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ШЕВКІ АДЖУНЕР
голова Наглядової ради

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ
ТА КОЛЕГИ!
Звертаюся до вас від імені Наглядової ради НЕК «Укренерго»,
що другий рік поспіль здійснює управління компанією та інтегрує своє стратегічне бачення в досягнення ключових цілей.

2019 рік позначився суттєвими змінами для
Укренерго й для галузі в цілому – це завершення
корпоратизації компанії та впровадження
європейської моделі ринку електроенергії.
Ці ключові події вплинули на всі сфери діяльності Укренерго і водночас підтвердили для стейкхолдерів незмінність
прагнень компанії до європейських принципів управління
та функціонування ринку електричної енергії.
Укренерго впродовж року докладало максимум зусиль для
реалізації стратегічних цілей компанії, серед яких – досягнення
відповідності європейським принципам незалежності ОСП,
виконання заходів з інтеграції до європейської континентальної мережі ENTSO-E та впровадження конкурентного
ринку електроенергії.
Компанія у 2019 році виконала умови, необхідні для сертифікації в якості незалежного системного оператора за перед
баченою у законодавстві України моделлю OU (Ownership
Unbundling), що було підтверджено позитивним рішенням
галузевого Регулятора – НКРЕКП. Однак, враховуючи необхідність змін у профільне законодавство, сертифікація Укренерго
за цією моделлю так і не відбулася. Тому для забезпечення
сертифікації як незалежного системного оператора компанія
займає проактивну позицію щодо зміни моделі анбандлінгу
з OU на ISO (Independent System Operator), щоб відповідати
вимогам відокремлення в частині власності.

Наполегливість Укренерго в питанні сертифікації,
проведенння у 2019 році успішних випробувань
енергоблоків теплових та гідроелектростанцій,
а також підписання Сервісного контракту
з Консорціумом ОСП ENTSO-E є ознакою
сталості стратегічних цілей Укренерго щодо
інтеграції енергосистеми України до європейської
континентальної мережі.

Укренерго як оператор системи передачі забезпечує
інтеграцію відновлювальних джерел енергії (ВДЕ)
в енергосистему України. Ми залучаємо провідний
європейський досвід та проводимо відповідні дослідження, щоб така інтеграція ВДЕ була безпечною
та ефективною. При цьому в умовах діючої моделі
ринку ключовим є дотримання норм операційної
безпеки та стабільна робота енергосистеми.
Укренерго продовжило якісні трансформації і всередині компанії, які покликані підвищити ефективність
та надійність роботи. При цьому було забезпечено
баланс між однаково важливими складовими сталого
розвитку – операційною ефективністю, розвитком
персоналу та турботою про довкілля.

Попереду стоять нові виклики, впоратися
з якими допоможуть спільне розуміння
перспектив, співпраця та скоординовані
й послідовні дії стейкхолдерів,
полісімейкерів, а також підтримка наших
партнерів.
Саме це – запорука безпечного, надійного та якісного
енергопостачання, енергетичної безпеки країни
та успішної інтеграції української та європейської
енергосистем.
Ми вдячні всім, хто в тісній співпраці з Укренерго
докладає зусиль для вирішення складних питань щодо
сертифікації компанії як незалежного системного
оператора, а також покращення ринкових механізмів
та впровадження європейських принципів функціонування ринку електроенергії.
Переконаний, що разом ми зможемо реалізувати
амбітні плани розвитку Укренерго й українська
енергосистема стане частиною єдиного європейського енергетичного простору, що стане першим
значним кроком до об’єднання енергетичних ринків
України та Європи.
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ВОЛОДИМИР КУДРИЦЬКИЙ
голова правління

ШАНОВНІ КОЛЕГИ
ТА ПАРТНЕРИ!
Нефінансовий звіт зі сталого розвитку НЕК «Укренерго» за
2019 р. містить ключові результати діяльності компанії, яка
здійснювалася протягом року у двох принципово різних
обставинах: у старій моделі взаємовідносин на ринку електричної енергії, а з 1 липня – у європейських ринкових умовах.
Впровадження нової моделі ринку стало головним викликом для всієї енергетичної галузі і чинником, який суттєво
вплинув практично на всі напрями діяльності компанії.
Адже з 1 липня 2019 р. Укренерго отримало додаткові нові
функції та зобов'язання. Це значно посилило роль та рівень
відповідальності компанії на ринку електроенергії, принципи якого суттєво відрізняються від попередньої моделі
взаємовідносин його учасників.

