
initiated
implementation of the “single window” principle for
the procedure of connecting electrical plants to the
company’s trunk power grids. The main goal was
to simplify the procedure of issuing and approving
technical specifications for connection to the
company’s trunk power grids, feasibility studies,
providing input data for development of generating
plants’ output capacity schemes, etc.

Ключові принципи роботи “єдиного вікна”:

Key principles of the “single window” scheme:

• максимальний термін видачі технічних умов –
10 днів;
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The new Methodology of Managing Procurements of
Goods, Works and Services and Making Contracts
has been developed, and will come into effect
in January 2017. A draft Methodology has been
posted on Ukrenergo’s website and Facebook
page to receive expert opinions and improvement
recommendations.

• maximum

issuance period
specifications: 10 days;
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for

technical

• заявник спілкується з оператором «єдиного

• the applicant communicates with a “single

• клієнтоорієнтованість

–
оператор
намагатиметься максимально допомогти
клієнту, щоб його документація відповідала
вимогам законодавства та нормативних
документів компанії. Наша мета – не відмовити,
а допомогти отримати «так».

• customer orientation: operators will try to help

Наразі послуга надається в режимі спілкування з
оператором «єдиного вікна» та через спеціальну
поштову скриньку для особистої передачі
документів.

Presently, this service is provided via communication
with a “single window” operator and a special
mailbox for personal delivery of documents.

вікна» та через форми зворотного зв’язку;

Вже на початку 2017 року на новому сайті будуть
інтегровані он-лайн форми, через які можна буде
подавати заяву про виконання комплексу заходів
з приєднання та підключення електроустановок
певної потужності до електромереж Укренерго.
Крім того, розробляється новий сервіс –
інтерактивна
карта
магістральних
мереж
Укренерго, яка допоможе попередньо визначити
технічні можливості приєднання нової генерації,
а також «зелений калькулятор» для розрахунку
орієнтовної вартості такого приєднання.

window” operator and using feedback forms;

customers as much as possible to make sure
that their documentation is compliant with
requirements of law and the company’s regulatory
documents. Our goal is not to deny but to help
receive a “yes”.

In early 2017, our new website will have integrated
online forms which customers could use to submit
applications for connection of electrical plants of
certain capacity to Ukrenergo’s power grids.
In addition, we are developing a new service: an
interactive map of Ukrenergo’s trunk power grids,
which will help assess technical feasibility of
connecting new generating plants, and a “green
calculator” to calculate an estimated cost of
connection.

Новий ринок електроенергії

New electricity market

На розгляді українського парламенту знаходиться
проект Закону України «Про ринок електричної
енергії України». Його мета – приведення
законодавства України до вимог Третього пакету
енергетичного законодавства ЄС, запровадження
конкурентних механізмів функціонування ринку
електричної енергії.

A draft Law of Ukraine On the Electricity Market
of Ukraine has been submitted to the Ukrainian
parliament. The purpose of this document is to
harmonize Ukrainian legislation with requirements
of the EU Third Energy Package and implement
competitive mechanisms of the electricity market.

Прийняття нового закону стане необхідною
передумовою
структурних
змін
в
електроенергетиці України, підґрунтям для
інтеграції ринку електричної енергії України до
регіональних енергетичних ринків, з наступним
входженням
до
загальноєвропейського
енергетичного ринку.
Укренерго у 2016 році завершило розробку
«Механізмів функціонування нової моделі ринку
електроенергії» та взяло за основу проекти правил
ринку. Також розроблено перші редакції проекту
Кодексу передачі та Кодексу комерційного обліку.
У законопроекті «Про ринок електричної енергії
України» передбачено процедуру сертифікації
оператора
системи
передачі,
моніторинг
виконання вимог щодо відокремлення і
незалежності оператора системи передачі.
Для початку процесу сертифікації Укренерго як
оператора системи передачі буде проведено
переоцінку активів компанії та розпочато процес
корпоратизації.

The passage of this law will become a necessary
precondition for structural changes in Ukraine’s
electricity generation sector and a foundation
for integration of Ukraine’s electricity market into
regional energy markets and the subsequent merger
with the pan-European energy market.
In 2016, Ukrenergo has finished work on developing
the Mechanisms of Functioning of a New Electricity
Market Model, taking draft market rules as the basis.
First versions of the draft Transmission Code and
draft Commercial Metering Code have also been
developed.
The draft Law of Ukraine On the Electricity Market
of Ukraine sets out the TSO (transmission system
operator) certification procedure and the procedure
of monitoring compliance with requirements to TSO’s
separation and independence.
Before the process of certifying Ukrenergo as a
transmission system operator begins, the company’s
assets will be reevaluated and corporatization
process will be launched.
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Укренерго впроваджує європейські стандарти в
проведенні аукціонів з розподілення пропускної
спроможності міждержавних електромереж:
розроблено
електронну
платформу
для
проведення аукціонів, яка буде впроваджена на
початку наступного року.

Ukrenergo implements European standards in
auctions on distribution of cross-border power grids’
capacity: an e-platform for these auctions has been
developed, and will be launched at the beginning of
the next year.

відеоблог керівника. Організовуються пресконференції та прес-тури на енергооб’єкти.
Запроваджено систему зворотного зв’язку з
працівниками Укренерго - електронну пошту
befree та персональну сторінку керівника.

We hold press conferences and organize press tours
of our generating facilities. A system of gathering
feedback from Ukrenergo’s personnel via befree
e-mail service has been launched and personal
account.

Міжнародна співпраця та
інтеграція до ENTSO-E

International cooperation and
integration into ENTSO-E

Компанія долучилась до міжнародної ініціативи
CoST та Transparency International Україна
із забезпечення прозорості за процесами
будівництва. Відповідний Меморандум про
співпрацю був підписаний 27 жовтня 2016
року між ДП «НЕК «Укренерго», Національним
секретаріатом Ініціатива CoST та Transparency
International Україна.

Our company has joined Construction Sector
Transparency Initiative (CoST) Ukraine and
Transparency International Ukraine, and a
memorandum on cooperation between Ukrenergo
NPC SE, the National Secretariat of CoST Initiative
and Transparency International Ukraine was signed
on 27 October 2016.

Стратегічна мета Укренерго –
енергосистеми України до ENTSO-E.

інтеграція

Нова команда менеджерів дала новий імпульс
інтеграційним процесам ОЕС України в ENTSO-E,
розширила напрями співпраці з енергетичними та
фінансовими інституціями.

Our new team of managers gave strong impetus
to the process of integrating the Energy System
of Ukraine into ENTSO-E, expanding the areas of
cooperation with energy and financial institutions.

Розпочато ґрунтовний системний діалог з
ключовими донорами, налагоджено нові відносини
з європейськими партнерами – Європейською
Комісією, Енергетичним Співтовариством та
Секретаріатом ENTSO-E.

A systemic, constructive dialogue has begun
with key donors, and new relationships have
been established with our European partners: the
European Commission, Energy Community and
ENTSO-E Secretariat.

Корпоративне управління

Corporate governance

Успішне
впровадження
корпоративної
реформи стане базою для подальших якісних
трансформацій у компанії.

Successful implementation of a corporate reform
will become the basis for continuing qualitative
transformations at our company.

У 2016 р. Укренерго провело активні консультації
та розпочало розробку реформи корпоративного
управління із залученням експертів Стратегічної
групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) в
Україні.

In 2016, Ukrenergo actively held consultations
and started the work on developing a corporate
governance reform by engaging experts from the
Strategic Advisory Group for Supporting Ukrainian
Reforms (SAGSUR).

Реформа передбачає створення незалежної
Наглядової ради та ряду комітетів, а також
перетворення Укренерго на акціонерне товариство
з 100% акцій у власності держави відповідно до
Принципів корпоративного управління Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

This reform envisages creation of an independent
Supervisory Board and a number of committees,
and Ukrenergo’s transformation into a joint-stock
company wholly owned by the state in accordance
with the corporate governance principles of the
Organization for Economic cooperation and
development (OECD).

Результатом
проведення
реформи
стане
підвищення довіри і легітимності в стосунках
з
міжнародними
діловими
партнерами,
забезпечення незалежності від політичного
впливу та збільшення рівня прозорості діяльності
компанії.

20

Ukraine’s strategic goal is integration of the Ukrainian
energy system into ENTSO-E.

The reform should result in the increasing trust
and legitimacy in relationships with international
business partners, ensuring independence from
political interference and greater transparency of the
company’s business.

Публічність

Publicity

Відкритість, прозорість та послідовність – основні
принципи діяльності компанії, що дозволяють їй
бути прогнозованою для клієнтів і споживачів її
послуг. Кардинально змінено політику у зовнішніх
та внутрішніх комунікаціях. Компанія активно
використовує
соціальні
мережі,
створено

Openness, transparency and consistency are the key
principles of our business, allowing our company to
be predictable for its customers and service users.
Our external and internal communication policies
have drastically changed. Ukrenergo actively uses
social networks, and has launched CEO’s video blog.

ПОЧАТОК РЕФОРМ / BEGINING OF REFORMS

Ініціатива CoST передбачає розкриття всієї
необхідної інформації з проектів будівництва для
верифікації незалежними експертами Ініціативи
CoST. Також для здійснення громадського
контролю над ефективністю витрачання коштів
ця інформація публікується у доступних для
загалу джерелах.
Пілотним проектом стало встановлення третього
автотрансформатора 330/110/35 кВ на підстанції
«Чернівецька».
До програми Ініціативи CoST входять проекти з
технічного переоснащення 7 підстанцій 330 кВ
(«Чернівецька», «Житомирська», «Черкаська»,
«Суми»,
«Кременчук»,
«Новокиївська»,
«Жовтнева»). У перспективі – розширення сфери
співпраці.

CoST Initiative envisages disclosure of all required
information regarding construction projects for
verification by CoST Initiative’s independent experts.
For the purpose of public control over effectiveness
of spending, this information is also published in
open sources.
The pilot project featured installation of the third
330/110/35 kV automatic transformer at Chernivetska
substation.
The CoST Initiative program includes the company’s
projects of upgrading seven 330 kV substations
(Chernivetska, Zhytomyrska, Cherkaska, Sumy,
Kremenchuk, Novokyivska and Zhovtneva). The
scope of cooperation may be expanded in the future.

HR-політика

HR policy

Для консультацій з питань реформування
компанії, у тому числі у формуванні нової HRполітики, залучаються фахівці з успішним
досвідом реалізації проектів та корпоративного
управління. Ми запроваджуємо нові принципи
роботи з персоналом: відкритість для всіх
кваліфікованих кандидатів з ринку праці; світові
методи та практики управління персоналом;
комплексний підхід до навчання на основі потреб
та впровадження інновацій.

For consultations regarding reforms at our company,
including formation of a new HR policy, we engage
specialists with successful experience in project
implementation and corporate governance. We
implement new principles of personnel management:
openness to all qualified candidates from the labor
market; global personnel management methods and
practices; comprehensive approach to training on the
basis of needs and implementation of innovations.

З 2016 року запроваджено відкритий відбір на
ключові посади. Також інформація про вакансії
публікується на офіційному веб-сайті Укренерго і
на відкритих інтернет-ресурсах (hh.ua, rabota.ua,
«Пропоную роботу»).

In 2016, we introduced open selection to key
positions. Information about our vacancies is also
posted on Ukrenergo’s official website and open
online resources (hh.ua, rabota.ua, Job Offers).
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6.

Об’єднана енергосистема України
Ukrainian Energy System

Чим і як ми керуємо
What and how we manage

Слобожанська
Східна

Харківська

Харківська
Кремінська

Доброславська

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ / LEGEND
Електростанції
Power plants
діючі
що будуються
currently in operation under construction

Лінії електропередачі та підстанції
Transmission lines & substations
діючі
currently in operation

перспективні
future projects

АЕС / NPP
TЕС / TPP
ГЕС, ГАЕС / HPP, HPSPP
BЕС / WPP
CЕС / SPP
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лінії, що демонтуються
dismantled lines
підстанції,
що будуються
substations
which are under construction
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Встановлена потужність ОЕС України
Installed capacity of the Ukrainian Energy System
Сумарна встановлена потужність ОЕС України*

Total installed capacity of the Ukrainian ES*
2014

2015

2016

ГВт/GW

%

ГВт/GW

%

ГВт/GW

%

АЕС

NPP

13,84

25,3

13,84

25,3

13,84

25

ТЕС генеруючих компаній

TPP of generating companies

27,70

50,7

27,80

50,7

27,84

50,3

ТЕЦ та інші ТЕС

CHPPs and other TPPs

6,55

12

6,59

12

6,47

11,7

ГЕС, ГАЕС

HPPs, PSPPs

5,78

10,6

5,81

10,6

6,22

11,3

СЕС

Solar generation

0,35

0,6

0,36

0,6

0,46

0,8

ВЕС

Wind generation

0,42

0,8

0,43

0,8

0,44

0,8

Станції на біопаливі

Biofuel station

-

-

-

-

0,06

0,1

Всього

Total

54,64

100

54,83

100

55,33

100

*в т. ч. 3942,7 МВт на неконтрольованій території Донбаської ЕС та без урахування генерації Кримської ЕС
*including 3942,7 MW on the uncontrolled territory of Donbas PS; excluding Crimea PS generation.

ВЕС
Wind generation

СЕС
Solar generation
ГЕС, ГАЕС
HPPs, PSPPs

2016
2015

ТЕЦ та інші ТЕС
CHPPs and other TPPs

Станції на біопаливі
Biofuel station

АЕС
NPP

2014

%

ТЕС генеруючих компаній
TPP of generating companies

24

ЧИМ І ЯК МИ КЕРУЄМО / WHAT AND HOW WE MANAGE

РІЧНИЙ ЗВІТ 2016 ANNUAL REPORT

25

Баланс виробництва/споживання електроенергії
Generation balance/electricity consumption

Річний максимум навантаження
Annual peak demand

Виробництво електроенергії електростанціями
ОЕС України, млрд кВт·год

Річний абсолютний максимум споживання
електричної потужності ОЕС України був
зафіксований 05.01.2016 р. (вівторок) о 18:00
і становив 23 898 МВт при частоті 50 Гц і
температурі –11,7°C.

Absolute annual electric power peak demand within
the Ukrainian ES was recorded on 5 January 2016
(Tuesday) at 6 pm; it amounted to 23 898 MW, the
frequency amounted to 50 Hz, the temperature was
–11,7°C.

Мінімум споживання потужності в цей день
дорівнював 17 554 МВт.

Minimum power demand as of this day amounted to
17 554 MW.

Добове споживання електроенергії становило
510,9 млн кВт·год, що на 40,7 млн кВт·год
вище минулого року. Збільшення зумовлене
зростанням споживання електроенергії через
більш холодну температуру повітря.

Daily electricity demand amounted to 510, 9 mln
kWh, 40, 7 mln kWh more y-o-y. The increase is due
to the higher electric power consumption given a
colder air temperature.

Умови проходження річного максимуму
споживання електричної потужності
за останні 5 років

Terms of the annual electricity peak demand
passage for the last 5 year

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

Electricity generation at the Ukrainian power
stations, bln kWh
2015
49,39
12,39
6,81
87,63
0,98
0,47
–
157,67

TPPs of generating companies (GKs)
CHPPs and other TPPs
HPPs, PSPPs
NPP
Wind generation
Solar generation
Other
Total

Без урахування виробників Кримської ЕС
та тимчасово неконтрольованих територій
Луганської та Донецької областей

СЕС
Solar generation

Інші
Other

%
31
8
4
56
0,6
0,3
–
100

2016
49,90
13,28
9,12
80,95
0,89
0,49
0,17
154,82

%
32
9
6
52
0,6
0,3
0,1
100

Excluding Crimea PS generation and the temporarily uncontrolled territories pf Luhansk and Donetsk
regions.
2016
ТЕС генеруючих компаній (ГК)
TPPs of generating companies (GKs)

2015

%
АЕС
NPP

ТЕЦ та інші ТЕС
CHPPs and other TPPs

Виробництво
Споживання
Експорт
Сальдо з країнами СНД та НКТ
Імпорт
* перетоки з АР Крим
** перетоки з НКТ Донбаського регіону
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Generation balance and electricity consumption,
bln kWh

Generation
Consumption
Export
Balance with CIS countries and
uncontrolled territories
Import

Година
проходження
максимуму

2015
157,7
150,5
3,6

2016
154,8
149,3
4

5,7*

1,5**

2,1

0

* cross flows from AR Crimea
** cross flows from the Donbas region uncontrolled territories
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Частота

Температура
повітря

Відхилення від
Максимум
попереднього
потужності
року

Peak demand passage peak demand
Frequency Air temperature Peak load
date, day of the week passage time
Hz
°C
MW
05.01.16 (Tuesday)
18:00
50,00
-11,7
23 898
26.12.15 (Wednesday)
17:00
50,01
-2,4
22 356 **
26.11.14 (Wednesday)
17:00
50,00
-4,7
25 712*
11.12.13 (Wednesday)
17:00
50,00
-8,5
29 085
24.12.12 (Monday)
17:00
50,00
-13,0
30 525

Deviation y-o-y
MW
1542
3 356
3 373
1 440
2 213

%
6,9
-13,1
-8,5
-4,7
7,8

Добове
Відхилення від
споживання
попереднього
електричної
року
енергії
Daily electricity
Deviation y-o-y
consumption
Mln kWh
Mln kWh
%
510,9
40,7
8,7
470,2 **
-74,0
-13,6
544,2 *
-68,8
-11,2
613,0
-41,1
-6,3
654,1
60,3
10,1

* – без Кримської ЕС
** – без Кримської ЕС та НКТ

* – excluding Crimea PS
** – excluding Crimea PS and uncontrolled territories

Максимум покриття забезпечувався генерацією
потужністю 24 740 МВт.

Peak demand was ensured by the generation with a
capacity of 24 740 MW

Навантаження електростанцій ОЕС України

Ukrainian power stations capacity

Генерація

ГЕС, ГАЕС
HPPs, PSPPs

Баланс виробництва та споживання
електроенергії, млрд кВт·год

Дата, день тижня
проходження
максимуму

Generation

Потужність, МВт/ Capacity, MW

АЕС

NPP

11 976

ТЕС генеруючих компаній

TPP of generating companies

8 557

Інші ТЕЦ та блокстанції

Other CHPPs and generating plants

1 532

ГЕС

HPP

946

ГАЕС

PSPP

702

блочні ТЕЦ

Generating CHPP

922

ВЕС

Wind generation

105

Всього

Total

24 740

Грудневий максимум споживання електричної
потужності ОЕС України був зафіксований в день
заміру 21.12.2016 (середа) о 18:00 і становив 23 286
МВт при температурі –5,4°C. Мінімум споживання
потужності в цей день дорівнював 16 805 МВт,
споживання електроенергії – 500,1 млн.кВт·год.

Peak electric power demand in December within the
Ukrainian ES was recorded on 21 December 2016
(Wednesday) at 6 pm; it amounted to 23 286 MW, the
temperature was –5,4°C. Minimum demand as of this
day amounted to 16 805 MW, electricity consumption
– 500,1 mln kWh.
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Максимум покриття забезпечувався генерацією
потужністю 24 353 МВт.

Peak demand was ensured by the generation with a
capacity of 24 353 MW

Навантаження електростанцій ОЕС України

Ukrainian power stations capacity

Генерація

Generation

Потужність, МВт/ Capacity, MW

АЕС

NPP

11002

ТЕС генеруючих компаній

TPP of generating companies

9089

Інші ТЕЦ та блокстанції

Other CHPPs and generating plants

1024

ГЕС

HPP

1303

ГАЕС

PSPP

1279

блочні ТЕЦ

Generating CHPP

644

ВЕС

Wind generation

12

Всього

Total

24353

Графіки споживання потужності середнього
робочого дня грудня в ОЕС України
за 2015 - 2016 роки, МВт

Average consumption power consumption
graphs December working day
at the Energy System of Ukraine
for 2015-2016, MW

23 000 -

22 000 -

21 000 -

20 000 -

Максимальне споживання в осінньо-зимовий
період в ОЕС України зафіксовано в грудні, в день
заміру 21 грудня (середа) 2016 року о 18:00 годині,
та становило 23286 МВт, при температурі -5,4°C.
Максимум за десятихвилинними замірами о 16:50
становив 23454 МВт. Ранковий максимум потужності
був о 11:00 годині. Різниця між вечірнім і ранковим
максимумом дорівнювала 563 МВт. Коефіцієнт
заповнення добового графіка дорівнював 89,5%,
коефіцієнт нерівномірності добового графіка
споживання потужності був – 72,2%.

Peak electricity demand during winter within the
Ukrainian ES was recorder in December, on 21
December (Wednesday) 2016 at 6pm; it amounted
to 23286 MW, the temperature was -5,4°C. Peak
demand per ten-minute measurements at 4.50pm
amounted to 23454 MW. Morning electricity power
peak demand was recorded at 11 am. Difference
between evening and morning peak indices
amounted to 563 MW. Daily load factor amounted to
89, 5%, daily form factor amounted to 72,2%.

Графіки споживання електричної потужності
за зимовий день заміру в ОЕС України
за 2015 - 2016 роки, МВт

Charts of electric power consumption for the
winter day of measurement in the Energy System
of Ukraine for 2015-2016, MW
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Абсолютні добові значення споживання електроенергії та потужності в ОЕС України по місяцях
Абсолютний максимум споживання
потужності

Температура в день
абсолютного максимуму
споживання потужності

Months

Absolute peak load consumption

Temperature on a day of
the absolute peak load
consumption

Максимальна різниця
максимумів за часовими
вимірами від 10-ти хвилиних замірів
Maximum margin of the
peak loads on hourly
basis per ten-minute
measurements

°С
°С

МВт
MW

January
February
March
April
May
June *
July
August
September
October
November
December

МВт
MW
2016
23 898
21 118
19 793
18 382
16 444
17 503
17 749
17 631
18 442
21 053
22 274
23 286

Місяці
року

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень *
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

2015
24 601
23 647
22 085
21 667
18 122
17 734
17 261
17 705
17 932
20 671
21 412
22 356

%
-2,9%
-10,7%
-10,4%
-15,2%
-9,3%
-1,3%
2,8%
-0,4%
2,8%
1,8%
4,0%
4,2%

2015
-17,8
-7,3
2,2
5,9
13,5
23,7
25,5
27,8
26,6
4,3
2,6
-2,4

2016
-11,7
2,4
3,7
9,4
15,0
25,0
25,9
25,4
10,5
2,4
-6,4
-5,4

2015
325
378
560
345
580
401
436
529
466
417
369
362

2016
351
310
329
221
455
366
529
426
399
384
379
435

Absolute daily electricity and power consumption indices within the Ukrainian ES on a monthly basis

Максимальне добове
споживання електроенергії
Daily electricity peak
demand
млн.кВт∙год
mln kWh
2015
2016
%
532,2
510,9
-4,0%
512,1
459,7
-10,2%
473,6
433,7
-8,4%
462,0
396,4
-14,2%
380,8
359,6
-5,6%
382,9
383,9
0,3%
372,2
385,7
3,6%
379,7
382,6
0,7%
369,2
384,5
4,1%
430,7
457,8
6,3%
452,7
480,2
6,1%
470,2
500,1
6,4%

Абсолютний мінімум
споживання потужності
Power consumption
absolute minimum
МВт
MW
2015
2016
%
16 464 14 991
-8,9%
15 871 14 570
-8,2%
15 095 13 948
-7,6%
13 140 12 158
-7,5%
12 188 11 302
-7,3%
11 391 11 203
-1,7%
11 568 11 846
2,4%
11 702 11 667
-0,3%
11 730 11 973
2,1%
12 114 12 394
2,3%
14 017 14 541
3,7%
14 161 15 334
8,3%

Мінімальне добове
споживання електроенергії
Minimum daily electricity
peak demand
млн.кВт∙год
mln kWh
2015
2016
%
466,7
420,3
-10,0%
449,5
404,0
-10,1%
417,8
386,1
-7,6%
361,6
343,8
-4,9%
330,4
306,1
-7,3%
320,4
319,5
-0,3%
324,7
331,9
2,2%
325,8
326,4
0,2%
334,3
338,6
1,3%
339,7
349,8
3,0%
401,6
415,4
3,4%
406,9
435,1
6,9%

Максимальна нерівномірність добового графіка
Daily schedule peak
irregularity
млн.кВт∙год
mln kWh
2015
2016
%
6 889
6 867
-0,3%
6 636
6 046
-8,9%
6 257
5 641
-9,8%
6 266
5 536
-11,7%
5 267
5 097
-3,2%
5 483
5 247
-4,3%
4 996
4 871
-2,5%
5 868
5 527
-5,8%
5 762
5 900
2,4%
6 862
6 693
-2,5%
6 674
6 512
-2,4%
7 007
7 134
1,8%

* -з 23 червня 2015р. без НКТ/ * - excluding the uncontrolled territories since 23 June 2015

Абсолютний максимум споживання потужності, МВт
Absolute peak load consumption, MW

Абсолютний мінімум споживання потужності, МВт
Power consumption absolute minimum, MW
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Структура споживання електроенергії
Electricity consumption structure

Структура споживання електроенергії в
розрізі основних галузей промисловості та
груп споживачів

Споживання електричної енергії нетто в Україні
за 2016 рік склало 118,3 млрд кВт∙год, що на 0,5
млрд кВт∙год або на 0,4% менше, ніж за 2015 рік.

Electricity consumption (net) in Ukraine amounted to
118,3 bln kWh in 2016, being 0,5 bln kWh or 0,4%
less than in 2015.

Зниження електроспоживання в цілому по Україні
відбулося переважно за рахунок зменшення
споживання електричної енергії у Донецькій та
Луганській областях.

Decrease in electricity consumption within Ukraine
occurred owing to decrease in electricity consumption
in Donetsk and Luhansk regions.
Actually, excluding electricity consumption in
Donetsk and Luhansk regions, the increase in
electricity consumption has been recorded since
2016 by 2,3 bln kWh or 2,2% y-o-y.

Так,
без
урахування
електроспоживання
Луганської та Донецької областей, за 2016 рік
зафіксовано збільшення споживання електричної
енергії, порівняно з аналогічним періодом
минулого року, на 2,3 млрд кВт∙год або на 2,2%.

Electricity consumption structure (specific weight of
net weight) in 2016 was comparatively the same as
in 2015.

Структура споживання електричної енергії
(питома вага від Нетто) за 2016 р. порівняно з
2015 р. не зазнала суттєвих змін.
Річне споживання електроенергії брутто по
ОЕС України в 2016 році склало
147140 млн кВт∙год

Gross annual electricity consumption within the
Ukrainian ES amounted to
147140 mln kWh in 2016

Електроспоживання брутто, млн кВт∙год

Середньомісячна температура
повітря, °С

Gross electricity consumption, mln kWh

Average monthly air temperature, °С

Основні галузі промисловості та групи
споживачів

Main industries and
consumer groups

Споживання
електроенергії
(млн кВт·год)

Питома вага, %
+, - %

Electricity consumption
(mln kWh)

Specific weight, %

2015

2016

до 2015 р.

Electricity consumption
(total, net), including:

118726,9

118258,0

1. Промисловість

1. Industry

50200,3

1.1. Паливна

1.1. Fuel

4284,6

1.2. Металургійна

1.2. Metallurgic

Споживання електроенергії всього (Нетто),
у тому числі:

2015

2016

-0,4

100

100,0

49995,4

-0,4

42,3

42,3

3597,5

-16,0

3,6

3,0

28755,0

28872,3

0,4

24,2

24,4

1.3. Хімічна та нафто- 1.3. Chemical and
хімічна
petrochemical

3084,7

2968,5

-3,8

2,6

2,5

1.4. Машинобудівна

1.4. Engineering

3669,8

3706,4

1,0

3,1

3,1

1.5. Будівельних матеріалів

1.5. Building materials

2067,4

2198,8

6,4

1,7

1,9

1.6. Харчова та переробна

1.6. Food and
processing

4066,2

4214,3

3,6

3,4

3,6

1.7. Інша

1.7. Other

4272,7

4437,5

3,9

3,6

3,8

2. Сільгоспспоживачі

2. Agricultural
consumers

3342,3

3513,2

5,1

2,8

3,0

3. Транспорт

3. Transport

6807,0

6795,5

-0,2

5,7

5,7

2015

2016

+, -

%

2015

2016

+, -

4. Будівництво

4. Construction

747,6

814,1

8,9

0,6

0,7

січень

January

15 364*

14 449

-915

-6,0

-1,6

-5,4

-3,8

лютий

February

13 609*

12 737

-872

-6,4

-1,0

2,3

3,3

5. Комун.-побутові
споживачі

5. Public utility
consumers

15194,9

15190,7

0,0

12,8

12,8

березень

March

13 964*

12 909

-1 055

-7,6

4,3

4,5

0,2

6. Інші непромислові
споживачі

6. Other non-industrial
consumers

5954,9

6031,9

1,3

5,0

5,1

квітень

April

12 420*

11 145

-1 275

-10,3

9,0

12,1

3,1

7. Населення

7. Population

36480,0

35917,3

-1,5

30,7

30,4

травень

May

10 778

10 673

-105

-1,0

15,8

15,4

-0,4

червень

June

10 458

10 562

104

1,0

20,2

20,4

0,2

липень

July

11 015

11 343

328

3,0

21,9

22,4

0,5

серпень

August

10 996

11 179

183

1,7

22,3

21,9

-0,4

вересень

September

10 634

10 881

247

2,3

18,8

15,9

-2,9

жовтень

October

12 427

12 906

479

3,9

7,1

6,7

-0,4

листопад

November

12 873

13 525

652

5,1

4,8

1,6

-3,2

грудень

December

13 806

14 831

1 025

7,4

1,4

-2,6

-4,0

рік

year

148 344

147 140

-1 204

-0,8

10,3

9,6

-0,7

2016

Населення
Population

2015
Промисловість
Industry
Споживання
електроенергії

* - з урахуванням неконтрольованих територій Донецької області.
* - including the Donbas region uncontrolled territories.

Electricity consumption

Інші непромислові споживачі
Other non-industrial consumers

млн кВт∙год
mln kWh

15 000 2015
10 000 2016
5 000 -
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В
останні
роки
зросла
залежність
електроспоживання
від
температури
навколишнього середовища: зростає доля
електроспоживання населення та комунальнопобутових споживачів, які гнучко реагують на
коливання температури, а доля промисловості
знижується.
Так за останні 5 років в електроспоживанні брутто
доля населення збільшилась на 5% і становить
34,7 % в 2016 році, а доля промисловості
знизилась на 6% та становить 34,0% в 2016 році.
При різкому зниженні або рості температур
максимум електроспоживання зростає на
200÷250 МВт на 1°С.
Абсолютний річний максимум споживання
потужності в ОЕС України величиною 23898 МВт
був зафіксований о 1800 05 січня (вівторок),
що на 703 МВт нижче рівня минулорічного
максимуму, який був 09 січня (п’ятниця). Найвище
значення добового споживання електроенергії –
510,9 млн.кВт∙год, що на 21,2 млн.кВт∙год нижче
минулорічного. Середньодобова температура цієї
доби була –11,7°C морозу при -17,8°C минулого
року.
Абсолютний
річний
мінімум
споживання
потужності був зафіксований 12-го червня
(неділя), о 0500 - 11203 МВт, що на 188 МВт нижче
минулорічного. Найнижче значення добового
споживання електроенергії – 306,1 млн.кВт∙год
спостерігалось у неділю, 1-го травня, і було на
14,3 млн.кВт∙год нижче минулорічного.

In recent years the electricity consumptions depends
much on the ambient temperature: share of the
electricity consumption by population and public
utility consumers who flexibly react to temperature
fluctuations, when industrial share is decreasing.
Over the last 5 years the share of population in gross
electricity consumption has increased by 5% and
amounts to 34.7% in 2016; the share of industry has
decreased by 6% and amounts to 34,0% in 2016.
Given a sharp drop or rise of the temperature,
the peak electricity consumption increases up to
200÷250 MW per 1°С.
Absolute peak load demand within the Ukrainian ES
amounted to 23898 MW; it was recorded at 6pm on
5 January (Tuesday), being 703 MW lower the last
year`s maximum recorded on 9 January (Friday).
Daily peak electricity consumption - 510,9 mln kWh,
being 21,2 mln kWh lower y-o-y. The average daily
temperature on this day amounted to 11,7°C below
zero comparing to -17,8° C y-o-y.
Absolute annual minimum load demand was recorded
on June 12 (Sunday) at 5 am - 11203 MW, being
188 MW lower y-o-y. The lowest daily electricity
consumption was up to 306,1 mln kWh on 1 May
(Sunday), being 14,3mln kWh lower y-o-y.

Експорт/імпорт електроенергії / Electricity export/import
Наявність потужних міждержавних ліній
електропередачі ОЕС України забезпечує
значний обмін електроенергією з енергетичними
системами країн ЄС (Угорщини, Словаччини,
Польщі та Румунії) та країн СНД (Росії, Білорусі,
Молдови).

The interstate transmission lines of the Ukrainian
energy system ensure the electricity exchange
with the energy systems of the European countries
(Hungary, Slovakia, Poland and Romania) as well
as the CIS countries (Russa, Belarus, Moldova).

Кількість міждержавних ліній
електропередачі, якими електроенергія
переміщується через митний кордон України

Number of the interstate electricity
transmission lines which transfer the
electricity via the Ukrainian customs frontier

ЛЕП класу напруги кВ, шт.
Transmission lines, voltage class kV, units

Країна

Country

Росія

Russia

750
1

500
1

400
–

330
5

220
2

110
2

35
–

6 / 10
–

Молдова

Moldova

–

–

–

7

–

11

1

1

Білорусь

Belarus

–

–

–

2

–

2

1

–

Польща

Poland

1

–

–

–

1

–

–

–

Словаччина

Slovakia

–

–

1

–

–

–

1

–

Угорщина

Hungary

1

–

1

–

2

–

–

–

Румунія

Romania

1

–

1

–

–

–

–

–

Відповідно
до
чинного
законодавства
України у 2016 р. право здійснювати експорт
української електроенергії до енергосистем
Словаччини, Угорщини, Румунії отримали: ПАТ
«ДТЕК Павлоградвугілля», ТОВ «ТЕК»,
ПАТ
«Донбасенерго», ПП «ЕРУ Трейдінг», ТОВ «Восток
Ресурс», ТОВ «Глобал Енерджі», а до Польщі –
ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Due to the Ukrainain legislation, the following
companies obtained the right to export the
Ukrainian electricity to the energy systems of
Slovakia, Hungary and Romanian in 2016: PJSC
“DTEK Pavlogradvugillya”,
LLC “TEK”, PJSC
“Donbasenergo”, PE “ERU Trading”, LLC “Vostok
Resource”, LLC “Gpobal Energy” as well as the
PJSC “DTEC Pavlogradvugillya” to Poland.

Погодження
від
Міненерговугілля
України
щодо можливості використання пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж
«Острова Бурштинської ТЕС» для транзитних
поставок електроенергії було надано виключно
ДПЗД «Укрінтеренерго». За 2016 рік сумарна
величина транзитних поставок електроенергії
склала 331,8 млн.кВт∙год.

Only the State Foreign Trade Company
“Ukrinterenergo” obtained the approval of the Ministry
of Energy and Coal Industry of Ukraine concerning
the possibility to use the throughput capacity of the
interstate power grids of the “Burshtyn Island TPP”.
Total quantity of the transit energy supplies amounted
up to 331,8 mln kW∙h.

Комерційні імпортні поставки електричної енергії
до ОЕС України в 2016 р. не здійснювалися.
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There were not any commercial electricity import
supplies to the Ukrainian energy system in 2016.
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Обсяги експортованої/імпортованої
електроенергії з/до ОЕС України
за 2015-2016 рр., млн кВт∙год

Scopes of the electricity import/export from/to
the Ukrainian energy system
during 2015-2016, mln kW∙h

2015

2016

Експорт електроенергії
до країн ЄС

Electricity export
to the EU-countries

«Острів Бурштинської ТЕС» (далі – «Острів»)
продовжує функціонувати у режимі паралельної
роботи з енергооб’єданням ENTSO-E та
відокремлено від основної частини ОЕС України,
що дозволяє здійснювати експортні поставки до
країн ЄС.

The“Butshtyn Island TPP” (hereinafter “Island”) is
functioning in parallel with the European Network,
ENTSO-E, separately from the main part of the
Ukrainian energy system which allows for the export
supplies to the countries of the Western Europe.

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

(transmission from the “Burshtyn Island TPP” to
ENTSO-E)

Угорщина

Hungary

Експорт

export

3 531,1

3 055,6

Імпорт

import

0,0

0,0

Словаччина

Slovakia

Експорт

export

21,9

0,1

Імпорт

import

0,0

0,0

Румунія

Romania

Експорт

export

0,0

0,0

Імпорт

import

0,0

0,0

Всього з «Острова БуТЕС»

Total from the “Burshtyn Iskand TPP”

Експорт

export

3 552,9

3 055,7

Імпорт

import

0,0

0,0

Польща

Poland

Експорт

export

66,5

957,4

Імпорт

import

0,0

0,0

Росія

Russia

Експорт

export

3,7

0,0

Імпорт

import

2 136,0

0,0

Експортні поставки електроенергії з «Острова» в
2016 р. здійснювалися за зовнішньоекономічними
контрактами ТОВ «ТЕК», ПАТ «Донбасенерго»,
ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПП «ЕРУ Трейдінг»,
ТОВ «Восток ресурс», ТОВ «Глобал енерджи».

Молдова

Moldova

Експорт

export

17,6

3,7

Поставки електроенергії по ПЛ 35 кВ Ужгород 2 Собранці в 2016 році не здійснювалися.

Імпорт

import

0,0

0,0

Білорусь

Belarus

Експорт

export

0,8

0,0

Імпорт

import

0,0

1,2

Всього з країнами СНД

Total with the CIS countries

Експорт

export

22,1

3,7

Імпорт

import

2 136,0

76,8

Експорт всього

Export, total

3 641,6

4 016,8

Імпорт всього

Import, total

2 136,0

0,0

Величина потужності максимально допустимого
експорту з «Острова», узгоджена з уповноваженою
особою ENTSO-E на 2016 рік, складала 650 МВт.
Така величина зумовлена як балансом «Острова»
(генеруючою спроможністю), так і динамічною
стійкістю Бурштинської ТЕС та мережі «Острова».

ENTSO-E

Словаччина
Slovakia

The total capacity of the maximum allowable export
from the “Island” was negotiated with the authorized
person of ENTSO-E in 2016 and amounted to 650
MW. The following quantity is preconditioned both
by the “Island” balance (generating capacity) and
the dynamic stability of the Burshtyn TPP and the
“Island” grid.

Р export t ≤ 650 MW

«Острів Бурштинської ТЕС»
Burshtyn Island TPP

Угорщина
Hungary
Румунія
Romania

В 2016 р. обсяг експортних поставок
електроенергії з «Острова» у порівнянні з 2015
роком зменшився на 13,99 %.

Експорт електроенергії в Польщу
(«направлена передача» по ПЛ – 220 кВ
Добротвірська ТЕС – Замость)

The export supplies of the electricity from the “Island”
in 2016 were carried out in accordance with the
foreign economic contracts of the LLC “TEK”, PJSC
“Donbasenergo”, PJSC “DTECK Pavlogradvugillua”,
PE “ERU Trading”, LLC “Vostok resource”, LLC
“Global Energy”.
There were not any electricity supplies via the 35 kV
OHL Uzhgorod 2-Sobrantsi in 2016.
The scope of the electricity supplies from the
“Burshtyn Island TPP” in 2016 decreased by 13,99%
y-o-y.

Electricity export to Poland

(“directional transmission” via the 220 kV OHL
Dobrotvirska TPP – Zamosc)

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

220kV OHL Dobrotvirska- Zamosc may ensure
the electricity export to Poland in the “directional
transmission” mode with a total capacity up to 235 MW.

Р ехроrt ≤ 235 MW
Польща (ПС 220 кВ Замость)
Poland (220kV SS Zamosc)
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Україна (Добротвірська ТЕС)
Ukraine (Dobrotvirska TPP)
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Протягом 2016 року експортні поставки
електроенергії до Польщі здійснювалися за
зовнішньоекономічним контрактом ПАТ «ДТЕК
Павлоградвугілля».

The export supplies of electricity to Poland in
2016 were carried out in accordance with the
foreign economic contract of the PJSC “DTECK
Pavlogradvugillua”.

У порівнянні з 2015 роком, обсяг експортних
поставок української електроенергії до Польщі в
2016 році збільшився в 14 разів.

The scope of the export supplies of electrity to
Poland increased in 2016 in 14 times y-o-y.

Технологічні перетоки
електроенергії з Росією

Technological energy flows
with Russia

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

Transport system of the Ukrainian Energy System
allowed for the electricity exchange between the
Ukrainian Energy System and the Unified energy
system of Russia with a capacity up to 3000 MW.

Р ехроrt ≤3000 МВт
ОЕС України
Ukrainian Energy System
P import ≤3000 MW

ЄЕС Росії
Unified Energy System
of Russia

Комерційні
експортні/імпортні
поставки
електроенергії з/до ОЕС України за цим
напрямком в 2016 р. не здійснювалися, а перетоки
електроенергії до ОЕС України, які склалися
за 2016 рік, зумовлені паралельною роботою
енергоситем та оформлювалися за договором
між ДП «Енергоринок» та ПАТ «Интер РАО».

There were not any commercial export/import
supplies of electricity from/to the Ukrainian Energy
System in that direction in 2016. The electricity
flows to the Ukrainian Energy System in 2016 were
preconditioned by the parallel operation of the energy
systems, they were carried out in accordance with
the contract between the SE “Energorynok” and the
PJSC “Inter RAO”.

Експорт електроенергії в
Республіку Молдова

Electricity export in Republic of
Moldova

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

Given the carrying capacity of the internal crossroads
of the Ukrainian Energy System, the scope of the flow
from the Ukrainian Energy System to the Moldovan
Energy System amounts to 700 MW however it
may be limited to zero in cases of the peak load or
during the maintenance works at the adjacent 330 kV
transmission lines.

Протягом 2016 року комерційні експортні поставки
електроенергії до Молдовської енергосистеми не
здійснювались.
Незначний обсяг перетоку електроенергії, який
складався за рік, пов’язаний з паралельною
роботою
енергосистем
та
оформлювався
за договором між ДП «Енергоринок» і ВАТ
«Energocom».

There were not any commercial electricity export
supplies to the Moldovan Energy System in 2016.
Low scope of the electricity flows is preconditioned
by the parallel work of the power systems. It was
carried out in accordance with the contract between
the SE “Energorynok” and the PC “Energocom”.

Експорт електроенергії
в Республіку Білорусь

Electricity export in Republic of
Belarus

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

Current interstate connections may ensure the
commercial electricity exchange between the
Ukrainian and Belarusian Energy Systems with a
capcity up to 900 MW.

Р ехроrt ≤900 МВт
ОЕС України
Ukrainian Energy System

ОЕС Білорусі
Belarussian Energy System
P import ≤900 MW

Експортні поставки української електроенергії
до Республіки Білорусь протягом 2016 р. не
здійснювались, а незначний обсяг поставки
електроенергії до ОЕС України, який склався
за рік, пов’язаний з живленням споживачів
прикордонних районів між ОЕС України і ОЕС
Білорусі та оформлювався за договором між ДП
«Енергоринок» та ДВО «Белэнерго».

There were not any export supplies of the Ukrainian
electricity to the Republic of Belarus in 2016 whereas
the low scope of the electricity supply to the Ukrainian
Energy System is preconditioned by the supplies
to the consumers of the border areas between
the Ukrainian Energy System and the Belarussian
Energy System. It occurred in accordanbce with the
contract between the SE “Energorynok” and the SPP
“Belenergo”.

Р ехроrt ≤700 МВт
ОЕС України
Ukrainian Energy System
P import ≤700 MW
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Молдовська ЕС
Moldovan Energy System
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7.

Експлуатація і ремонти магістральних мереж
Operation and repair of trunk power grids

Передача електроенергії
Electricity transmission

Обсяг капітального ремонту основного
обладнання ПС 220-750 кВ

Магістральні і міждержавні електричні мережі
Trunk and cross-border power grids
Станом на 31.12.2016 р. на балансі ДП «НЕК
«Укренерго» знаходилось:

As of 31 December 2016 the SE “NPC “Ukrenergo”
managed:

• 137* підстанцій 110-750 кВ трансформаторною

• 137 110-750kV substations with a transformer

потужністю 78553,1 МВА.

capacity up to 78553,1 MVA.

• 21,38 тис. км ПЛ по трасі, та 22,99 тис. км – по

• 21,38 thousand km of the overhead lines over the

ланцюгах.

route and 22,99 thousand km – over the chains.

Електропідстанції

Клас напруги, кВ

Електролінії

Substations

Transmission lines

Description

Од.
виміру

Unit

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Автотрансформатори 220750 кВ
Трансформатори 35-154 кВ

Autotransformers 220-750 kV

шт.

pcs.

19

12

10

6

4

3

Transformers 35-154 kV

шт.

pcs.

Вимикачі 220-750 кВ

Switches 220-750 kV

шт.

pcs.

Вимикачі 110-154 кВ

Switches 110-154 kV

шт.

pcs.

Вимикачі 35 кВ

Switches 35 kV

шт.

pcs.

Вимикачі 6-10 кВ

Switches 6-10 kV

шт.

pcs.

Компресори

Compressors

шт.

pcs.

Акумуляторні батареї

Accumulator batteries

шт.

pcs.

12
113
255
120
197
159
3

7
76
219
121
197
164
1

11
84
205
83
199
149
3

8
80
244
82
162
97
2

1
75
196
73
155
89
1

57
164
58
123
116
2

На підстанціях замінено 4136 одиниць опорнострижньових ізоляторів застарілої конструкції на
ізолятори підвищеної надійності типу ІОС.

Кількість ПС, од.

Довжина
по трасі, км

Довжина
по ланцюгах, км

Number of
substations, pcs.

Total capacity, MVA

Length along
the route, km

Length by
the circuits, km

800

–

–

98,5

98,5

750

8

16613

4120,5

4120,5

500

2

1753

374,8

374,8

400

2

1609

338,9

338,9

330

88

48897,9

12862,4

13423,7

220

33

9394,2

3019,4

3975,9

• погіршенням технічного стану;

110

4

286

448,7

549,8

35

–

–

112,5

114,1

• перевищенням норм кількості відключень

Разом/Total:

137*

78553,1

21375,7

22996,2

* – 17 підстанцій знаходиться на території тимчасово окупованої АР Крим і 17 – на тимчасово непідконтрольній
Уряду України території.
* – 17 substations are located at the temporarily occupied territory of Crimea; 17 substations are located at the
temporarily uncontrolled territory.
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Найменування

Загальна
потужність, МВА

Voltage type, kV
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Scope of the stationary equipment major repairs
of 220-750 kV substations

Періодичність виконання капітальних ремонтів
обладнання підстанцій відповідає вимогам
нормативних документів. Причини Відхилення від
нормативного терміну проведення капітальних
ремонтів обладнання (в сторону скорочення)
зумовлено:

More reliable insulators, ICO type, will replace 4136
obsolete support rods insulation.
The frequency of the substation equipment capital
repairs meets the requirements of the regulatory
documents. The non-compliance with the equipment
major repairs terms (shortage) occurs due to:

• deterioration of technical state;
• excess of limits of the short-circuit current failures
and operation of the commutation life;

• emergency breakdown.

струмів короткого замикання та спрацюванням
комутаційного ресурсу (для вимикачів)

• аварійним пошкодженням
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Довжина ПЛ по ланцюгах за класами напруги
та термінами експлуатації

Length of the OHLs over the chains due to the
voltage classes and operation period

У т. ч. знаходяться в експлуатації (років)

Клас напруги, кВ
до 25

25-30

30-40

Більше 40

25-30

30-40

Over 40

800

-

-

-

98,54

750

218,08

411,60

2382,69

1108,17

500

38,10

-

159,60

177,06

400

-

-

-

338,95

330

1276,37

798,28

2202,92

9146,10

220

178,63

56,43

338,21

3402,70

110

52,73

26,92

34,09

436,05

35

21,32

12,53

17,40

62,80

Разом/Total:

1785,22

1305,75

5134,91

14770,37

Обсяг ремонтів ПЛ

Scope of the OHLs repairs

Термін експлуатації

Operation period

Більше 30 років, у т. ч.:

Over 30 years, incl.

більше 40 років

Over 40 years

Найменування

Title

Кількість
Amount

Заміна ізоляції

Replacement of insulation

17782

Заміна г/з тросу, т

Replacement of the overhead
protection cables, t

163,2

Заміна з/б опор, шт

Replacement of the reinforced
concrete poles, u

69

Розчищення траси, га

Cleaning of routes, ha

2374,4

Загальні витрати на капітальні та поточні ремонти – 193944,1 тис. грн.
Total costs on major and current repairs – 193944,1 thous. UAH.

OHL in working order over 30 years

ПЛ з терміном експлуатації понад 30 років

Довжина ПЛ, тис. км
Length of OHL, thous.km
2015
2016
19,36
19,91
14,45

Внаслідок
зміни
в
останні
десятиріччя
кліматичних умов значна кількість побудованих
у 70-ті роки ліній є вразливими до дії підвищених
навантажень, особливо в осінньо-зимовий період
у південних районах України. Внаслідок посилення
навантажень (штормовий вітер, ожеледь, вібрація
та галопування проводів) значно збільшилась
кількість пошкоджень елементів ПЛ та прискорився
їх знос.
Для
забезпечення
надійності
передачі
електроенергії ДП «НЕК «Укренерго» з 2012 р.
проведена реконструкція ПЛ 330 кВ Каховська
– Джанкой, у 2014 р. розпочалась комплексна
реконструкція ПЛ 330 кВ Каховська – Островська,
яка наразі призупинена на невизначений термін в
зв’язку з окупацією АР Крим.
Нагальною залишається потреба у реконструкції
ПЛ 220 кВ ОЕС України, оскільки термін
експлуатації більшості з них перевищує 50 років.
Аналіз фінансування та виконання робіт з
капітального ремонту, технічного переоснащення
і реконструкції ПЛ свідчить про те, що обсяги
відновлення ПЛ не покривають фактичного зносу
ліній.
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Besides, given the military operations in the ATO
zone, the capital repairs of the OHLs in Donbas
region were not finished. A significant amount of
the Donbas PS OHLs are damaged because of the
military actions.

including OHLs in working order (years)
Up to 25

Voltage class, kV

Крім того, внаслідок проведення бойових дій в
зоні АТО не повністю були проведені роботи з
капітального ремонту ПЛ Донбаського регіону.
Значна кількість ПЛ Донбаської ЕС внаслідок
бойових дій пошкоджена і не відремонтована.

14,77

% від загальної довжини ПЛ
% from the total OHL length
2015
2016
84,1
86,6
62,8

64,2

Due to the recent climate changes, a significant
number of lines built in the 70s are vulnerable to high
loads, especially in the autumn-winter period in the
southern regions of Ukraine. A number of damages
considerably increased due to increased loads (storm
wind, ice, vibration and overhead line galloping) the
amount of OHL damages significantly increased as
well their wear-out accelerated.
In order to ensure the reliable electricity transmission
thee SE “NPC “Ukrenergo” performed the
reconstruction of the 330 kV Kakhovska-Dzhankoy
in 2012, the projects for total reconstruction of the
330 kV Kakhovska-Ostrovska, launched in 2014, is
suspended as of now for an indefinite term due to the
occupation of the Autonomous Republic of Crimea.
There is still an urgent necessity for modernization of
220 kV OHLs of the Ukrainian ES, as the operation
term of most of them exceeds 50 years.
The analysis of funding and progress of works
on major repairs, technical re-equipment and
reconstruction of OHLs indicate that the extent of
rehabilitation fail to eliminate the existing imbalance
between lines deterioration and rehabilitation.
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Технологічні порушення

Disturbances

Для підвищення рівня експлуатації електромереж
і протиаварійної роботи в ДП «НЕК «Укренерго»
розроблені та запроваджені рекомендації по
роботі з оперативним персоналом, рекомендації
по організації обслуговування ПРЗА, налагоджена
система навчання виробничого персоналу в
навчально-тренувальних центрах.

In order to improve the grid operation as well as
the emergency control in the SE NPC Ukrenergo,
we introduced the we developed and introduced
the recommendation on work with the operating
personnel, the recommendations on maintenance of
relay protection and automation devices, organized
the training system for operating personnel of SE
NPC Ukrenergo at education and training centers.

Внаслідок цілеспрямованої роботи з персоналом
і
оптимально
вибраної
стратегії
заміни
енергообладнання на підприємстві суттєво
зросла кваліфікація спеціалістів та підвищилась
надійність роботи магістральних електромереж.
Так, загальна кількість технологічних порушень
на обладнанні ПС і ПЛ (без впливу сторонніх
осіб та стихійних явищ) з 1998 р. зменшилась в
4,3 рази та складає 38 технологічних порушень у
2016 р. Технологічні порушення з вини персоналу
в зазначений період зменшились у 9,5 разів та
складає 13 технологічних порушень у 2016 р.
У 2016 р. в основній мережі України на
підстанціях та повітряних лініях 220-750 кВ
сталися 84 технологічних порушення із загальним
недовідпуском електроенергії 148,48 МВт∙год:

Due to the targeted personnel development and
optimally selected strategy of equipment replacement,
the Company’s specialist qualification has improved
and the operational reliability of the trunk power grids
increased.
Thus, since 1998, the total number of process
disturbances of substations and OHLs equipment
(without impact of third parties and natural disasters)
has decreased by 4.3 times consisting 38 process
disturbances in 2016.
The number of process disturbances caused by
personnel during the given period has decreased by
9,5 times consisting 13 process disturbances in 2016
There were 84 disturbances at the substations and
overhead lines 220-750kVwithin the main grid in
2016. The total lost energy amounted to 148,48 MWh:

Категорія відмов

Кількість відмов

Недовідпуск електроенергії, МВт∙год

Failure category

Number of failures

Lost energy, MWh

І

14

0

ІІ

70

148,48

Спостерігається
зростання
пошкодження
вимірювальних трансформаторів струму та
напруги 330-750 кВ (6 проти 3), основною
причиною яких є заводські дефекти (зниження
характеристик ізоляції).
Аварій І та ІІ категорій в мережах ДП «НЕК
«Укренерго» не було.
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Технологічні порушення
в основній мережі ОЕС України
в період 1998-2016 рр.
(без впливу сторонніх осіб, стихії)

There were as well failures of the measuring voltage
and current transformers 330-750 kV (6 versus 3),
where main reason was the manufacturing defect
(shortage of the insulation characteristics).

Disturbances
within main grid of the Ukrainian Energy System
in 1998 – 2016
(without impact of third parties, natural
disasters)

200 -

175 162

159

147

120

95

112

106

88

78

94

92

65

73

59

52

53

44

35

38

150 -

125 -

100 -

75 -

50 -

25 123
95
91
71
61
74
61
45
42
47
45
34
32
33
24
24
19
15
13
01998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

роки/years

Загальна кількість технологічних порушень
Total number of disturbances
Технологічні порушення з вини персоналу
Technological violations caused by personnel

Any accidents of the 1st and 2nd categories within
SE “NPC “Ukrenergo”.
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Технологічні порушення з пошкодженням
основного обладнання ПС і ПЛ
за період з 2004 р.
(без впливу сторонніх осіб та стихії) , %

6,6%

Disturbances within main grid since 2004
(without impact of third parties,
natural disasters), %

7,7%
9,2%

10,9%

13,2%

3,7%
35,5%
8,8%
2,5%
1,9%

Автотрансформатори, реактори
Вимірювальні трансформатори
Вимикачі

Autotransformers, reactors
Measuring transformers
Switches

Роз’єднувачі

Circuit breakers

Ошинування

Bus elements

Розрядники, ОПН, КС, ВЧ
Комірка 6-10 кВ

Discharges, surge arresters, coupling capacitors, high frequency
6-10 kV cell

Присторої РЗА і ПА
Повітряні лінії
Інше

46

Overhead lines
Other
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Технологічні витрати електроенергії
Technological electricity consumption
Технологічні витрати електроенергії (ТВЕ) на
її передачу магістральними і міждержавними
електричними мережами ОЕС України за 2016
рік складаються з витрат електроенергії в
енергосистемах ДП «Укренерго»*. Споживання
брутто в ОЕС України 2016 р. склало 147,140
млрд кВт·год, що на 1,204 млрд кВт·год менше,
ніж у 2015 році.
В 2016 р. було вироблено 154,817 млрд кВт·год
електроенергії, що менше ніж у 2015 р. на
2,848 млрд кВт·год.
Абсолютні витрати електроенергії
в магістральних та міждержавних
електричних мережах ОЕС України
Показники
Абсолютні витрати електроенергії в магіс
тральних та міждержавних електричних
мережах ОЕС України, млн кВт∙год
Несальдоване надходження електроенергії
у магістральні та міждержавні електричні
мережі, млн кВт∙год
Відсоток витрат до надходження електро
енергії в мережу без внутрішнього обігу, %

Technological consumption of electricity for its
transmission via trunk power and interstate grids
of the Ukrainian energy system in 2016 consist of
energy consumption within the power systems of the
SE “NPC “Ukrenergo”. Gross consumption within the
Ukrainian ES amounted to 147,140 bln kWh being
1,204 bln kWh less y-o-y.
В 2016 р. було вироблено 154,817 bln kWh of
electricity were generated in 2016 being 2,848 kWh
less y-o-y.

Absolute electricity consumption within trunk
and interstate power grids
of the Ukrainian Energy System
Indices
Absolute electricity consumption within
trunk and interstate power grids
of the Ukrainian ES, mln kWh

2015

2016

4 255,11

3 647,15

Unbalancing electricity feeding into trunk
and interstate power grids, mln kWh

178 292,35

165 166,38

Percentage of consumption prior to the
electricity feeding into the grid without
internal turnover, %

2,39

2,21

• вимкнення трансформаторів (автотрансформа-

• deactivation of transformers (autotransformers) at

Сумарний річний ефект виконання ОТЗ щодо
зниження технологічних витрат електроенергії

Total annual effect of the organizational and
technical measures implementation to reduce
the technological electricity consumption

торів) на підстанціях із сезонним навантаженням;
• зниження витрат електроенергії на власні
потреби підстанцій.

the seasonal-load substations;
• decrease in electricity consumption for own needs
at the substations.

Показники
ОТЗ щодо зниження технологічних витрат
електроенергії на її передачу магістральними
та міждержавними електричними мережами
ОЕС України, млн кВт∙год

Indices
Organizational and technical measures to
reduce the technological consumption of
electricity for its transmission via trunk and
interstate power grids, mln kWh
Percentage
of the organizational and technical
Відсоток ОТЗ від абсолютних витрат елекmeasures
from the absolute electricity
троенергії в магістральних та міждержавних consumption within
trunk and interstate power
елетромережах ОЕС України, %
grids of the Ukrainian ES, %

2015

2016

52,039

45,349

1,22

1,24

* Без урахування Кримської ЕС. Дані по Донбаській енергосистемі надаються по підконтрольній Україні території.
* Excluding Crimean PS. The data on the Donbas PS is provided from the controlled territory of Ukraine

Об’єктивні причини, через які ТВЕ в ОЕС України
залишаються на достатньо високому рівні:
• зміна потокорозподілу потужності магістральними
мережам
через
значні
ушкодження
системоутворюючої мережі Донбаського регіону
(аварійні відключення та розмикання транзитних
ліній);
• передача електроенергії на великі відстані, що
особливо стосується розподільчих мереж;
• незадовільний технічний стан електричних мереж.
У 2016 р. енергосистеми розробили та впровадили
організаційно-технічні заходи (ОТЗ) для зниження
технологічних витрат електроенергії на її передачу
магістральними та міждержавними електричними
мережами. Зокрема:
• оптимізація ведення режимів роботи основної
електричної мережі за напругою, коефіцієнтами
трансформації і реактивної потужностіc;
• вимкнення трансформаторів (автотрансформаторів) у режимах малих навантажень на
підстанціях із двома і більше трансформаторами
(автотрансформаторами);
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The technological electricity consumption within the
Ukrainian ES is still high due to the following reasons:

• change in the flow distribution of power via trunk

grids owing to serious damages of the Donbas
region grid (emergency shutdowns and transit lines
release);

• electricity transmission over long distances,
especially concerning distribution grids;

• unsatisfactory technical condition of the power
grids.

In 2016, the power systems developed and
implemented the organizational and technical
measures to decrease the technological electricity
consumption while its transmission via trunk and
interstate power grids. Namely:
• improvement of the operating modes within main
power grid by voltage, transformation ratio and
reactive power;
• deactivation of transformers (autotransformers)
during low-load hours at the substations with two
or more transformers (autotransformers);
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Системи обліку і контролю якості електроенергії
Quality and metering systems
Облік
обсягів
електричної
енергії,
що
передається магістральними та міждержавними
лініями електропередачі ДП «НЕК «Укренерго»,
здійснюється з використанням розрахункових
лічильників, встановлених в точках комерційного
обліку електроенергії, які визначені сторонами
Договору між членами ОРЕ та міждержавними
угодами.

Record keeping of electricity transmitted via trunk and
interstate power grids of the SE “NPC “Ukrenergo”
is outlined basing on the meters installed in the
electricity commercial record keeping points, defined
by the Agreement between the wholesale electricity
market participants and by the international treaties.

Загальна кількість точок обліку
та встановлених в них лічильників

Total number of the record keeping points
and meters
Технічний облік

Всього

Commercial accounting

Technical accounting

Total

Кількість точок, шт.

Number of points, u.

1571

1848

3419

у т.ч. на балансі ДП
«НЕК «Укренерго»

On the balance of the
SE “NPC “Ukrenergo”

1561

1831

3392

Кількість
лічильників, шт.

Number of meters, u.

2470

2650

5120

у т.ч. на балансі
ДП «НЕК «Укренерго»

On the balance of the
SE “NPC “Ukrenergo”

2381

2612

4993

Станом на 01.01.2017 р. із 105 ПС ДП «НЕК
«Укренерго» 98 технічно готові до визначення
обсягів електроенергії на межі балансової
належності з ліцензіатами ОРЕ, у т.ч. на 73 (з яких
7 з міжсистемними зв`язками) такі розрахунки
вже проводяться; 25 – у стадії погодження із
суб`єктами ОРЕ та ДП «Енергоринок» (на 1
розрахунки проводяться по окремих рівнях
напруг).
Стан балансів електроенергії на підстанціях
Для оцінки точності ведення комерційного
обліку електроенергії та контролю за станом
систем обліку на кожній ПС та по кожному класу
напруги окремо за допомогою АСОЕ локального
та регіонального рівнів складаються баланси
електроенергії.
В результаті реконструкції і модернізації
систем обліку електроенергії на ПС компанії
фактичні небаланси електроенергії практично
не перевищують припустимі. При цьому в ЕС
фіксувались окремі перевищення фактичного
небалансу над припустимим.
Витрати електроенергії на власні
і господарчі потреби, тис. кВт∙год
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Комерційний облік

As of 01.01.2017 98 out of 105 substations of the SE
“NPC “Ukrenergo” are technically prepared to measure the scope of electricity to the limit of balance
affiliation with the wholesale electricity market licensees; the following calculations are already being carried out at 73 substations (7 ones with inter-system
connections); 25 – at the approval stage with the
wholesale electricity market subjects and SE “Energorynok” (1 substation performs the calculations
basing on separate voltage levels).
Electricity balance at the substations
The electricity balances are made to assess the accuracy of the electricity commercial accounting execution as well as control over accounting systems
at each substation according to the voltage type via
automated system of electric power record keeping
of the local and regional levels.
The actual electricity unbalances slightly exceed the
norms due to the reconstruction and modernization
of the electricity accounting systems. Meanwhile
there occurred some excesses of the actual balance
over the permissible one within the PS.
Electricity consumption for own needs
and industrial needs, thous. kWh
2015

2016

Власні потреби

Own needs

168114,937

149773,675

Господарчі потреби

Industrial needs

15016,925

13046,202
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Якість електроенергії

Electricity quality

В ДП «НЕК «Укренерго» з 2010 р. впроваджуються
автоматизовані системи контролю показників
якості електричної енергії (АСКПЯЕ).

The automated systems to control the parameters of
the electricity quality have been launched in the SE
“NPC “Ukrenergo” since 2010.

АСКПЯЕ фіксує усі порушення протягом всього
періоду вимірювання.

The following systems record all violations within the
measuring period.

Станом на 31.12.2016 р. АСКПЯЕ введені у
промислову експлуатацію на 9 ПС в 6 ЕС, що
контролюють 58 приєднань (у 2015 р. – 48)
споживачів та суб`єктів ОРЕ із різкозмінними,
нелінійними та несиметричними навантаженнями,
зокрема, які виробляють електричну енергію з
альтернативних джерел енергії.

As of 1 January 2017, the automated control
systems of the energy quality are commissioned
at 9 substations within 6 power systems ensuring
control over 58 connection points (48 ones in 2015)
of the customers and wholesale electricity market
subjects with sharp, non-linear and asymmetrical
loads especially the ones generating electricity out
of renewables.

Обсяг електроенергії, що перетікає
магістральними та міждержавними
електричними мережами

Scope of electricity flow via trunk and interstate
power grids

Відповідні підрозділи Укренерго формують та
аналізують дані про фактичні обсяги передачі
електроенергії та контролюють складання
балансів електроенергії по кожній ЕС. Щодобово
в ЕС складаються та надаються до ДП
«Енергоринок» оперативні макети з погодинного
виробітку, передачі та споживання електроенергії
на ОРЕ (макети 30817, 30900) для обчислення
вартості кВт∙год по кожному суб’єкту ОРЕ.
Для ведення режиму паралельної роботи з
енергосистемами інших країн та дотримання
графіків поставок електроенергії з України до
Республіки Білорусь згідно з багатосторонніми
міждержавними
угодами
(контрактами
з
Республікою Білорусь, Російською Федерацією
з урахуванням виключення ПЛ 500 кВ Перемога
– Шахти, ПЛ 330 кВ Південна – Ростовська, ПЛ
220 кВ Амвросіївка – Таганрог Т-15, ПЛ 110 кВ
Квашино-тягова – Матвіїв Курган, ПЛ 110 кВ
Центральна-Тягова – відпайка на ПС «Гундарівка»)
виконується щодобове та щомісячне обчислення
міждержавних перетікань електроенергії по
контрактах.
Електроенергія, переміщена з/до ОЕС України
до/з ЕС суміжних країн у 2016 р., тис. кВт∙год

Віддача
Приймання
Сальдо

Output
Receipt
Balance

The relevant Ukrenergo subdivisions establish and
analyze the data on the actual scope of electricity
transmission and control the electricity balances
compilation per each PS. Operational layouts
on hourly electricity output, transmission and
consumption within the wholesale electricity market
are prepared in the PS and submitted to the SE
“Energorynok” every day (layouts 30817, 30900) to
calculate the kWh price per each wholesale electricity
market subject.
In order to function in parallel with the power systems
of other countries and to adhere to the electricity
supply schedules from Ukraine to the Republic
of Belarus according to multilateral international
treaties (contracts with the Republic of Belarus,
Russian Federation taking into account shutdown
of the OHL 500 kV Peremoga - Shakhty, OHL 330
kV Pivdenna - Rostovska, OHL 220 kV Amvrosiivka
– Taganrog T-15, OHL 110 kV Kvashyno-Tiagova –
Matviiv Kurgan, OHL 110 kV Tsentralna – Tiagova –
tap at the SS “Hundarivka”).

Electricity transmitted from/to the Ukrainian
PS to/from the PS of the adjacent countries
in 2016 р., thous. kWh

Угорщина

Молдова

Білорусь

Польща

Словаччина

Румунія

Hungary

Moldova

Belarus

Poland

Slovakia

Romania

4429446,619

2735014,855

1467033,687

957401,234

64883,465

1207584,301

Всього по
міждержавних
ПЛ
Total per
Russia
interstate OHLs
4608169,068 15469533,229

83039,w596

2730953,105

277497,222

0,784

2174529,384

388095,317

5874564,696

11528680,104

-4346407,023

-4061,750

-1189536,465

-957400,450

2109645,919

-819488,984

1266395,628

-3940853,125
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Обсяг електроенергії, поставленої на тимчасово окуповані та непідконтрольні території*,
тис. кВт∙год

2016

Scope of electricity supplied to the temporarily
occupied and uncontrolled territories of
Ukraine*, thous. kWh

Надходження е/е до НКТ,
в тому числі:

До Донецької обл.
постачальник ПАТ «ДТЕК
Донецькобленерго»

До Луганської обл.
постачальник
ВАТ "Луганське
енергетичне об`єднання"

Надходження е/е до АР
Крим на адміністративному
кордоні

Electricity supply to the
uncontrolled territories,
including:

Donetsk region
supplier - PJSC "DTEK
Donetskoblenergo"

Luhansk region supplier - LLC
“Luhansk energy community”

Electricity supply to Crimea
on the administrative
boundary line

-1563636,998

-275731,299

-1287905,699

0,000

*відповідно до постанови КМУ від 07.05.2015 №263 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження»
*according to the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 7, 2015 No. 263 “About features of regulation of
the relations in the field of power industry in the territory where public authorities temporarily do not perform or perform in
full the powers”.

Автоматизація обліку електроенергії

Automation of the electricity record keeping

Корпоративна автоматизована система обліку
електричної енергії (АСОЕ) впроваджена у серпні
2009 р.

The corporate automated system of electric power
record keeping was launched in August 2009.

До складу корпоративної АСОЕ компанії входять:
• 120 АСОЕ локального рівня;
• 8 АСОЕ регіонального рівня;
• АСОЕ центрального рівня.
З січня 2016 р. у Північній ЕС експлуатується
резервна АСОЕ регіонального рівня, яка
забезпечує
виконання
функцій
АСОЕ
регіонального рівня Донбаської ЕС на ПС,
розташованих на контрольованій Україною
територіях Донецької та Луганської областей. Ця
АСОЕ забезпечує збір даних з 12 АСОЕ локального
рівня в Маріупольському МЕМ та Бахмутському
МЕМ (на ПС 750 кВ «Донбаська», ПС 750 кВ
«Південнодонбаська», ПС 330 кВ «Білицька»,
ПС 330 кВ «Зоря», ПС 330 кВ «Іванівка», ПС
330 кВ «Мирна», ПС 330 кВ «Травнева», ПС 330
кВ «Центральна», ПС 220 кВ «Азовська», ПС
220 кВ «Великоцька», ПС 220 кВ «Лисичанська»
та ПС 220 кВ «Ювілейна»). АСОЕ виконує обмін
даними із суміжними суб’єктами ОРЕ України та
забезпечує надання відповідних даних до АСОЕ
центрального рівня ДП «НЕК «Укренерго» та
суміжним ЕС.
У зв’язку з тимчасовою окупацією АР Крим з
АСОЕ ДП «НЕК «Укренерго» тимчасово вилучені
19 АСОЕ локального рівня та одна АСОЕ
регіонального рівня.
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The following system includes:
• 120 automated systems of electric power record
keeping on the local level;
• 8 automated system of electric power record
keeping on the regional level;
• Automated system of electric power record keeping
on the central level.
The backup automated system of electric power
record keeping on the regional level has been
implemented in Pivnichna PS since January 2016. It
ensures the fulfillment of functions by the automated
system of electric power record keeping on the
regional level within Donbas PS at the SS located
on the controlled territories of Donetsk and Luhansk
regions. The automated system of electric power
record keeping ensures data collection from 12 local
automated systems within Mariupol and Bakhmut
trunk power grids (SS 750 kV “Donbaska”, SS 750 kV
“Pivdennodonbaska”, SS 330 kV “Bilytska”, SS 330
kV “Zoria”, SS 330 kV “Ivanivka”, SS 330 kV “Myrna”,
SS 330 kV “Travneva”, SS 330 kV “Tsentralna”, SS
220 kV “Azovska”, SS 220 kV “Velykotska”, SS 220
kV “Lysychanska” and SS 220 kV “Iuvileyna”). The
automated system of electric power record keeping
on the central level performs the data exchange with
the adjacent wholesale electricity market subjects
and ensures the relevant data submission to the
automated system of electric power record keeping
on the SE “NPC “Ukrenergo” central level as well as
adjacent PS.
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У
Південно-Західній
ЕС
знаходиться
в
експлуатації
АСОЕ,
побудована
на
базі
вітчизняного обладнання (суматорів ІТЕК-210) та
програмного забезпечення. За допомогою АСОЕ
контролюються перетоки електроенергії в цілому
по регіону Південно-Західної ЕС. Такий комплекс
використовується як резервна АСОЕ.
В АСОЕ центрального рівня ДП «НЕК «Укренерго»
створено резервну АСОЕ на віртуальному сервері
у системі апаратної віртуалізації Hyper-V. Резервна
АСОЕ у повному обсязі забезпечує виконання
всіх функцій основної АСОЕ центрального рівня
та у випадку виходу з ладу останньої повністю
зможе її замінити.
У 2016 році проведена метрологічна атестація
АСОЕ локальних рівнів на 7-ми ПС Дніпровської
ЕС та 3-х ПС Південно-Західної ЕС.
При модернізації АСОЕ локальних рівнів (на
11 ПС) замінене обчислювальне та мережеве
обладнання, системи безперебійного живлення,
створені резервні контури збору даних.
У 2016 р. укладено договір на модернізацію
АСОЕ регіонального рівня Центральної ЕС, із
завершенням робіт у 2017 р. У Південній ЕС
розробляється проект з модернізації АСОЕ
регіонального рівня з його реалізацією у 2018 р.
Необхідно зазначити, що через брак коштів
ЕС не можуть у повному обсязі своєчасно
модернізувати АСОЕ локальних та регіональних
рівнів, у яких вже закінчився встановлений термін
експлуатації. Це може призвести до збільшення
кількості збоїв в роботі АСОЕ та, як наслідок,
порушення термінів надання інформації до
Головного оператора ОРЕ України або надання її
у неповному обсязі. Наразі підтримка в робочому
стані корпоративної АСОЕ ДП «НЕК «Укренерго» в
основному здійснюється за рахунок своєчасного
технічного обслуговування та виконання робіт з
ремонту обладнання.

Nineteen automated systems of electric power record
keeping on local level and one system on regional
level are excluded from the SE “NPC “Ukrenergo”
automated system of electric power record keeping
given the temporary occupation of Crimea.
The automated systems of electric power record
keeping based on the national equipment (combiners
ІТЕК-210) and program software is being used in
Pivdenno-Zakhidna PS. It ensures the control of
electricity flows in the whole Pivdenno-Zakhidna PS
region. The following complex is used as a backup
automated system of electric power record keeping.
The backup automated system of electric power
record keeping on the virtual server in the Hyper-V
hardware system was launched within the automated
system of electric power record keeping on the
SE “NPC “Ukrenergo” central level. The backup
automated system fulfills the functions of the main
automated system being able to replace it in case of
necessity.
The metrological attestation of the automated power
consumption measurement systems of the local
levels at seven substations of the Dniprovska PS and
three substations of the Pivdenno-Zakhidna PS.
The calculation and grid equipment as well as nobreak systems were modernized and the backup data
collection circuits were created within the automated
systems on the local level (at 11 substations).
The agreement on modernization of the automated
systems on regional level was signed in 2016; the
works are to be finished in 2017. The project on the
automated systems modernization on the regional
level within Pivdenna PS is being developed; it will
be implemented in 2018.
It should be mentioned the automated systems on
local and regional levels can not be modernized in full
scope given the shortage of costs. This may lead to
the increased failures within the automated systems
and, as a result, violation of deadlines to submit the
information to main wholesale electricity market
operator or its partial submission. The operational
condition of the SE “NPC “Ukrenergo” corporate
automated system is sustained owing to in-time
equipment maintenance and repairs.
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Метрологічне забезпечення
Metrological support
Укренерго
та
відокремлені
підрозділи
(енергосистеми) виконують обов’язки відповідно
головної організації та базових організацій
метрологічної служби Міненерговугілля України.
Ними проводиться атестація підрозділів ЕС на
проведення калібрування засобів вимірювальної
техніки (далі – ЗВТ) і вимірювання у сфері та поза
сферою поширення державного метрологічного
нагляду.
Метрологічне забезпечення вимірювань при
експлуатації електричних мереж
В електричних мережах Укренерго експлуатуються
ЗВТ з вимірювання:
• геометричних величин;
• механічних величин;
• параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму
речовин;
• тиску, вакуумні вимірювання;
• фізико-хімічного складу та властивостей
речовин;
• температурні та теплофізичні;
• часу та частоти;
• електричних і магнітних величин;
• радіотехнічні та радіоелектронні;
• акустичних величин;
• оптико-фізичні вимірювання;
• характеристик іонізувальних випромінювань та
ядерних констант.
Загальна кількість ЗВТ без урахування ЗВТ в
точках обліку (лічильників електричної енергії,
трансформаторів струму та трансформаторів
напруги) – 50980 одиниць.
Кількість ЗВТ на підстанціях з терміном
експлуатації 20-25 років в середньому складає
75%. Протягом року продовжувалася планомірна
заміна застарілого обладнання. В основному
це стосується приладів вимірювання тиску,
температури, електричних величин.
Метрологічне забезпечення
вимірювань
в
електричних мережах здійснюють 30 служб
Укренерго, які мають необхідну нормативну
документацію
та
еталонну
базу.
Вони
забезпечують виконання робіт з технічного
обслуговування
ЗВТ, ремонту, калібрування
й з підготовки до повірки понад 90% ЗВТ
електричних, радіотехнічних, теплотехнічних
величин та приладів тиску, що експлуатуються в
магістральних електричних мережах.
Повірка
(калібрування)
ЗВТ
проводилася
відповідно до затверджених річних графіків.
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Ukrenergo and separated subdivisions (power
systems) perform the serve as of the central and
basic units of the Ministry of Energy and Coal Industry
of Ukraine metrology service. They certify the PS
subdivisions in calibration of measuring equipment
and estimation of the state metrology supervision
spread within and out of sector.
Metrological support of measurements during
operation of power grids
The measuring equipment within Ukrenergo is used
to estimate:

• geometric magnitude;
• mechanical quantity;
• flow parameters, costs, level and volume of
substances;

• pressure and vacuum measurements;
• physico-chemical compound and properties of
substances;

• temperature and thermophysical parameters;
• time and frequency;
• electric and magnetic quantities;
• radiotechnical and electronic parameters;
• acoustical quantities;
• optico-physical measurements;
• ionizing radiation characteristics and nuclear

Метрологічні роботи, що відносяться до сфери
законодавчо регульованої метрології – повірка,
оцінка відповідності ЗВТ, випробувального
обладнання, експертиза методик виконання
вимірювань – виконувалися організаціями
спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері метрології (далі – ЦОВМ).
Ремонт та обслуговування робочих та
еталонних
лічильників
електроенергії
і
допоміжного метрологічного обладнання
Метрологічною службою Укренерго, службами
метрології ЕС здійснювався метрологічний
нагляд за забезпеченням єдності вимірювань на
виробництві.
Проводилося обстеження стану метрологічного
забезпечення
виконання
вимірювання
в
магістральних електричних мережах – на
підстанціях та виробничих підрозділах з
визначенням недоліків та зауважень, видачею
рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.
Виконання приписів знаходилося під постійним
контролем.
В цілому стан метрологічного забезпечення
вимірювань при експлуатації магістральних і
міждержавних електричних мереж порівняно
з минулими роками покращився. Завдяки
реконструкції діючих підстанцій та будівництву
нових
введені
в
експлуатацію
цифрові
вимірювальні прилади. Служби метрології та
служби приладів і автоматизованих систем
обліку та метрології ЕС поповнили еталонну базу
сучасними приладами.

The verification (calibration) of the measuring
equipment occurred according to the approved
annual schedules.
Metrological examinations related to the legislative
regulation like verification, compliance of the
measuring equipment, test equipment and expertise
of the estimation methods were performed by a
central executive body in the area of metrology.
Repair and maintenance of the electricity meters
and additional metrology equipment
Ukrenergo metrology service and metrology services
of the PS fulfilled the metrology supervision in terms
of ensuring uniformity of measurements.
As well, there occurred the examination of the
metrological execution of measurements within trunk
power grids, at the substations and production units,
defining drawbacks and remarks and producing
recommendations to eliminate the drawbacks.
Execution of recommendations was controlled.
Thus, as a result the state of the metrological support
within trunk and interstate power grids has improved
y-o-y. Digital measuring devices were installed
due to the reconstruction and construction of the
substations. The standard base is now expanded
with modern devices owing the metrology services
and services of the instrumentation and automated
record keeping systems and metrology of PS.

constants;

The total number of measuring equipment
excluding measuring equipment in the record
keeping points (electricity meters, current and
voltage transformers) amounts to – 50980 units.
The number of measuring equipment at the
substations with 20-25 years operational period
represents 75%. The obsolete equipment namely
the instruments for measuring pressure, temperature
and electric values were replaced during this year.
The metrological support of measurements within
grids is carried out by 30 departments of the SE “NPC
“Ukrenergo” possessing the required regulatory
documents and a standard base. They ensure the
performance of measuring equipment maintenance,
repair, calibration and preparation for examination
of over 90% measuring equipment for electric,
radiotechnical and thermomechanical values and
pressure gauges, used within trunk power grids.
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8.

Капітальні інвестиції
Capital investments

Капітальні інвестиції
Capital investments
Капітальне будівництво Укренерго передбачене
Інвестиційною програмою на 2016 рік з відповідними джерелами фінансування.

The Ukrenergo Investment program for 2016 envisages the capital construction funded by the relevant
financing sources.

Основні показники капітального будівництва

Key capital construction indicators

Джерела фінансування

Прибуток
Дохід від розподілу пропускної спроможності
міждержавних електромереж
Дохід від продажу скорочень викидів відповідно
до Кіотського протоколу
Кредитні кошти ЄБРР
та ЄІБ
Грантові кошти ЄБРР

Funding sources

Income
Profit from distribution of
the interstate power grids
transmission capacity

The following construction and assembling works
were being performed within Ukrenergo sites:

• Лінії електропередачі 750 кВ для видачі

• 750 kV transmission lines to deliver capacities

потужностей Рівненської та Хмельницької
АЕС: ПС 750 кВ «Київська» із заходами ПЛ
750-330 кВ;
потужностей Рівненської та Хмельницької
АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська
з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та
заходами ПЛ 750 кВ»;

Фактичне виконання,
тис. грн. без ПДВ

Planned funding,
UAH thousand,
VAT excl

Actual execution,
UAH thousand,
VAT excl

Освоєння капітальних
інвестицій,
тис. грн., без ПДВ
Assimilation of capital
investments,
UAH thousand, VAT excl

877 571,00

393 682,12

443 463,00

750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ;

-

• Реконструкція ВРП 110 кВ ПС 330/110/10 кВ

-

Також фінансувались інші проекти, серед яких
найвагоміші:

101 322,00

-

EBRD and EIB credit funds

3 066 527,00

2 774 407,87

2 893 929,00

EBRD grant financing

4 071 120,00

3 192 774,29

20 332,00
3 192 774,29

24 684,30

Для реалізації планів капітального будівництва
у 2016 р. затверджені проекти будівництва
«Реконструкція ПС 750/330/110 кВ «Вінницька»:
встановлення другого АТ 330/110/35 кВ» та
«Встановлення третього АТ 330/110/10 кВ на
ПС 330 кВ «Чернівецька».

To execute the capital construction plans were
approved: “Reconstruction of PS 750/330/110 kV
“Vinnytska”: “Installment of a second 330/110/35
kV autotransformer” and “Installment of a third
330/110/10 kV autotransformer at the 330 kV
SS “Chernivetska”.

Скореговано проект «Лінії електропередачі
750 кВ для видачі потужностей Рівненської та
Хмельницької атомних електростанцій: ПЛ 750
кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням
ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ»
(експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від
31.08.2016 № 00-0741-16/ІЗ). Проект знаходиться
на затвердженні в Кабінеті Міністрів України.

The project “750 kV transmission lines to deliver
capacities of the Rivne and Khmelnytsk nuclear
power stations: 750 kV OHL Rivnenska NPPs
– Kyivska extending 750 kV SS “Kyivska” with
750 kV OHL entry points” (expert report of the SE
“Ukrderzhbudexpertyza” of 31.08.2016 № 00-074116/ІЗ) was updated. The project is being approved in
the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Завершено будівництво:

Completed construction:

• об’єкта

«Лінії електропередачі 750 кВ
для видачі потужностей Рівненської та
Хмельницької АЕС: ПС 750 кВ «Київська» із
заходами ПЛ 750-330 кВ» (серпень).

• the object «750 kV transmission lines to deliver

• 6, 8 та 9 пускових комплексів об’єкта

• 6th, 8th and 9th start-up facilities of the object

«Лінії електропередачі 750 кВ для видачі
потужностей Рівненської та Хмельницької
атомних електростанцій: ПЛ 750 кВ Рівненська
АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ
«Київська» та заходами ПЛ 750 кВ».
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Упродовж року на об’єктах Укренерго велись
будівельно-монтажні роботи з реалізації проектів:

Планове фінансування,
тис. грн. без ПДВ

25 700,00

Total

The autotransformers at the 750 kV SS “Vinnytska”
(second AT of 125 MVA) and 330 kV SS “Chernivetska”
(third AT of 200 MVA) within implementation of the
substations reconstruction projects in 2016.

• Лінії електропередачі 750 кВ для видачі

Profit from trading the
emission reductions
according to Kyoto
protocol

Всього

У 2016 році поставлені автотрансформатори на
ПС 750 кВ «Вінницька» (другий АТ 125 МВА) та ПС
330 кВ «Чернівецька» (третій АТ 200 МВА) в рамках
реалізації відповідних проектів реконструкції ПС.

capacities of the Rivne and Khmelnytsk NPP:
750 kV SS “Kyivska” with the 750-330kV OHL
entry points” (August).

• ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС

«Новокиївська».

• Спорудження ПС 500 кВ «Кремінська»;
• Реконструкція ПС 330 кВ «Броварська»;
• Будівництво ПС 330 кВ «Західна» із заходами
ПЛ 330 кВ;

• Реконструкція

ПС 750 кВ «Київська»
зі встановленням другого АТ 750 кВ та
будівництво заходів ПЛ 330 кВ у Київській
області;

• Спорудження ПС 750 кВ «Приморська» із
заходами ПЛ 750-330 кВ;

of Rivne and Khmelnytsk NPPs: 750 kV SS
“Kyivska” with 70-330 kV OHL entry points;

• 750 kV transmission lines to deliver capacities
of Rivne and Khmelnytsk NPPs: 750 kV OHL
Rivnenska NPP-Kyivska extending the 750 kV
SS “Kyivska” with 750 kV OHL entry points.

• 750 kV OHL Zaporizka NPP – Kakhovska with
750 kV SS “Kakhovska” including 330 kV OHL
entry points;

• Reconstruction of the 110 kV open-air switchgear
at the 330/110/10 kV SS “Novokyivska”.

The other projects were as well funded, whereas
the main were as follows:

• Building of the 500 kV «Kreminska”;
• Reconstruction of 330 kV “Brovarska”;
• Construction of the 330 kV SS “Zakhidna”
including 330 kV OHL entry points;

• Recontsruction of the 750 kV SS “Kyivska”

installing the second 750 kV AT as well as 330 kV
OHL entry points construction in the Kyiv region;

• Building of the 750 kV SS «Prymorska” including
750-330 kV OHL entry points;

• Installment of the static compensators at the SPS
transformer annex (110kV SS “Soniachna-Reni”);

• Встановлення

статичних
компенсаторів
на пристанційному вузлі СЕС (ПС 110 кВ
«Сонячна-Рені»);

• ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани з

реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» та
ПС 750 кВ «Західноукраїнська» тощо.

Реалізація цих та інших проектів дозволить
забезпечити видачу встановленої потужності
атомних електростанцій, надійність роботи
магістральних електромереж та підвищить якість
енергозабезпечення споживачів як в окремих
регіонах, де споруджуються об’єкти, так і для
ОЕС України в цілому.

• 330

kV
OHL
“Zakhidnoukrainska
–
Bogorodychany” with reconstruction of the
330 kV SS “Bogorodychany” and 750 kV SS
“Zakhidnoukrainska”, etc.

Implementation of the mentioned projects will ensure
the delivery of capacities of the nuclear power
stations as well as reliability of the trunk power grids
operation. It will as well improve the power supply
quality in the regions of the project construction and
within the Ukrainian power system as a whole.

“750 kV transmission lines to deliver capacities
of the Rivne and Khmelnytsk NPPs: 750kV OHL
Rivnenska NPP-Kyivska extending the 750 kV
SS “Kyivska” with the 750 kV OHL entry points”.
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Проекти із залученням кредитних коштів
Projects with attraction of credits
Продовжуючи співпрацю з міжнародними
фінансовими інституціями, Укренерго у 2016 році
реалізовувало такі інвестиційні проекти:

Ukrenergo has been implementing the following
investment projects within cooperation with the
international financial institutions:

Проект з передачі електроенергії

Electricity Transmission Project

(із залученням кредитних коштів
Міжнародного банку реконструкції та
розвитку (МБРР)

Позика МБРР – 200 млн дол. США. У 2016 році
Проект завершено. В рамках Проекту реалізовано
17 контрактів, у тому числі 12 контрактів – на
поставку і монтаж обладнання та 5 контрактів –
на консультаційні послуги.

(with gaining credit from the International Bank
for Reconstruction and Development (IBRD)
IBRD loan – 200 mln USD.The Project was completed
in 2016. The Project implemented 17 contracts,
including 12 contracts for equipment delivery and
installation, and 5 contracts for consultancy services.

Другий проект з передачі
електроенергії

The second electricity
transmission project

(із залученням кредитних коштів МБРР та
Фонду Чистих Технологій (ФЧТ)

(with gaining credits from IBRD and Clean
Technology Fund, CTF)

Загальна сума позики – 378,425 млн дол. США, в
тому числі:

Total loan – 378.425 mln USD, including:

• позика МБРР - 330 млн дол. США
• позика ФЧТ – 48,425 млн дол. США
Проект знаходиться на стадії реалізації.

• IBRD loan – 330 mln USD
• CTF loan – 48.425 mln USD
The project is under implementation.

За кошти МБРР передбачена реконструкція
6 трансформаторних підстанцій 330 кВ,
встановлення та приєднання компенсуючих
пристроїв реактивної потужності для 5 підстанцій
220-330 кВ, впровадження Балансуючого ринку
та інституційний розвиток Укренерго (в тому
числі впровадження загально-корпоративної
Інформаційної системи управління).За кошти ФЧТ
передбачено впровадження Розумних мереж.

At the expenses of IBRD it is envisaged to perform
reconstruction of 6 (six) 330 kV transformer
substations, installation and connection of reactive
power compensating devices for 5 (five) 220-330
kV substations, implementation of the Balancing
Market and institutional development of Ukrenergo
(including implementation of the general corporate
information management system).Application of the
CTF funds is envisaged for implementation of the
Smart Networks.

У 2016 р. розроблено тендерну документацію та
розпочато проведення міжнародних конкурсних
торгів за пакетами з реконструкції 6-ти
трансформаторних підстанцій 330 кВ.

In 2016, tender documentation was developed
and international competitive tenders for packages
on reconstruction of 6 (six) 330 kV transformer
substations were started.

Проект «Будівництво
високовольтної повітряної
лінії 750 кВ Рівненська АЕС Київська»

The project “Construction of 750
kV high voltage overhead line
Rivne NPP - Kyivska substation”

(із залученням кредитних коштів
Європейського банку реконструкції
та розвитку (ЄБРР) та Європейського
інвестиційного банку (ЄІБ)

(with gaining credit from the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) and
the European Investment Bank (EIB))
EBRD and EIB loans – 300 mln euros (EBRD – 150
mln euros, EIB – 150 mln euros).

Позика ЄБРР та ЄІБ – 300 млн євро
(ЄБРР – 150 млн євро, ЄІБ – 150 млн євро).
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Проект на стадії реалізації.

The project is under implementation.

У 2016 році в рамках Проекту:

In 2016, within the framework of the Project:

• проведено

комплексні
випробування
за результатами завершення робіт з
будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС –
Київська (підрядник - компанія KALPATARU,
Індія), ПЛ включено під навантаження;

• Comprehensive test has been carried out under

• завершено будівництво заходу ПЛ 750

• Completion of construction of 750 kV PL

кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська
АЕС на ПС Київська (підрядник - компанія
Dalekovod, Хорватія), ПЛ включено під
навантаження;

• розпочато будівельні роботи за контрактами

«Розширення та модернізація підстанції
«Київська» шляхом встановлення другого
автотрансформатора (АТ) 750/330 кВ»
(підрядник - компанія «Dalekovod j.s.c.»,
Хорватія) та «Будівництво заходу ПЛ 330
кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС
750 кВ «Київська» (підрядник - компанія
KALPATARU, Індія).

Розроблено ТЕО та розпочато підготовку
тендерної
документації
для
проведення
міжнародних конкурсних торгів за додатковим
компонентом проекту, фінансування якого
передбачено за рахунок кредитних коштів ЄІБ
– реконструкція ПС 330 кВ «Броварська».

results of the completion of construction of 750
kV power line (PL) Rivne NPP – Kyivska substation
(the contractor – KALPATARU company, India);
the PL was energized;
Khmelnyitsky NPP – Chornobyl NPP to Kyivska
substation (contractor – “Dalekovod” company,
Croatia); the PL was energized;

• Construction works were commenced under

the contracts “Expansion and modernization of
Kyivska substation by installation of the second
750/330 kV autotransformer (AT)” (contractor –
“Dalekovod” JSC, Croatia) and “Construction
of the 330 kV Chornobyl NPP – Pivnichna
power line to Kyivska substation” (contractor –
“KALPATARU” company, India).

The feasibility study was developed and tender
documentation was prepared for conducting
international competitive tenders for the additional
component of the project, which financing is provided
at the expense of EIB loans – Reconstruction of 330
kV “Brovarska” substation.

Проект «Будівництво повітряної
лінії 750 кВ Запорізька АЕС –
Каховська»

The project “Construction of the
750 kV power line Zaporiz’ka NPP
– Kakhovska”

(із залученням кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ)

(with gaining credits from EBRD and EIB)

Позика ЄБРР та ЄІБ – 350 млн євро (ЄБРР –
175 млн євро, ЄІБ – 175 млн євро).

EBRD and EIB loans – 350 mln euros (EBRD – 175
mln euros, EIB – 175 mln euros).

Проект знаходиться на стадії реалізації.
У 2016 році в рамках Проекту виконувались
будівельно-монтажні
роботи
за
5-ма
контрактами:

• будівництво

ПЛ 750 кВ Запорізька
АЕС – Каховська, підрядник - компанія
Instalaciones Inabensa (Іспанія);

• будівництво ПС 750/330 кВ Каховська з
встановленням АТ2 1000 МВА, підрядник компанія ЗАТ «Союз-Сети» (Україна);

• будівництво ПС 750/330 кВ Каховська з

встановленням АТ1 1000 МВА, підрядник
- компанія «ABB AG + ТОВ «КЕБК»
(Німеччина-Україна);

The project is under implementation.
In 2016, within the framework of the Project,
construction and installation work was carried out
under 5 (five) contracts:

• Construction of 750 kV power line Zaporiz’ka
NPP – Kakhovska, contractor – “Instalaciones
Inabensa” (Spain);

• Construction

of 750/330 kV Kakhovska
substation with installation of AT2 1000 MVA,
contractor – “SOYUZ-Seti” CJSC (Ukraine);

• Construction

of 750/330 kV Kakhovska
substation with installation of AT1 1000 MVA,
contractor – “ABB AG” company + “KEBK” LLC
(Germany-Ukraine);
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• будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська

– Островська, підрядник - компанія Dalekovod
(Хорватія);

• будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська

– Херсонська, підрядник - компанія Dalekovod
(Хорватія).

Розпочато міжнародні конкурсні торги з
попереднім кваліфікаційним відбором учасників
для
вибору
підрядника
за
додатковим
компонентом проекту, фінансування якого
передбачено за рахунок кредитних коштів ЄБРР
– будівництво ПС 330 кВ «Західна» та заходів ПЛ
330 кВ.
Розроблено ТЕО за додатковим компонентом
проекту, фінансування якого передбачено за
рахунок кредитних коштів ЄІБ – встановлення
волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) у
південному регіоні України.

Проект «Підвищення
ефективності передачі
електроенергії (Модернізація
підстанцій)»
(із залученням кредитних коштів Уряду ФРН)
Позика Уряду ФРН - 40,5 млн євро.
Проект знаходиться на стадії реалізації.
В рамках Проекту, починаючи з грудня 2015 року,
реалізується контракт з технічного переоснащення
ПС 330 кВ «Криворізька» та ПС 330 кВ «ДніпроДонбас», підрядник – консорціум General Electric
(Німеччина) / ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж»
(Україна). В 2016 році Підрядником виконувалися
проектні роботи.
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• Construction of 330 kV power line Novokakhovska

– Ostrovska, contractor –”Dalekovod” company
(Croatia);

• Construction of 330 kV power line Novokakhovska
– Khersonska, contractor
company (Croatia).

–

“Dalekovod”

International competitive tenders were commenced
with prequalification of participants aimed for
selection of the contractor for the additional
component of the project, financed by EBRD loans
– Construction of 330 kV “Zakhidna” substation and
330 kV power lines.
The Feasibility Study was developed for the additional
component of the project, which is financed by EIB
loans – Installation of fiber-optic communication lines
(FOCL) in the southern region of Ukraine.

В рамках Проекту передбачена реконструкція 4-х
трансформаторних підстанцій:

•
•
•
•

ПС 750 кВ «Запорізька»;
ПС 750 «Дніпровська»;
ПС 330 кВ «Харківська»;
ПС 330 кВ «Залютине».

У 2016 році розроблено ТЕО з реконструкції
вищенаведених підстанцій та отримано висновок
державної експертизи. Розпочато попередню
кваліфікацію учасників міжнародних конкурсних
торгів з визначення підрядників для проведення
зазначеної реконструкції.

Within the framework of the Project, it is made
provision for reconstruction of 4 transformer
substations:

•
•
•
•

750 kV “Zaporizka” substation;
750 kV “Dniprovska” substation;
330 kV “Kharkivska” substation;
330 kV “Zaliutyne” substation.

In 2016 a feasibility study was developed for
reconstruction of the above-mentioned substations
and a conclusion of the state examination was received.
There was commenced preliminary qualification of
participants in international competitive tenders for
the determination of contractors for carrying out the
above-mentioned reconstruction.

Project “Improving the efficiency
of electricity transmission
(Modernization of substations)”
(with gaining credit from the Government of the
Federal Republic of Germany)
Loan of the FRG Government – 40.5 mln euros.
The project is under implementation.
Within the framework of the Project, from December
2015, the contract for technical re-equipment of 330 kV
“Kryvoriz’ka” substation and 330 kV “Dnipro-Donbas”
substation, contractor – General Electric Consortium
(Germany) / “Chornomorenergospetsmontazh” LLC
(Ukraine), is under implementation. In 2016, the
Contractor performed design work.

Розпочато
підготовку
ТЕО
та
тендерної
документації для проведення міжнародних
конкурсних торгів з визначення підрядника для
проведення реконструкції відкритих розподільчих
пристроїв (ВРП) 150 кВ і нижче на ПС 330 кВ
«Криворізька» та ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас».

Preparation of the feasibility study and tender
documentation was commenced for conducting
international
competitive
tenders
for
the
determination of the contractor for reconstruction of
150 kV (and below) outdoor switchgears (SWYD) at
330 kV “Kryvoriz’ka” substation and 330 kV “DniproDonbas” substation.

Проект «Реконструкція
підстанцій у східній частині
України»

Project “Reconstruction of
substations in the eastern part of
Ukraine”

(із залученням кредитних коштів KfW)

(with gaining credit from KfW)

Позика KfW (Німеччина) – 150 млн євро.

KfW Loan (Germany) – 150 million euros.

Проект знаходиться на стадії реалізації.

The project is under implementation.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ / CAPITAL INVESTMENTS
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9.

Інтеграція ОЕС України з ENTSO-E
Integration of the Ukrainian Energy System into ENTSO-E

Інтеграція ОЕС України до загальноєвропейської
енергосистеми ENTSO-E – ключова мета
діяльності Укренерго.

Integration of the Ukrainian energy system into
ENTSO-E is key goal of the Ukrenergo operational
activities.

Сьогодні синхронно з ENTSO-Е вже працює
частина ОЕС України, так званий «Острів
Бурштинської ТЕС».

As of today a part of the Ukrainian energy system
functions synchronously with ENTSO-E the so-called
“Burshtyn Island”.

До складу «Острова» входять Бурштинська
ТЕС, Калуська ТЕЦ та Теребле-Ріцька ГЕС
сумарною встановленою потужністю 2530 МВт,
а також інфраструктура електромереж 220-750
кВ Укренерго та розподільчі мережі обласних
енергопостачальних компаній регіону.

The “Burshtyn Island” contains Burshtyn TPP, Kalush
CHPP and with a total capacity up to 2530 MW as
well as the infrastructure of the Ukrenergo 220750kV power grids and the distribution networks of
the regional power supply companies.

«Острів» забезпечує поставки української
електроенергії міждержавними ПЛ безпосередньо
до енергосистем Словаччини, Угорщини та
Румунії. Схема «Острова» дозволяє експортувати
електроенергію потужністю до 650 МВт.
У 2015 р. консорціумом компаній (системними
операторами – членами ENTSO-E) проведено
дослідження можливості синхронного об’єднання
Української та Молдовської енергосистем з
ENTSO-E. В результаті наголошено про відсутність
принципових перепон, проте існують технічні
проблеми, які потребують більш детального
аналізу та їх усунення.
На початку 2016 р. результати дослідницької фази
були акцептовані ENTSO-E (Регіональною групою
Континентальна Європа).
Всі зауваження/невідповідності до експлуатаційної
та регуляторної готовності ОЕС України та ЕС
Молдови будуть описані в Каталозі заходів.
З червня 2016 р. Проектна група Україна/Молдова
працює над Каталогом заходів, Дорожньою
картою щодо процесу синхронізації та Угодою
про приєднання ОЕС України до синхронної зони
континентальної Європи.
Розроблений та затверджений Статут проекту
«Інтеграція Об’єднаної енергетичної системи
України
до
континентальної
європейської
енергосистеми ENTSO-E».
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The “Burshtyn Island” supplies the Ukrainian energy
via the interstate overhead lines to Slovakia, Hungary
and Romania. The “island” network allows exporting
energy with a capacity up to 650 MW.
The consortium of companies (ENTSO-E memberssystem operators) conducted a study on the
possibility of the interconnection of the Ukrainian and
Moldovan energy systems with ENTSO-E in 2015.
The results prove there are not any potential barriers
however there exist some technical issues, which are
to be scrutinized in detail and then eliminated.
In early 2016, the results of the research phase were
accepted by ENTSO-E (Continental Europe Regional
group).
All comments / inconsistencies regarding the
operational and regulatory readiness of the Ukrainian
and Moldovan energy systems will be outlined in the
Catalogue of Measures.
Since June 2016, the ENTSO-E Project Group UA/
MD is working on the Catalogue of Measures,
a Roadmap of the synchronization process as
well as the Agreement on Interconnection of the
Ukrainian Energy System to the Continental Europe
synchronous zone.
The Charter of the project “Integration of the Ukrainian
energy system into the power system of Continental
Europe, ENTSO-E” has already been worked out and
approved.

ІНТЕГРАЦІЯ ОЕС УКРАЇНИ З ENTSO-E
INTEGRATION OF THE UES OF UKRAINE WITH THE ENTSO-E

РІЧНИЙ ЗВІТ 2016 ANNUAL REPORT

65

10.

Обсяги наданих послуг з автоматичного вторинного регулювання частоти та потужності
Дніпровської ГЕС-1 ПАТ «Укргідроенерго»

Ринок електроенергії
Electricity market

Кількість часу по наданню послуги з регулювання частоти та потужності, хв.

Створення балансуючого ринку електроенергії
та ринку системних послуг
Balancing market and ancillary services market
Балансуючий
ринок
диспетчерського графіка

та

коригування

Balancing market and dispatching schedule
updating

Відповідно
до
Закону
України
«Про
електроенергетику» в Україні діє єдиний Оптовий
ринок електроенергії. Балансування попиту
та пропозиції електроенергії в ОЕС України
відбувається шляхом планування за добу до доби
постачання Розпорядником системи розрахунків
(ДП «Енергоринок») обсягів споживання
та
виробництва електроенергії на добу постачання та
коригування диспетчером ДП «НЕК «Укренерго»
навантаження впродовж доби постачання.

The Law of Ukraine “On electricity” provides the
existence of the Wholesale electricity market in
Ukraine.
Demand and supply balancing within the Ukrainian
energy system occurs according to the dayahead planning prior to supply of the consumption
scope and power generation the day-ahead by the
Settlement system Manager (SE “Energorynok”) and
adjustment by the SE “NPC “Ukrenergo” dispatcher
the load during the day of supply.

Відповідно
до
Правил
Оптового
ринку
електроенергії (ОРЕ) ДП «НЕК «Укренерго»
протягом року вносила зміни в добовий
диспетчерській графік навантажень, розроблений
ДП «Енергоринок», у випадках аварійних
відключень обладнання. Це дозволяло запобігати
порушенням вимог до обертового резерву
ОЕС України за рахунок включення в роботу
з холодного резерву додаткових блоків ТЕС
генеруючих компаній.

According to the Wholesale electricity market rules
the SE “NPC “Ukrenergo” was amending the daily
dispatching load schedule developed by the SE
“Energorynok” in cases of emergency equipment
shutdowns. Those actions prevented the breaching
of requirements to the Ukrainian energy system
rotating reserve by means of commissioning the
additional TPP units of the generating companies
from cold reserves.

Всього за 2016 р. здійснено 87 коригувань (у 2015
році – 90 коригувань): найбільше – у липні (11) та
грудні (10).

87 adjustments were performed during 2016
(90 adjustments in 2015), the largest number of
adjustments amounted to 11 and 10 ones in July and
December respectively.

Зауваження Аудитора ОРЕ до ДП «НЕК
«Укренерго», в тому числі, в частині дотримання
диспетчером ДП «НЕК «Укренерго» Правил ОРЕ
під час ведення ним режиму роботи ОЕС України,
за 2016 рік відсутні.

Any comments from the Wholesale market auditor
to the SE “NPC “Ukrenergo” including the ones
regarding compliance of the Wholesale market rules
by the dispatcher in course of operational activities.

Автоматизація регулювання режиму ОЕС
України з частоти та активної потужності

Automation of the Ukrainian energy system
regulation on frequency and active power

Необхідний діапазон вторинного регулювання для
ОЕС України має складати 1500 МВт. Протягом
2016 року діапазон автоматичного вторинного
регулювання був забезпечений на рівні лише
432 МВт і розміщувався на шести гідроагрегатах
Дніпровської ГЕС-1 ПАТ «Укргідроенерго».

The necessary range of the secondary regulation for
the Ukrainian energy system should amount to 1500
MV. The range of the automatic secondary regulation
amounted only to 432 MV being relocated on six
hydraulic units of the Dnieper HPP-1 and PJSC
“Ukrhydroenergo”.

Services provided regarding automatic
secondary regulation of frequency and capacity
of the Dnieper HPP-1
and PJSC “Ukrhydroenergo”

Місяць

Time to provide the service, min.

Month

план

факт

plan

actual

Січень

January

267 840

267 536

Лютий

February

250 560

250 104

Березень

March

267 840

267 480

Квітень

April

259 200

256 509

Травень

May

267 840

267 834

Червень

June

259 200

257 813

Липень

July

267 840

267 822

Серпень

August

267 840

264 809

Вересень

September

259 200

256 784

Жовтень

October

267 840

268 118

Листопад

November

259 200

259 051

Грудень

December

267 840

263 964

Всього за період:

Total:

3 162 240

3 147 824

Моніторинг якості регулювання частоти

Control of the frequency regulation quality

Відповідно до «Методики моніторингу участі
енергосистем країн СНД та Балтії в регулюванні
частоти та перетоків активної потужності»
Основних технічних вимог до паралельно
працюючих енергосистем країн СНД та Балтії
кожен учасник синхронної зони зобов’язаний
виконувати моніторинг частоти.

According to the Recommendations on Frequency
and Load Flow Regulation for CIS and Baltic
Countries and Main technical requirements to the
power system operating in parallel in Baltic and CIS
countries every participant of the synchronized zone
should fulfill the frequency control.

Для цього фіксуються всі випадки відхилення
частоти від номінальної на величину ±0,05 Гц
та більше. Статистика результатів моніторингу
ведеться за календарний рік.
Відповідно до ГОСТ 13109 (п.7.1 і п.Б5) частота
в нормальному режимі роботи має бути в межах
50±0,2 Гц не менше 95 % часу доби, не виходячи
за гранично допустимі межі 50±0,4 Гц.
Кількість відхилень частоти більше 0,02 Гц

Hence, all the deviations ±0,05 Hz more from the
nominal frequency are recorded. The statistics of the
monitoring results is carried out per calendar year.
According to GOST 13109 (cl.7.1 and cl.Б5) the
normal operational frequency should be within the
range of 50±0,2 Hz not less than 95 % of time per
day, not exceeding the range of 50±0,4 Hz.

Number of frequency deviations exceeding 0,02 Hz

25 000 20 000 15 000 10 000 -
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грудень
December

листопад
November

жовтень
October

вересень
September

серпень
August

липень
July

червень
June

травень
May

квітень
April

березень
March

лютий
February

0 --

січень
January

5 000 -
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Кількість відхилень частоти більше 0,05 Гц

Number of frequency deviations exceeding 0,05 Hz

400 350 300 250 -

Для цього проведено опитування генеруючих
компаній
щодо
відповідності
генеруючого
обладнання вимогам нормативних документів
щодо участі в нормованому первинному
регулюванні частоти і потужності (НПРЧП) та
автоматичному вторинному регулюванні частоти
й потужності (АВРЧП), а також можливості пуску
з нуля після особливої системної аварії в ОЕС
України.

200 150 100 -

Усереднені за 2016 р. добові значення
відхилення частоти від номінального значення

грудень
December

листопад
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Таким чином, вихід частоти за гранично допустимі
межі 50±0,4 Гц протягом 2016 року не зафіксовано.
22.08.2016 зафіксовано 9 відхилень частоти,
що перевищили рівень 50±0,2 Гц сумарною
тривалістю 1512 секунд, що склало 1,75% за
добу при вимозі не більше 5% за добу. Вимоги
ГОСТ 13109 (п.7.1 і п.Б5) щодо якості частоти
виконувалися.
22.08.2016 в 14:12 в ОЕС України зафіксовано
максимальне зниження частоти до величини
49,61 Гц. Причини зниження частоти - аварійна
ситуація в ЄЕС Росії. О 14:52 аварійна ситуація в
ЄЕС Росія ліквідована.
Також слід зазначити, що 26.10.2016 зафіксовано
зниження частоти до величини 49,9 Гц, що було
спричинене проведенням натурних іспитів для
перевірки фактичної дії нормованого первинного
регулювання частоти та потужності та визначення
частотних характеристик першої синхронної
зони ЄЕС Росії та країн, що працюють з нею
паралельно.
Ринок допоміжних послуг
Відповідно до графіка впровадження нової моделі
ринку електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго»
опрацьовано та надано НКРЕКП документ
«Механізми функціонування нової моделі ринку
електричної енергії України», а також проект
постанови про затвердження типового договору
на передачу електричної енергії.
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Впровадження
ринку
допоміжних
послуг
неможливе
без
забезпечення
технічної
спроможності обладнання до участі у регулюванні
частоти та потужності, надання послуги з
відновлювання ОЕС України після особливої
системної аварії.

Thus, the overrunning of the maximum permissible
limits 50±0.4 Hz was not observed. On 22 August
there were nine deviations exceeding the permissible
limits 50±0, 2 Hz with a total duration of 1512 seconds,
representing 1, 75% per day when it may be no more
than 5% per day. The quality requirements of GOST
13109 (par.7.1 and par.B5) were met.
The maximum frequency decrease to 49,61 Hz
occurred within The Ukrainian power system on
August 22, 2017 at 2:12 pm. The reasons of the
frequency decrease was the incident within the
Russian PS. The failure was eliminated at 2:52pm.

За результатами відповідей генеруючих компаній
повністю відповідають вимогам щодо участі
у НПРЧП ОЕС України 13 енергоблоків ТЕС/
ТЕЦ, щодо участі в АВРЧП ОЕС України 63
гідроагрегати ГЕС/ГАЕС та 7 блоків ТЕС/ТЕЦ.
ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» здатні надати послугу
з забезпечення відновлення ОЕС після особливої
системної аварії. Енергоблоки ТЕС/ТЕЦ такої
можливості не мають.
Протягом 2016
погоджено:

року

було

розглянуто

та

• проект реконструкції енергоблоку ст. №10
Бурштинської ТЕС;

• проектну та робочу документацію щодо
впровадження станційної системи управління
Запорізької ТЕС.

Також надано зауваження до технічного
завдання на розробку ТЕО з реконструкції ПАТ
«Дніпровська ТЕЦ» (раніше – Дніпродзержинська)
та до проектної документації зі схеми видачі
потужності Слов’янської ТЕС після реконструкції
енергоблоку ст. №6.

Implementation of the ancillary services market
is not possible without equipment technical
capability to ensure the frequency and capacity
regulation, supplying the service to restore the
Ukrainian ES after a system breakdown.
In this regard, there was a survey of the generating
companies as to compliance of equipment to the
regulatory documents concerning frequency and
capacity primary regulation as well as frequency
and capacity secondary regulation and launching
right after a system breakdown within the Ukrainian
PS.
Basing on the generating companies feedback
13 TPP/CHPP energy units comply with the
abovementioned requirements on primary
regulation, 63 HPP/PSPP hydraulic units and
7 TPP/CHPP energy units comply with the
requirements on the secondary regulation.
HPP PJSC “Ukrhydroenergo” may ensure the
restoration of the Ukrainian ES operation right
after a system breakdown. The TPP/CHPP energy
units do not provide such a service.
Scrutinized and approved in 2016:

• Reconstruction project of the Burshtyn TPP
energy unit № 10;

• design and working documentation to

implement the station control system at the
Zaporizka TPP.

As well, the comments to the feasibility study
terms of reference as regards to reconstruction
of the PJSC “Dniprovska TPP” (formerDniprodzerzhynska) and design documents
regarding capacity output of the Slovianska TPP
after reconstruction of the energy unit №6 were
provided.

As well it should be mentioned, the frequency
decreased to 49,9Hz on 26 October 2016 owing
to inspection of the actual frequency and capacity
primary regulation as well as to define the frequency
characteristics of the first synchronized zone of the
Russian PS and the countries which function in
parallel.
Ancillary services market
SE “NPC “Ukrenergo” has scrutinized the
“Mechanisms of the new electricity market model
implementation” and delivered it to the NERC
according to the new market model implementation
schedule as well as the project of the regulation
on approval of the agreement on the electricity
transmission.
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Реалізація нової моделі ринку електричної енергії
New electricity market model implementation
З метою приведення законодавства України
до вимог Третього пакету енергетичного
законодавства ЄС, у 2015 році розпочалась
підготовка проекту Закону України «Про
ринок електричної енергії України». 22.09.16
законопроект (реєстр. номер від 21.04.16 № 4493)
прийнято за основу. Робоча група при Комітеті з
питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки Верховної Ради за
активної участі Укренерго, НКРЕКП, учасників
Ринку та громадськості працювала над усуненням
зауважень законопроекту до кінця 2016 р.

In order to harmonize legislation of Ukraine with
requirements of the Third package of the EU’s energy
legislation, the preparation of Draft Law of Ukraine
“On Electricity Market of Ukraine” was commenced
in 2015. On September 22, 2016 the bill (registered
No 4493 dated 21 April 2016) was adopted as a basis.
The working group of Verkhovna Rada Committee
on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and
Nuclear Safety worked on removing remarks on the
bill by the end of 2016 with the active participation of
Ukrenergo, NCSREPU, the Market participants and
the public.

Новий закон замінить чинний Закон України «Про
засади функціонування ринку електричної енергії
України» і Закон України «Про електроенергетику»
та запровадить роботу конкурентних механізмів
функціонування
ринку
електричної
енергії
відповідно до цільової моделі ринку електроенергії
ЄС, зокрема:

The new law will replace the current Law of Ukraine
“On the Principles of Functioning of the Electricity
Market of Ukraine” and the Law of Ukraine “On
Electric Power Industry,” and will realize the
competitive mechanisms of the electricity market
functioning in accordance with the target model of
the EU electricity market, in particular:

• різні механізми купівлі-продажу електричної

• different mechanisms of purchase and sale of

енергії (двосторонні договори, ринок «на
добу наперед» та внутрішньодобовий ринок,
балансуючий ринок, ринок допоміжних
послуг);

• нові правила роботи ринку (у тому числі в

частині ціноутворення – перехід від практики
адміністративного
формування
цін
до
ринкових механізмів);

• прозорі та недискримінаційні правила доступу
учасників ринку до мереж операторів системи
передачі та систем розподілу;

• посилення
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electric energy (bilateral agreements, the market
“for a day in advance” and the internal time-ofuse market, the balancing market, the market of
ancillary services);

• new rules of the market operation (including in

terms of pricing – the transition from the practice
of administrative pricing to market mechanisms);

• transparent and non-discriminatory rules of

the market participants access to networks of
transmission system operators and distribution
systems;

ролі
та
прав
споживачів
(споживачі отримають право вибору та зміни
електропостачальника) тощо.

• strengthening the role and rights of consumers

Прийняття закону, який відповідатиме вимогам
Третього енергетичного пакету законодавства
ЄС, стане необхідною передумовою структурних
змін у вітчизняній електроенергетиці, підґрунтям
для модернізації сектору та інтеграції ринку
електричної енергії України до регіональних
енергоринків з наступним входженням до
загальноєвропейського ринку електроенергії.

Adoption of a law that meets the requirements of the
European Union’s Third Energy Package will become
a prerequisite for structural changes in the domestic
electricity sector, a basis for the modernization of
the sector and the integration of Ukraine’s electricity
market into regional energy markets with the
subsequent entry into the pan-European energy
market.

У процесі впровадження нової моделі ринку
електроенергії
провідна
роль
відведена
двом ключовим операторам – Укренерго (у
майбутньому – оператор системи передачі) та
ДП “Енергоринок” (оператор ринку).

In the process of implementing the new model of the
electricity market, the leading role has been assigned
to two key operators – “Ukrenergo” (in the future –
transmission system operator) and SE “Energorynok”
(market operator).

(consumers will have the right to choose and
change the electricity supplier), etc.
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З метою впровадження положень проекту Закону
«Про ринок електричної енергії України» Укренерго
розпочато роботу зі створення нормативноправових актів вторинного законодавства та
з підготовки компанії до виконання функцій
оператора системи передачі.

Виробники
Manufacturers
АЕС
NPP
ТЕС і ТЕЦ
TPP & CHPP

Двосторонні договори
Bilateral agreements

Споживач
Consumer

Ринок на добу наперед
One day in advance market
Оператор
ринку
Market operator

ГЕС і ГАЕС
HPP & PSPP

Внутрішньодобовий
ринок
Internal Daily market
Балансуючий
ринок
Balancing market

ВДЕ
WDPP

Гарантований
покупець
Guaranteed buyer

In order to implement the provisions of the Draft Law
“On Electricity Market of Ukraine”, Ukrenergo started
activity on development of regulatory legal acts of
secondary legislation and on preparation of the
company for the functions of transmission system
operator.

Оператор системи
передачі
Transmission
system operator

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

Ринок допоміжних послуг
Ancillary services market

Укренерго в новій моделі ринку електроенергії: / Ukrenergo in the new electricity market model:
Незалежний оператор
системи передачі
електроенергії
Independent transmission
system operator

Оператор
балансуючого ринку

Оператор ринку
допоміжних послуг

Адміністратор
розрахунків

Адміністратор
комерційного обліку

Balancing
market operator

Ancillary services
market operator

Account
administrator

Administrator
of commercial
accounting

Відповідно до Плану-графіка впровадження
нової моделі ринку електричної енергії заходів
Укренерго розробляє:
• проект Кодексу електричних мереж;
• проект Правил ринку електричної енергії;
• проект Кодексу комерційного обліку;
• методику плати за приєднання;
• порядок управління обмеженнями та
розподілу пропускної здатності;
• порядок підготовки плану розвитку системи
передачі на наступні 10 років.
Відповідно до оновленого Плану заходів
розроблення вторинного законодавства повинно
бути завершено до кінця 2017 року.

In accordance with the Implementation Schedule
for the new model of electricity market, Ukrenergo
develops the following documents:

•
•
•
•
•

Draft Code of Electric Networks;
Draft Electricity Market Regulation;
Draft Code of Commercial Accounting;
Procedure of payment for joining;
Procedure of managing constraints
transfer capacity distribution;

and

• Procedure for preparing plan for transmission
system development for the next 10 years.

In accordance with the updated Action Plan, the
secondary legislation development should be
completed by the end of 2017.
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Підготовка компанії до проведення
сертифікації як оператора системи
передачі (ОСП)

Preparation of the company for
certification as transmission system
operator

Однією з ключових передумов формування та
посилення конкуренції на оптовому та роздрібному
ринках електричної енергії є відокремлення
монопольних видів діяльності (передача, розподіл
електричної енергії) від конкурентних видів
діяльності (виробництво, постачання). Директива
2009/72/ЄС
(«Третій
енергетичний
пакет»)
посилила вимоги щодо відокремлення: стосовно
операторів системи передачі (ОСП) Директива
передбачає три моделі реалізації відокремлення
та містить детальні положення щодо виконання
операторами системи передачі вимог щодо
відокремлення, зміст програми відповідності
(compliance programme), функції та повноваження
уповноваженої особи з питань відповідності
(compliance officer).
У законопроекті «Про ринок електричної енергії
України» передбачено процедуру сертифікації
оператора
системи
передачі,
моніторинг
виконання вимог щодо відокремлення і
незалежності оператора системи передачі.
Для початку процесу сертифікації Укренерго як
оператора системи передачі необхідно виконати
переоцінку активів компанії та провести її
корпоратизацію. Ці заходи планується здійснити у
2018-му році, у разі прийняття у 2017 році Закону
України «Про ринок електроенергії».

One of the key prerequisites for formation and
strengthening of competition on the wholesale
and retail electricity markets is the separation of
monopoly activities (transmission, distribution
of electric energy) from competitive activities
(production, supply). Directive No. 2009/72/EC
(the “Third Energy Package”) has strengthened
requirements for separation: for transmission
system operators (TSO) the Directive makes
provision for three models of implementation of the
separation, and contains detailed provisions for the
transmission system operators on the separation
requirements, the compliance program content,
functions and powers of the compliance officer.
The bill “On Electricity Market of Ukraine” makes
provision for certification procedure for transmission
system operator, monitoring compliance with the
requirements for separation and independence of
the transmission system operator.
To start the Ukrenergo certification process as
a transmission system operator, you need to reevaluate the assets of the company and conduct
its corporatization. The following measures are to
be implemented in 2018 in case the Law of Ukraine
“On the Electricity Market” is adopted in 2017.

Підвищення прозорості на ринку
електричної енергії
Відповідно до Рішення
Групи високого рівня
Енергетичного Співтовариства (PHLG) № 2015/01/
PHLG-EnC від 24.06.2015 Україна (як Договірна
Сторона Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства) до кінця 2016 р. зобов’язана
забезпечити подання даних на централізовану
інформаційну платформу ENTSO-E (Transparency
Platform) відповідно до вимог Регламенту № 543/2013
(ЄС) щодо публікації даних на електроенергетичних
ринках.
Регламент № 543/2013 (ЄС) зобов’язує операторів
системи передачі регулярно публікувати наступні
дані:
• загальне навантаження (total load) та
виробництво;
• про недоступність споживачів (consumption
units);
• прогноз резервів потужності на рік наперед
(year-ahead forecast margin);
• інфраструктури системи передачі (transmission
infrastructure),
зокрема
майбутніх
змін
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Increasing transparency on the
electricity market
According to the Decision1 of the Energy
Community Permanent High Level Group (PHLG)
No. 2015/01/PHLG-EnC dated June 24, 2015,
Ukraine (as a Contracting Party to the Treaty
establishing the Energy Community) is required by
the end of 2016 to provide data to the Centralized
Information Platform ENTSO-E (Transparency
Platform) in accordance with the requirements of
Regulation No. 543/2013 (EU) on the publication of
data on electricity markets.
Regulation No. 543/2013 (EU) obliges the
transmission system operators to publish regularly
the following data:
• total load and production;
• unavailability of consumption units;
• year-ahead forecast margin;
• transmission system infrastructure, including
future changes of the network elements and
interstate projects, including construction and
dismantling for the next three years;
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елементів мережі та проектів міждержавних
ліній, включаючи будівництво та демонтаж на
наступні три роки;
• щодо
недоступності
інфраструктури
передавальної мережі: планована недоступність
(з
урахуванням
змін
у
запланованій
недоступності), зміни наявної спроможності
міждержавних ліній, передавальної мережі,
морських (off-shore grid infrastructure) мереж;
• міждержавна пропускна здатність (вільна,
використана);
• заходи з управління перевантаженнями;
• прогноз
генерації,
інформацію
щодо
недоступності генерації.
У 2016 р. для впровадження Регламенту Укренерго
визначено:
• повний перелік та тип даних, періодичність та
терміни їх подання та оновлення відповідно до
«Detailed Data Description»;
• підрозділи Укренерго, відповідальні за збір
даних та моніторинг їх правильності;
• технічні та організаційні проблеми по збору
даних.

У 2017 р. планується:			
1. Визначення відповідності даних, наявних
в Укренерго та ДП «Енергоринок», формату
та періодичності даних для розміщення на
Transparency Platform.
2. Визначення «володільця даних» (всередині
Укренерго та зовні, з огляду на розподіл функцій
між ДП «Енергоринок» та Укренерго).
3. Отримання ЕІС кодів відповідно до «Central
Issuing Office (CIO) Energy Identification Code (EIC)
Management», а саме:
• ЕІС код для Локального офісу з присвоєння
ЕІС кодів (Local Issuing Office EIC Code),
• ЕІС код ОСП (TSO EIC Code),
• EIC Code для зони (Area EIC Code),
• EIC Code для міждержавних перетинів
(Interconnector EIC Code).
4. Розроблення системи присвоєння ЕІС кодів
та взаємодії LIO та учасників ринку відповідно
до «ENTSO-E EIC data exchange implementation
guide»;
5. Налагодження процедури передачі ЕІС кодів
до Центрального Реєстру ЕІС кодів відповідно до
«Procedure for the integration of EIC Codes into the
CIO Repository and its subsequent maintenance»;
6. Створення окремої сторінки на сайті Укренерго
з інформацією щодо процедур отримання ЕІС
кодів на зразок сторінок інших Операторів
системи передачі (Швейцарія, Польща, Латвія,
Македонія, Греція та ін.)

• regarding the inaccessibility of the transmission

network infrastructure: planned inaccessibility
(taking into account changes of the planned
inaccessibility), changes of the existing
capacity of interstate power lines, transmission
grid, off-shore grid infrastructure;
• interstate capacity (free, used);
• overload management measures;
• generation
forecast,
information
on
inaccessibility of generation.
In 2016, for the implementation of the Ukrenergo
Regulations it was defined:
• complete list and type of data, periodicity and
timing for their submission and renewal in
accordance with “Detailed Data Description”;
• Ukrenergo departments responsible for data
collection and monitoring their correctness;
• technical and organizational problems in data
collection.

Prospects for 2017:
1. Determination of the correspondence of data
available to Ukrenergo and SE “Energorynok”,
as well as data format and frequency of their
placement on the Transparency Platform.
2. Definition of the “data owner” (within the
Ukrenergo and outside, taking into account
allocation of functions between SE “Energorynok”
and Ukrenergo).
3. Receipt of EIC codes according to the “Central
Issuing Office (CIO) Energy Identification Code
(EIC) Management”, namely:
• EIC code for the Local Issuing Office EIC Code,
• TSO EIC Code,
• Area EIC Code,
• Interconnector EIC Code.
4. Development of EIS code assignment system
and LIO interaction with market participants in
accordance with “ENTSO-E EIC data exchange
implementation guide”;
5. Setting up the procedure of EIC codes transfer
to the Central Register of EIC codes in accordance
with the “Procedure for the integration of EIC
Codes into the CIO Repository and its subsequent
maintenance”;
6. Creation of a separate page on Ukrenergo
web-site containing information on procedures
for obtaining EIC codes, such as pages of other
Transmission System Operators (Switzerland,
Poland, Latvia, Macedonia, Greece, etc.).
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11.

Безпека праці
Work safety

Персонал та його безпека – основна цінність
та найважливіша складова діяльності ДП «НЕК
«Укренерго». Щороку компанія розробляє
та реалізовує організаційно-технічні заходи з
охорони праці.
У 2016 р. фінансові витрати на виконання цих
заходів склали 15777,7 тис. грн, що дорівнює
1,41 % коштів від фонду оплати праці за 2016 рік
(вимога статті 19 Закону України “Про охорону
праці” передбачає фінансування охорони праці в
обсязі не менше 0,5% від фонду оплати праці).
Забезпеченість
працівників
засобами
індивідуального та колективного захисту станом
на 01.01.2017 становить 100%.
У поточному році в підрозділах ДП «НЕК
«Укренерго» сталося 8 нещасних випадків (один
смертельний). Професійні захворювання відсутні.
Робота з охорони праці проводилася з урахуванням
вимог міжнародних стандартів OHSAS 18001:2007
«Системи управління гігієною та безпекою праці.
Вимоги» та ISO 9001:2015 «Система управління
якістю. Вимоги».
Органом сертифікації «ПРИРОСТ-DQS-Group»
проведено наглядову перевірку системи управління
гігієною і безпекою праці в апараті управління
ДП «НЕК «Укренерго», Північній та Західній
ЕС. За результатами аудиту підтверджено, що
діяльність системи менеджменту результативна
та відповідає вимогам стандарту BSOHSAS
18001:2007, а також подовжено до 29.12.2019 дію
сертифікату відповідності стандарту BSOHSAS
18001:2007.
Для вдосконалення системи контролю за станом
охорони праці проводилися комплексні перевірки.
Особлива увага звертається на виконання вимог
інструкцій з охорони праці при виконанні робіт
підвищеної небезпеки, в тому числі: на висоті,
в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,
в
діючих
електроустановках,
вантажнорозвантажувальних робіт за допомогою машин
і механізмів тощо. При цьому звертається увага
на необхідність і правильність застосування
індивідуальних засобів захисту.
Переглянуті програми повторних інструктажів,
оформлення нарядів-допусків, підготовки робочих
місць і виконання робіт в електроустановках,
на висоті, на рухомому обладнанні, ремонтних і
відновлювальних робіт та робіт з розчищенням трас.
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Personnel and its safety are top-priorities and main
aspects of the SE NPC Ukrenergo activities. The
Company develops and implements the organizational
and technical measures as regards to the labour safety
on the annual basis.
The financial expenses regarding implementation of
the measures amounted to 15.777,7 UAH in 2016
which equaled to 1,41 % of the labour compensation
fund costs (requirement of the article 19 of the Law
of Ukraine On labour safety provides for financing the
labour safety measures in a cope not less than 0,5%
from the labour compensation fund).
The employees are provided with the necessary means
of personal and collective protective equipment in full
scope as of January 1, 2017.
There were eight accidents (including one death) within
the SE NPC Ukrenergo subdivisions in the current year.
There were not any occupational diseases.
Occupational safety activities were performed in
accordance with the OHSAS 18001:2007 Occupational
health and safety management systems. Requirements
and ISO 9001:2015 Quality management system.
Requirements international standards requirements.
PRYROST-DQS-Group certification body conducted a
supervisory inspection of the occupational health and
safety management system in the SE NPC Ukrenergo
management apparatus as well as in the Pivnichna
and Zakhidna PS. The audit results proved that the
management system implementation is effective and
it complies with the BS OHSAS 18001:2007 standard
requirements. As well, the BS OHSAS 18001:2007
conformity certificate validity period is prolonged until
December 29, 2019.
Integrated inspections were conducted in order
to improve the system control over the state of
labour protection. Particular attention is paid to the
implementation of the requirements of the instructions
on occupational safety while performance of work of
the increased risk including the following: at height,
in pulling chambers, in trenches, pits, in the existing
electrical plants, during performance of the loading and
unloading works using machines and mechanisms,
etc. At the same time, a great deal of attention is paid
to the necessity and correctness of the use of personal
protective means.
The programs concerning refresher trainings,
admission warrants registration, preparation of the
workplaces and performance of works in the electrical
plants, at height, on mobile equipment, during repair
and maintenance works as well as works on clearing
the routes were revised.
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Перевірка знань працівників, які виконують
небезпечні роботи, здійснюється програмою
«Автоекзаменатор».
Проведений медичний огляд 8349 працівників,
на що було витрачено 1487,0 тис. грн, з них: на
проходження наркологічного огляду 157,6 тис.
грн, психіатричного – 70,4 тис. грн.

A medical examination was carried out for 8349
employees, for which 1.487,0 thousand UAH was
spent, including 157,6 thousand UAH for the drug
test and 70,4 thousand UAH for the psychiatric
examination.

Щомісячно кожний другий четвер проводяться Дні
охорони праці. Дії працівників в умовах аварійних
ситуацій відпрацьовуються при проведенні
протиаварійних та протипожежних тренуваннях.

Occupational safety days are conducted every
second Thursday on a monthly basis. The actions
of employees in cases of emergency situations are
worked out during conduction of emergency and fire
trainings.

У засобах масової інформації публікуються
матеріали з питань запобігання травмуванню
сторонніх осіб (населення) на енергообладнанні
ДП «НЕК «Укренерго», на що витрачено
62,0 тис. грн.

Materials on prevention of injuries of the unauthorized
persons (population) on power equipment of SE NPC
Ukrenergo are published in mass media, which cost
62.0 thousand UAH.

Протягом 2016 р. в компанії виконано всі
заплановані організаційно-технічні заходи з питань
пожежної безпеки.
У 2016 р. на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» пожеж
не допущено, проте зареєстровано три випадки
технологічного порушення з виникненням горіння:

• внаслідок міжфазного короткого замикання в

електронасосі додаткового охолоджувача АТ-3
сталась його розгерметизація з подальшим
викидом оливи та її загорянням;

• внаслідок бойових дій сталось технологічне

порушення роботи АТ-1 з подальшим його
вимкненням, викидом оливи та її загорянням;

• внаслідок

наявності заводського дефекту
виготовлення високовольтного вводу 110 кВ
фази «С» АТ-1 сталось пошкодження ізоляції його
конструктивного елемента з подальшим викидом
оливи та її загорянням.

Крім цього, у місцях проходження повітряних
ліній електропередачі внаслідок загорянь сталось
15 аварійних відключень (у 2015 р. – 42). На
виконання організаційно-технічних заходів з
питань пожежної безпеки в ДП «НЕК «Укренерго»
витрачено 7326,6 тис. грн. Зокрема, проведено
ремонт, модернізацію та влаштування систем
протипожежного
захисту,
протипожежного
водогону і пожежних водоймищ, ремонт об’єктів
маслогосподарства, кабельних каналів, придбані
засоби пожежогасіння тощо.На об’єктах компанії
протягом року проведено 282 об’єктових та 101
спільне протипожежне тренування. Результатом
ефективної політики з пожежної безпеки є
врятоване майно, матеріальні цінності і головне –
людські життя. Люди – найбільша цінність компанії,
тому їх всебічний захист – наше першочергове
завдання.
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The Autoexamenator program carries out knowledge
test of workers who perform the dangerous works.

All preplanned organizational and technical measures
on fire safety were fulfilled during 2016.
There were not any fires at the SE NPC Ukrenergo
premises in 2016, however there were three cases of
the technological violation which provoked fire:

• there occurred a depressurization of the AT-3
additional cooler electric pump with the following fuel
leakage and further inflammation as a result of the
short circuit between phases;

• there occurred a technological disturbance of the
AT-1 with the following switch-off, fuel leakage and
its inflammation as a result of the military actions;

• the insulation of the 110kV C AT-1 high-voltage

lead constructive element was damaged with the
following fuel leakage and inlammation as a result of
a manufacturing effect.

Besides, there were up to 15 blackouts (42 ones
in 2015) because of inflammations in places of the
transmission lines passage.
Up to 7326.6 thousand UAH were spent for
implementation of the organizational and technical
measures on fire safety in SE NPC Ukrenergo. In
particular, there occurred repairs, modernization and
installation of fire protection systems, fire fighting
water and fire reservoirs, repair of oil facilities and cable
channels as well the fire extinguishing equipment was
purchased, etc.
Thus, there occurred up to 282 facility and 101 joint
fire prevention trainings within the Company’s objects.
The result of an effective fire safety policy consists of
the rescued property, material values and, primarily,
human lives. People are the greatest value of the
Company, so their comprehensive protection is our
top priority.

БЕЗПЕКА ПРАЦІ / SAFETY OF LABOR
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12.

У 2016 р. згідно з договорами зі спеціалізованими
організаціями утилізовано наступні види відходів:

Екологічна політика
Environmental policy

• люмінесцентні лампи та відходи, які містять
ртуть;

Діяльність ДП «НЕК «Укренерго» спрямована
на виконання Політики у сфері управління
якістю, гігієною та безпекою праці, екологічного
керування, функціонування та вдосконалення
системи екологічного керування, дотримання
вимог чинного природоохоронного законодавства
України.

Ukrenergo NPC is working on implementing the
company’s policy on quality, occupational safety and
health management, environmental management,
functioning and improvement of environmental
management system, and compliance with Ukrainian
environmental laws.

• відпрацьовані моторні, трансмісійні та інші
оливи та мастила;

• зіпсовані,

відпрацьовані чи забрудненні
абсорбенти та фільтрувальні матеріали
(силікагель, пісок);

• відпрацьовані змащувально-охолоджувальні

Waste of the following types has been utilized in
2016 under contracts with specialized organizations:

• fluorescent lamps and waste containing mercury;
• spent motor, transmission and other oils and
lubricants;

• damaged, spent or contaminated absorbents
and filtering materials (silica gel, sand);

• spent

synthetic lubricants
(antifreeze liquids), etc.

and

coolants

синтетичні рідини (тосол) тощо.

Основними джерелами шкідливого впливу
на навколишнє природне середовище при
функціонуванні
енергооб’єктів
ДП
«НЕК
«Укренерго» є:

• викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами;

• відходи виробництва в процесі виробничої
діяльності;

• забруднюючі речовини, що скидаються у

The main sources of environmental pollution caused
by Ukrenergo NPC’s generating facilities include:

• air pollution from stationary sources;
• production waste;
• water contamination during consumption and
discharge of water;

• hazardous

electromagnetic
radiotechnical facilities.

radiation

from

водойми при водоспоживанні та водовідведенні
в процесі спеціального водокористування;
випромінювання
радіотехнічних об’єктів, які належать до
шкідливих фізичних факторів впливу.

У 2016 році передано на утилізацію 40 банок
статичних конденсаторів серії КС зі вмістом ПХД
– 920 кг.
За 2005-2016 роки на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго»
було знешкоджено 9 599 банок статичних
конденсаторів із вмістом ПХД - 237 759 кг.

За 2016 рік ДП «НЕК «Укренерго» сплачено 264
532,53 грн екологічного податку та 869 845,21 грн
за послуги природоохоронного призначення. Від
продажу відходів отримано 20 442 799,63 грн.
У 2016 році розроблено та затверджено
Методику
«Управління
природоохоронною
діяльністю ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до
вимог нового міжнародного стандарту.

• електромагнітні

У
рамках
Стокгольмської
конвенції
про
стійкі
органічні
забруднювачі,
підписаної
Україною 23.05.2001 та ратифікованої Законом
України від 18.04.2007 № 949-V, у Західній,
Південній, Південно-Західній та Центральній
електроенергетичних системах було знешкоджено
обладнання з вмістом екологічно шкідливих
речовин, зокрема, поліхлорованих дифенілів
(ПХД). Токсичні властивості ПХД виявляють
стійкість до розкладання, характеризуються
біоакумуляцією і є об’єктом транскордонного
перенесення повітрям, водою, а також осідають
на великій відстані від джерела їхнього викиду,
накопичуючись в екосистемах суші та води.

В апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» за
2016 рік зібрано більше 20 кг відпрацьованих
елементів живлення ємністю до 7А (батарейки),
що були передані до комунального підприємства
«Київкомунсервіс» для подальшої утилізації.

In accordance with the Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants, signed by Ukraine
on 23.05.2001 and ratified by the Law of Ukraine
No 949-V of 18.04.2007, equipment containing
environmentally hazardous substances, in particular,
polychlorinated diphenyls (PCDs) was neutralized
in the Western, Southern, South-Western and
Central Power Systems. PCD’s toxic properties
are resistant to decomposition and characterized
by bioaccumulation; this substance can be carried
across borders by air and water, and may settle down
at a large distance from the source of its emission,
accumulating in land and water ecosystems.

Офіційним представником німецького органу
сертифікації DQS-Group в Україні ПРИРОСТ
– DQS-Group проведено ресертифікаційний
аудит ДП «НЕК «Укренерго» на відповідність
вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015
«Системи екологічного керування. Вимоги та
настанови щодо застосування». В результаті
отримано Сертифікат № 472126 UM15, яким
засвідчено, що ДП «НЕК «Укренерго» впровадило
та використовує систему екологічного керування.

During 2016, Ukrenergo NPC’s administrative office
staff has collected over 20 kg of spent batteries
and cells up to 7A in capacity, delivering them to
Kyivkomunservis municipal enterprise for utilization.
In 2016, Ukrenergo NPC paid UAH 264,532.53
in environmental tax and UAH 869,845.21
for environmental protection services. UAH
20,442,799.63 was received from sale of waste.
In 2016, we developed and approved the Ukrenergo
NPC Environmental Management Methodology
compliant with the new international standard.
PRIROST – DQS-Group, an official representative
of the German-based certification authority DQSGroup in Ukraine, has performed a recertification
audit of Ukrenergo NPC for conformance with ISO
14001:2015 “Environmental management systems –
Requirements with guidance for use”. As a result, we
received the Certificate 472126 UM15, confirming
that Ukrenergo NPC has implemented and uses an
environmental management system.

In 2016, we transferred for utilization 40 cans of KCseries static condensers containing 920 kg of PCD.
During 2005-2016, Ukrenergo NPC has neutralized
the total of 9,599 cans of static condensers containing
237,759 kg of PCD.
Our company has introduced selective collection of
waste.

В компанії запроваджено селективний збір відходів.
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13.

Система управління якістю
Quality Management System

З
метою
досягнення
рівня
кращих
енергопідприємств Європи та світу сформовано
стратегію розвитку компанії на основі сучасних
концепцій, методів та підходів. Найефективнішим
інструментом реалізації планів розвитку є
впровадження інтегрованої системи управління
відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO
9001, ISO 14001 та ОНSАS 18001, що було успішно
реалізовано в компанії та отримані сертифікати
відповідності.
31 жовтня - 04 листопада 2016 р. в Укренерго
відбувся ресертифікаційний аудит системи
управління якістю, екологією, гігієною та
безпекою праці згідно з вимогами ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 та OHSAS 18001:2007. Виконано
перевірку структурних підрозділів апарату
управління Укренерго, апарату управління
Західної ЕС, ПС 750 кВ «Західноукраїнська»,
апарату управління Північної ЕС, Харківських
МЕМ та ПС 330 кВ «Куп’янськ».
За результатами аудиту, проведеного групою
аудиторів органу сертифікації ПРИРОСТ – DQSGroup, офіційного представника німецького
органу сертифікації DQS-Group в Україні,
прийнято рішення щодо повторного надання
Укренерго сертифікатів відповідності.
Отримання сертифікатів – логічне завершення
плідної роботи всього колективу підприємства,
переконливий доказ високої ефективності
впровадженої системи управління.
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The development strategy of the company has been
worked out on the basis of the modern concepts,
methods and approaches in order to align with the
best European energy companies. Introduction of an
integrated management system compliant with ISO
9001, ISO 14001 and ОНSАS 18001 requirements
appears to be the most efficient implementation tool
for the development plans; the mentioned standards
have been successfully applied within the company
and corresponding compliance certificates have
been received.
The recertification audit of the quality, environment,
hygiene and work safety management system to
assure the compliance with ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 and OHSAS 18001:2007 requirements
has been conducted at Ukrenergo during 31 October
- 04 November 2016. Ukrenergo’s administrative
structural subdivisions, as well as administrative staff
of Zahidna Power System, 750KV Zahidnoukrainska
substation, Pivnichna Power System, Kharkiv Trunk
Power Grids and 330KV Kupyansk substation have
been audited.
Based on results of an audit performed by the group
of auditors representing the certification agency
PRIROST – DQS-Group, an official representative
of the German certification authority DQS-Group
in Ukraine, decision has been made to reissue
compliance certificates to Ukrenergo.
Receipt of certificates appears to be the logical
conclusion of fruitful activities of the company’s entire
team, as well as the decisive proof of high efficiency
of the management system introduced.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ / QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

РІЧНИЙ ЗВІТ 2016 ANNUAL REPORT

81

82

РІЧНИЙ ЗВІТ 2016 ANNUAL REPORT

83

-5,7%

-7,6%

-4,1%

-1,1%

-0,7%

+6,2%

10 389

-9,2%

9 964

-10,2% -11,0% -14,4% -17,8% -12,4%

10 165

12 000 –

9 075

тис. грн
UAH, ths

14 000 –

9 358

Value of fixed assets
and depreciation charges

Electricity transmission,
millions kWh

9 456

Вартість основних засобів
та амортизаційні відрахування

Передача електроенергії,
млн кВт∙год

9 004

14.

Основні фінансово-економічні показники
Key financial and performance indicators

8 000 000 –
10 000 –

6 000 000 –

5 655 848

11 033

9 896

10 055

8 700

8 645

8 914

8 174

9 111

10 054

7 978

Вартість ОЗ за податковим
обліком
Value of fixed assets for tax
purposes

8 265

6 142 191

6 000 –

9 362

6 500 000 –

10 934

Вартість ОЗ за бухгалтерським обліком
Value of fixed assets for
accounting purposes

6 619 115

9 462

7 000 000 –

8 000 –

10 631

7 109 109

11 953
10 738

7 500 000 –

4 000 –

2 000 –
5 500 000 –
0–

5 000 000 –

01

03

04

05

06

07

08

09

2015

4 500 000 –

2016
4 000 000 –

02

31.12.2015

Передача електроенергії
ДП “Енергоринок”

Electricity transmission
Energorynok SE

10

11

12

2015

2016

+/-

120 094

111 222

-8 872

31.12.2016

Амортизаційні відрахування

Depreciation charges

тис. грн
UAH, ths
485 000 –
480 000 –
475 000 –
470 000 –
465 000 –
460 000 –
455 000 –
Амортизація за бухгалтерським обліком
Depreciation for accounting purposes

450 000 –
445 000 –

84

2015

2016

Амортизація за податковим обліком
Depreciation for tax purposes
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Тариф на передачу
електроенергії магістральними
та міждержавними електричними
мережами, коп./кВт∙год

Tariffs for electricity transmission
via trunk and cross-border power
grids, kop/kWh

Обсяги товарної продукції
ДП «НЕК «Укренерго» і передачі
електроенергії магістральними
та міждержавними електричними
мережами за 2015-2016 роки

Scope of the Ukrenergo’s
commercial output and electricity
transmission via trunk
and cross-border power grid

0–

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2015
2016

Середньорічний тариф
з початку року, коп./кВт∙год

364 048
666 351

651 514
646 197

631 790
650 364

672 599
742 945

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

• Збільшення середньорічного тарифу з 4,436
коп./кВт∙год. до 6,345 коп./кВт∙год. за рахунок
зростання інвестиційної складової структури тарифу
спричинило збільшення доходів на 2 292,6 млн грн.

• The increase of the average annual tariff from 4.436
kop/kWh to 6.345 kop/kWh due to increasing share
of investment component in the tariff’s structure has
translated into a revenue growth by UAH 2,292.6 million

• Зменшення відпуску е/е на 7,39% зменшило доходи
на 562,9 млн грн.

• The 7.39% decline in electricity production output has
resulted in a revenue drop by UAH 562.9 million

Average weighted tariff since
the year's beginning, kop/kWh

• Загальне збільшення доходів становить 1 730 млн грн.

7,400 6,400 -

525 483
815 201

378 699
709 220

01

672 599
742 945

353 970
692 277

900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-

390 599
551 683

7,389

5,058

7,389

6,617

7,389

6,617

7,475

6,962

7,475

6,962

7,475
3,85

3,885

3,885

2,881

2,086

2,881

2,086

1–

2,086

2–

2,881

3–

4,206

6,675

4–

8,677

5–

8,677

6–

тис. грн./ UAH, ths

7–

228100
269724

8–

221 758
272 587

9–

249 335
309 367

10 –

• Total revenue growth: UAH 1,730 million

2,881

2,881

2,881

3,71

4,575

5,196

5,519

5,756

5,942

6,103

6,23

6,345

5,400 - 8 000

4,400 3,400 2,400 1,400 -

1,881

1,881

1,881

2,501

2,74

2,954

3,073

3,525

3,874

4,153

4,377

4,436

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2015
2016

120 000 -

In 2016, the average weighted tariff has increased by
1.909 kop/kWh (or by 143%) comparing to 2015 due
to increasing share of investment component and loan
payments in the tariff’s structure.

ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
KEY FINANCIAL AND PERFORMANCE INDICATOR

120 094

7 057

116 000 -

- 7 000
- 6 000

118 000 5 327

Передача електроенергії
Electricity transmission
Обсяг товарної продукції
Commercial output

- 5 000
- 4 000

114 000 111 222

112 000 -

- 3 000

110 000 -

- 2 000

108 000 -

- 1 000

106 000 -

Середньорічний тариф у 2016 році збільшився по
відношенню до 2015 року на 1,909 коп./кВт-год.,
або на 143 % за рахунок збільшення інвестиційної
складової та виконання зобов’язань за кредитами у
структурі тарифу

86

млн кВт∙год. / millions kWh

122 000 -

2015

2016

-0
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600 000 -

800 000 -

450 000 -

650 000 -

400 000 -

600 000 -

350 000 -

550 000 -

300 000 -

500 000 -

250 000 -

450 000 -

200 000 -

400 000 -

150 000 -

350 000 -

100 000 -

300 000 -

50 000 -

250 000 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Товарна продукція
Commercial output
Надходження коштів з ДП «Енергоринок»
Revenues from Energorynok SE

03

04

05

778 713
851 064

02

07

08

09

10

11

12

200 000 Середнє значення
Average value

01

150 000 100 000 50 000 0-

06

Товарна продукція
Commercial output
Передача електроенергії

Electricity transmission

2015

Товарна продукція

Commercial output

6 392 673

Надходження коштів з ДП “Енергоринок”

Revenues from Energorynok SE

5 926 706

Надходження коштів з ДП «Енергоринок»
Revenues from Energorynok SE

Передача електроенергії
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684 326

700 000 705 713

500 000 -

0-

01

750 000 -

Electricity transmission

2016

Товарна продукція

Commercial output

8 468 554

Надходження коштів з ДП “Енергоринок”

Revenues from Energorynok SE

8 211 915
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Середнє значення
Average value

550 000 -

1 022 613
978 241

850 000 -

841 289
877 454

650 000 -

903 819
891 534

900 000 -

749 556
780 437

700 000 -

833 203
775 436

950 000 -

899 893
799 621

750 000 -

704 630
830 732

1 000 000 -

406 653
662 020

800 000 -

342 241
323 669

1 050 000 -

333 891
327 104

850 000 -

493 892

1 100 000 -

532 723

900 000 -

Analysis of payments for
Energorynok SE’s electricity
transmission services in 2016,
thousands UAH including VAT

395 415
371 240

Аналіз оплати послуг
з передачі електроенергії
ДП “Енергоринок”
у 2016 році, тис. грн з ПДВ

798 508
630 580

745 943
791 200

821 822
807 119

712 611
758 148

588 922
781 817

443 184
436 858

394 604
454 439

Analysis of payments for the
SE Energorynok electricity
transmission services in 2015,
thousands UAH including VAT
417 595
424 764

296 124
468 719

271 251
273 720

219 977
266 110

216 164
299 202

Аналіз оплати послуг
з передачі електроенергії
ДП “Енергоринок”
у 2015 році, тис. грн з ПДВ
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Надходження коштів,
млн грн (з ПДВ)

Revenues,
millions UAH (including VAT)

Використання коштів,
млн грн (з ПДВ)

Expenses,
millions UAH (including VAT)

З/плата з відрах. на соц. заходи
Wages with deductions for social events
Кредит на
інвестиційні проекти
Loan to finance
investment project

Надходження коштів від ДП «Енергоринок«
Revenues from Energorynok SE 8 629,8
2016

8 629,8

Податки / Taxes
Інші витрати / Other expenses
Фінансові витрати / Financial expenses
Повернення кредитів / Loan repayments

Інші надходження
Other revenues

3 180,3

724,0

2016

1 316,1

2 089,2

2 882,4

1 092,1

Капітальні інвестиції
Capital investments

5 027,2

393,3
Кредит
на інвестиційні проекти
Надходження коштів від ДП «Енергоринок« Loan to finance
investment project
Revenues from Energorynok SE
6 181,1

2015

З/плата з відрах. на соц. заходи
Wages with deductions for social events
Податки / Taxes
Інші витрати / Other expenses
Фінансові витрати / Financial expenses
Повернення кредитів / Loan repayments

Інші надходження
Other revenues

3 965,4

553,0
2015

1 363,6

1 767,2
630,8

0,0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2016

Надходження коштів від
ДП «Енергоринок»

Receipt of funds from
SE Energorynok

6 181,1

8 629,8

Кредит на інвестиційні
проекти

Loan for investment projects

3 965,4

3 180,3

Інші надходження

Other receipts

553,0

724,0

Всього надходження

Total revenues

10 699,5

12 534,1

2016

257,8
693,8

14 000
0,0

2015

Капітальні інвестиції
Capital investments

3 265

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2015

2016

З/плата з відрах. на соц.
заходи

Wages with deductions for
social events

1 363,6

1 316,1

Податки

Taxes

630,8

2 089,2

Інші витрати

Other expenses

1 767,2

2 882,4

Фінансові витрати

Financial expenses

257,8

393,3

Повернення кредитів

Loan repayments

693,8

1 092,1

Капітальні інвестиції

Capital investments

3 265

5 027,2

Інші надходження
Other receipts

2016
2015

З/плата з відрах. на соц. заходи
Wages with deductions for social events

2015
Капітальні інвестиції
Capital investments
Кредит на інвестиційні проекти
Loan for investment projects

Надходження коштів від ДП «Енергоринок»
Receipt of funds from SE Energorynok

Податки
Taxes

Повернення кредитів
Loan repayments
Фінансові витрати
Financial expenses
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Інші витрати
Other expenses
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Платежі до бюджету,
тис. грн

Payments to budget,
thousands UAH

Ремонтні роботи

Всього платежів / Total payments

3 000 000 630 790

24 659

24 060

258 710

?

602 203

131 355

2016

168 582

10 852

335 204

-15 201

1 000 000 -

2015

287 092

0-

2 089 158

30 25 20 15 10 50-

Repairs

3,8

5,2

8,1

10,9

10,4

13,1

13,8

15,9

21,2

15,6

21,1

29,0

4,5

8,0

11,0

14,3

14,9

22,8

19,8

20,8

23,0

25,1

16,9

16,7

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

900 000 -

2015

800 000 -

2016

700 000 600 000 -

Ремонтні роботи:
2015: 168,1 млн грн
2016: (+ 29,6 млн грн)
2197,7 млн грн

500 000 400 000 300 000 200 000 -

Repairs:
2015: UAH 168.1 million
2016: (+ UAH 29,6 million)
UAH 197.7 million

100 000 0-100 000 -

2015

2016

Структура витрат на ремонти,
млн грн

Податок на прибуток
Profit tax
200 -

ПДВ
VAT

150 -

Плата за землю
Land tax

100 -

168,1

53,6
+10,59%

48,5
139,9

ПДФО
Individual income tax
Інші платежі
Other payments
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197,7

+17,60%

Відрахування частини чистого прибутку
Deductions from net profit

Itemization of repair costs,
millions UAH

ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
KEY FINANCIAL AND PERFORMANCE INDICATOR

115,5

+21,13%

витрати на оплату праці з відрахуваннями
labor costs including deductions
матеріальні витрати
material costs
інші витрати
other costs

50 -0,29%
0-

4,1

4,1
2015

2016
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Співвідношення витрат на
ремонти з умовно-постійними
витратами, млн грн (без ПДВ)

Ratio of repair costs to conditionally constant expenses,
millions UAH (w/o VAT)

Аналіз витрат на оплату праці,
тис. грн
1 400 000 -

1 273 975

29
228,9
16,7
348,3

21,1
204,6
16,9
232,9

15,6
175,0
25,1
179,0

21,2
155,1
23,0
225,3

15,9
145,0
20,8
180,2

13,8
153,3
19,8
170,8

13,1
155,7
22,8
194,1

10,4
157,8
14,9
172,1

10,9
157,9
14,3
159,9

8,1
174,4
11,0
190,4

5,2
163,8
8,0
164,6

3,8
156,4
4,5
151,7

400 350 -

Analysis of labor costs,
thousands UAH

1 200 000 -

1 000 000 -

300 -

938 772
800 000 -

250 600 000 -

200 400 000 -

150 200 000 -

100 0-

50 -

2015

2016
- 10 000

12 300 -

0-

12 264
01

02

03

04

05

06

07

08

09

Ремонти 2015 р.
Repairs in 2015
УПВ 2015 р.
Conditionally constant expenses in 2015
Ремонти 2016 р.
Repairs in 2016
Умовно-постійні витрати 2016 р.
Conditionally constant expenses in 2016

10

11

12

9 157

12 250 -

- 9 000
- 8 000

12 200 -

- 7 000

12 150 -

6 629

- 6 000

12 100 - 5 000
12 050 -

12 006

12 000 -

- 4 000
- 3 000

11 950 -

- 2 000

11 900 -

- 1 000
-0

11 850 2015

2016

Середньоспискова чисельність (чол.)
Average number of personnel
Cередньомісячна заробітна плата (грн.)
Average monthly salary (UAH)

Зростання середньої заробітної
плати у 2016 р. порівняно з 2015 р.
становить 38,14%
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Average monthly salary growth in 2016
comparing to 2015: 38.14%
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20 2015
15 -

10 -

5-

0-

10,046
19,354

25 -

Виплати по соцпільгах
Social benefit payments

6,976

30 -

Витрати на утримання об’єктів соцкульт. призначення
Cost of maintaming social and cultural infrastructure

35 -

Відрахування профспілкам
Deductions to labor unions

35 -

20 2016
15 -

10 -

5-

0-

96

10,846
19,704

25 -

8,101

30 -

Витрати на утримання об’єктів соцкульт. призначення
Cost of maintaming social and cultural infrastructure

Виплати по соцпільгах
Social benefit payments

Відрахування профспілкам
Deductions to labor unions

Виплати за колдоговором 29,40 млн грн
Payments under collective bargaining agreement: UAH 29.40 million

Maintenance of social and cultural
infrastructure and payments under
collective bargaining agreement,
millions UAH

Виплати за колдоговором 29,40 млн грн
Payments under collective bargaining agreement: UAH 29.40 million

Утримання об’єктів соціальнокультурного призначення та
виплати за колдоговором,
млн грн

ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
KEY FINANCIAL AND PERFORMANCE INDICATOR

Структура освоєння капітальних
інвестицій, млн грн (без ПДВ)

Capital investment allocation
structure, millions UAH (w/o VAT)

2015

2016

Capital construction

1 676,0

2 814,1

Модернізація та
переоснащення
основних засобів

Modernization and
upgrade of fixed
assets

581,2

369,6

Інше

Other

62,9

29,6

Капітальне будівництво

2016

Інше
Other

Модернізація та переоснащення основних засобів
Modernization and upgrade of fixed assets

2015

млн грн
millions UAH

Капітальне будівництво
Capital construction

Капітальні інвестиції у 2015 р.
склали 3 213,3 млн грн
Capital investments in 2015: UAH 3,213.3 million

Капітальні інвестиції у 2016 р.
склали 4 436,8 млн грн
Capital investments in 2016: UAH 4,436.8 million
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Чистий прибуток, млн грн

Net profit, millions UAH

2 500 -

3 012,1
млн грн.
UAH
million

1 952,0

2 000 -

1 303,0

1 500 -

1270,8
930,7

1 000 -

689,6
412,9

500 0-

820,4
млн грн.
UAH
million

-500 -1 000 -

-900,3

-1 500 -2 000 -

-1 826,2

-2 500 І квартал
І quarter

ІI квартал
ІI quarter

ІII квартал
IIІ quarter

ІV квартал
ІV quarter

2015
2016

2015

2016

І квартал

I quarter

-1 826,2

-900,3

ІІ квартал

II quarter

1 303,0

1 952,0

ІІІ квартал

III quarter

930,7

689,6

ІV квартал

IV quarter

412,9

1 270,8

Всього

Total

820,396

3 012,097

Чистий прибуток ДП «НЕК «Укренерго» у 2015р.: 820,4 млн грн
Ukrenergo NPC’s net profit in 2015: UAH 820.4 million
Чистий прибуток ДП «НЕК «Укренерго» у 2016 р.: 3 012,1 млн грн
Ukrenergo NPC’s net profit in 2016: UAH 3,012.1 million
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15.

Фінансовий звіт
Financial report

Скорочена фінансова звітність ДП «НЕК «Укренерго» за 2016 рік складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Concise financial statement of NPC UKRENERGO
for 2016 made according to the International Financial Reporting Standards

Фінансовий стан

Financial Position

Станом на 31 грудня 2016 року
У тисячах українських гривень

As of 31 December 2016
In Ukrainian Hryvnias and in thousands
31.12.2015

АКТИВИ
Необоротні активи:
Основні засоби
Нематеріальні активи
Передоплати за основні засоби
Відстрочені податкові активи
Довгострокова торгова дебіторська
заборгованість
Інші довгострокові активи
Всього необоротних активів
Оборотні активи:
Запаси
Торгова та інша дебіторська
заборгованість
Передоплати та інші оборотні активи
Передоплата частки прибутку до сплати
до державного бюджету
Передоплата з податку на прибуток
підприємств
ПДВ до відшкодування та передоплати
інших податків
Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього оборотних активів:
Всього активів
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ та ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Власний капітал
Статутний капітал
Додатковий оплачений капітал
Нерозподілений прибуток
Всього власного капіталу
Довгострокові зобов’язання
Доходи майбутніх періодів
Кредиторська заборгованість за основні
засоби
Зобов’язання за пенсійними та
іншими довгостроковими виплатами
працівникам
Відстрочені податкові зобов’язання
Кредити
Всього довгострокових зобов’язань
Короткострокові зобов’язання
Доходи майбутніх періодів
Кредити
Торгова та інша кредиторська
заборгованість
Частка прибутку до сплати до
державного бюджету
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ASSETS
Non-current assets:
Property, plant and equipment
Intangible assets
Prepayments for property, plant and
equipment
Defferred tax assets
Non-current trade accounts receivable
Other non-current assets
Total non-current assets:
Current assets:
Inventories
Trade and other accounts receivable

14,499,804
47,911

18,843,695
37,052

547,085

822,504

-

146,480

17,878

15,458

608
15,113,286

423
19,865,612

87,622

55,840

449,723

506,287

7,170

13,004

15,940

-

Corporate income taxes prepaid

41,831

-

VAT recoverable and other taxes prepaid

65,419

8,156

2,929,722
3,597,427
18,710,713

3,272,616
3,855,903
23,721,515

Payables for property, plant and equipment

1,225,115
70,252
4,635,098
5,930,465

1,225,355
70,106
6,033,245
7,329,706

632,044

659,797

8,389

18,915

Post-employment and other long-term
employee benefit obligations

207,768

301,319

Deferred tax liabilities
Loans
Total non-current liabilities
Non-current liabilities
Deferred income
Loans

114,286
962,487

128,462
1,108,493

14,999
10,289,133

14,999
13,424,640

Trade and other accounts payable

1,492,247

1,123,618

-

379,653

Profit share payable to the State Budget
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Corporate income taxes payable

-

19,281

Advances received
Provosions for litigations
VAT and other taxes payable
Total current liabilities
Total liabilities

14,443
6,959
11,817,761
12,780,248

37,989
84,119
199,017
15,283,316
16,391,809

Total equity and liabilities

18,710,713

23,721,515

Прибутки та збитки та інші сукупні доходи за рік

Profit or loss and other comprehensive income

У тисячах українських гривень

In Ukrainian Hryvnias and in thousands

31.12.2016

Prepayments and other current assets
Prepaid profit share payable to the State
Budget

Cash and cash equivalents
Total current assets:
Total assets:
EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Statutory capital
Additional paid-in capital
Retained earnings
Total equity
Non-current liabilities:
Deferred income

Податок на прибуток підприємства до
сплати
Аванси отримані
Забезпечення під судові позови
ПДВ та інші податки до сплати
Всього короткострокових зобов’язань
Всього зобов’язань
Всього власного капіталу та
зобов’язань

Дохід від надання послуг із передачі
електроенергії та диспетчеризації
Інші доходи
Витрати на персонал
Знос та амортизація
Знецінення торгової та іншої дебіторської
заборгованості
Інші операційні витрати
Фінансові доходи
Фінансові витрати
Збиток від курсових різниць, нетто
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток
Прибуток за рік
Статті, які в подальшому не будуть
віднесені на прибуток чи збиток:
Актуарний (збиток)/прибуток за
пенсійними та іншими довгостроковими
виплатами працівникам
Відстрочені податкові вигоди/ (витрати)
Статті, які в подальшому не будуть
віднесені на прибуток чи збиток
Інші сукупні (збитки)/доходи
Всього сукупних доходів за рік

Revenue from electricity transmission and
dispatch services
Other income
Staff costs
Depreciation and amortization
Impairment of trade and other accounts
receivable
Other operating expenses
Finance income
Finance costs
Foreign currency exchange loss, net
Profit before income tax
Income tax expence
Profit for the year
Items that will not be reclassified
subsequently profit or loss:
Actuarial (loss)/gain on post-employment
and other non-current employee benefit
obligations
Deferred income tax benefit/(expense)
Items that may be reclassified subsequently
to profit or loss
Other comprehensive (loss) / income
Total comprehensive income for the year

2015

2016

5,499,582

7,245,964

74,315
(1,521,841)
(656,460)

253,442
(1,896,812)
(583,883)

(150,998)

(248,661)

(418,179)
89,465
(81,520)
(2,439,038)
395,326
(102,645)
292,681

(608,545)
291,268
(117,818)
(1,177,673)
3,157,282
(405,733)
2,751,549

11,048

(78,392)

(1,989)

14,111

-

-

9,059
301,740

(64,281)
2,687,268

Зміни у власному капіталі

Changes in equity

У тисячах українських гривень

In Ukrainian Hryvnias and in thousands

Нерозподі-лений
прибуток

Всього

Statutory
Capital

Додатковий
оплачений
капітал
Additional
Paid-in
Capital

Retained
earnings

Total

1,225,115

190,252

4,333,358

5,748,725

-

-

292,681

292,681

-

-

9,059

9,059

-

-

301,740

301,740

-

(120,000)

-

(120,000)

1,225,115

70,252

4,635,098

5,930,465

-

-

2,751,549

2,751,549

Статутний
капітал

Залишок станом на 31
грудня 2014 року
Прибуток за рік

Balances as of 31
December 2014
Profit for the year
Other comprehensive
Інші сукупні доходи
income
Всього сукупних доходів Total comprehensive
за рік
income for the year
Частка додаткового
капіталу, сплачена
Additional capital share
до загального фонду
paid to the State Budget
державного бюджету
Залишок станом на 31
Balance as of 31
грудня 2015 року
December 2015
Прибуток за рік
Profit for the year
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Other comprehensive
income
Всього сукупних доходів Total comprehensive
за рік
income for the year
Частка прибутку до
Profit share payable to the
сплати до державного
State Budget
бюджету
Інші сукупні доходи

Інші зміни
Залишок станом на 31
грудня 2016 року

Other movement
Balance as of 31
December 2016

-

-

(64,281)

(64,281)

-

-

2,687,268

2,687,268

-

-

(1,288,027)

(1,288,027)

1,240

(146)

(1,094)

-

1,226,355

70,106

6,033,245

7,329,706

Рух грошових коштів

Cash flows

У тисячах українських гривень

In Ukrainian Hryvnias and in thousands

Інвестиційна діяльність
Придбання основних засобів та
нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, використані в
інвестиційній діяльності
Фінансова діяльність
Сплата частки додаткового капіталу до
державного бюджету
Сплата частки прибутку до державного
бюджету
Надходження від кредитів
Погашення кредитів
Чисті грошові кошти, отримані від
фінансової діяльності
Чиста зміна грошових коштів
Грошові кошти та їх еквіваленти, на
початок року
Вплив зміни курсів обміну валют

Операційна діяльність
Прибуток до оподаткування
Коригування для узгодження прибутку і
чистих грошових коштів, отриманих від
операційної діяльності:
Знос та амортизація
Забезпечення під судові позови
Чистий збиток від нереалізованих
курсових різниць
Амортизація доходів майбутніх періодів
Списання ПДВ, по якому не були
отримані податкові накладні
Нарахування за зобов’язаннями за
пенсійними та іншими довгостроковими
виплатами працівникам
Збиток від вибуття основних засобів та
нематеріальних активів
Формування резерву витрат на покриття
збитків від безнадійної торгової та іншої
дебіторської заборгованості
Фінансові витрати
Фінансові доходи
Операційний прибуток до змін в
оборотному капіталі
Зміна запасів
Зміна торгової на іншої дебіторської
заборгованості
Зміна передплат та інших оборотних
активів
Зміна ПДВ до відшкодування та
передоплат інших податків
Зміна авансів отриманих
Зміна торгової та іншої кредиторської
заборгованості
Зміна інших податків до сплати
Відсотки отримані
Комісії сплачені
Виплачені зобов’язання за пенсійними
та іншими довгостроковими виплатами
працівникам
Грошові кошти від операційної діяльності
Відсотки сплачені
Податок на прибуток сплачений
Чисті грошові кошти, отримані від
операційної діяльності
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Operating аctivities
Profit before income tax

2015
395,326

2016
3,157,282

656,460
-

583,883
84,119

2,528,148

1,234,570

(14,673)

(14,673)

881

-

Post-employment and other non-current
employee benefit obligations accrued

6,945

8,704

Loss on disposal of property, plant and
equipment and intangible assets

26,827

7,791

Allowance for impairment of trade and
other accounts receivable

150,998

248,661

Finance costs
Finance income
Operating profit before changes in
working capital
Change in inventories
Change in trade and other accounts
receivable
Change in prepayments and other current
assets
Change in VAT recoverable and other taxes
prepaid
Change in advances received
Change in trade and other accounts
payable
Change in other taxes payable
Interest received
Fees and commissions paid

81,520
(89,465)

117,818
(291,268)

3,742,967

5,136,887

(19,021)

31,782

(472,189)

(303,859)

2,182

(4,463)

(49,964)

57,223

10,789

23,547

34,751

(51,652)

20,646
89,465
(55,594)

202,985
291,268
(43,022)

(20,265)

(25,756)

3,283,767
(202,156)
(3,991)

5,314,940
(350,272)
(602,203)

3,077,620

4,362,465

Adjustments for reconcile profit to net cash
provided by operations:
Depreciation and amortization
Provisions for litigations
Unrealized foreign currency exchange loss,
net
Amortization of deferred income
VAT write-off in respect of which no tax
invoices obtained

Post-employment and other non-current
employee benefit obligations paid
Cash generated from operations
Interest paid
Income taxes paid
Net cash generated by operating
activities
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Грошові кошти та їх еквіваленти, на
кінець року
Негрошові операції
Надходження основних засобів,
профінансованих за рахунок прямих
платежів фінансових установ

Investing аctivities
Acquisition of property, plant and
equipment and intangible assets

(3,475,787)

(5,253,390)

Net cash used in investing activities

(3,475,787)

(5,253,390)

(120,000)

-

-

(892,434)

3,810,237
(693,772)

3,174,282
(1,079,813)

2,996,465

1,202,035

2,598,298

311,110

273,167

2,929,722

58,257

31,784

2,929,722

3,272,616

31,209

42,372

Financing activities
Additional capital share paid to the State
Budget
Profit share paid to the State Budget
Proceeds on loans
Repayment of loans
Net cash generated by financing
activities
Net change in cash
Cash and cash equivalents at the beginning
of the year
Effect of foreign currency exchange
differences
Cash and cash equivalents at the end of
the year
Non-cash transactions
Additions of property, plant and equipment
funded through direct payments of financial
institutions

Аудит
фінансової
звітності
проведено
ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК». На думку аудитора
«… фінансова звітність відображає достовірно, в
усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії
станом на 31.12.2016, та її фінансові результати і
грошові потоки за рік, який закінчився зазначеною
датою, відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ)».

Deloitte and Touche USC audited the financial
reporting. According to the auditor, «…the financial
statements present fairly, in all material respects, the
financial position of the Company as of 31 December
2016, and its financial performance and its cash
flows for the year then ended in accordance with
International Financial Reporting Standards (IFRSs).»
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Державне підприємство
Національна енергетична компанія
УКРЕНЕРГО

State Enterprise
National Power Company
UKRENERGO

Україна, 01032
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25
тел.: +380 44 238 38 25
факс: +380 44 238 32 64

25 Symona Petliury str.
Kyiv, Ukraine, 01032
Phone: +380 44 238 38 25
Fax: +380 44 238 32 64

ua.energy

nec-kanc@ua.energy
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