Ми швидко адаптувалися та навчилися балансувати енергосистему завдяки новим ринковим
інструментам.
За таких умов збільшення частки відновлюваних джерел
енергії (ВДЕ) в енергобалансі стало суттєвим викликом для
електроенергетики України. Інтенсивна інтеграція «зеленої»
генерації виявила критичну необхідність у термінових змінах
в енергетичному нормативно-правовому полі та потребувала
впровадження заходів з підвищення гнучкості енергосистеми.
Також рік був результативним для Укренерго щодо імплементації норм Третього енергопакета ЄС.

Зокрема, Укренерго здійснило значний крок на
шляху до анбандлінгу, а саме – перейшло до
сфери управління Міністерства фінансів України.
Такий перехід дозволив уникнути конфлікту інтересів для
дотримання принципу відокремленості діяльності системного оператора від сегментів виробництва та постачання
електроенергії. А в результаті корпоратизації Укренерго
було перетворено на приватне акціонерне товариство зі
100% акцій у власності держави.

Сертифікація Укренерго як незалежного системного
оператора – одне з ключових завдань на шляху до
реалізації стратегічної мети компанії – інтеграції
української енергосистеми до ENTSO-E. Втім, незважаючи на попередній схвальний висновок регулятора,
сертифікат незалежності за моделлю OU (Ownership
Unbundling), яка передбачена у законодавстві, не був
отриманий. Тому вже у 2020 р. модель анбандлінгу
буде змінена на ISO (Independent System Operator) та
процедура сертифікації остаточно завершена.

2019 рік також став для Укренерго визначним у виконанні «домашнього завдання»
з підготовки енергосистеми для синхронізації з ENTSO-E.

Для виконання інвестиційних планів компанії
необхідна продуктивна система закупівель. Ефективне планування, маркетингові дослідження та
стратегія комунікації з потенційними контрагентами дозволяють нам збільшити конкуренцію
під час торгів та досягнути оптимального балансу у співвідношенні «ціна – якість». Це є ключо
вим чинником економії, яка у 2019 р. становила
816 млн грн.

У результаті послідовного реформування,
у 2019 р. система закупівель Укренерго
досягла нового рівня у забезпеченні прозорості процесів закупівель та управління
ланцюгами постачання.

Успішно проведені дослідження блоків електростанцій,
результати яких використовуються ENTSO-E для побудови спільної математичної моделі двох енергосистем.

Підтвердженням цього є готовність системи закупівель
Укренерго до сертифікації за міжнародними стандартами CIPS, що очікується вже у 2020 р.

Ми виконали левову частку технологічних завдань
щодо підготовки роботи енергосистеми в ізольованому
режимі. Успішний тест на функціонування енергосис
теми в такому режимі стане визначальною точкою для
синхронізації двох енергосистем, яка запланована
на 2023 р.

Водночас головною рушійною силою якісних змін
у компанії та досягнення стратегічних цілей є наш
персонал. Ми створюємо умови для зростання рівня
залученості працівників, який сьогодні становить 60%.

У 2019 р. ми також продовжили розвивати та реконструювати мережі.

Капітальні інвестиції за рік становили
більше 3 млрд грн, понад 60% з яких –
кошти міжнародних фінансових інституцій.
Це проекти, реалізація яких дозволить вирішити
питання надійності та безпеки електропостачання
в регіонах, забезпечити видачу потужностей генерації
та вивести мережі передачі на новий технічний рівень
ефективності та безпеки європейського зразка. Також
у цьому році розпочато новий проект з реконструкції та
автоматизації ще 12 підстанцій компанії, для реалізації
якого залучено 149 млн євро кредитних коштів ЄБРР.
Крім того, значні зусилля спрямовувалися на розбудову надійної ІТ-інфраструктури компанії та системи
кіберзахисту, які є важливою технологічною ланкою
надійності та безпеки системи передачі.

Це спонукає нас вдосконалювати HR-політику щодо
підвищення рівня умов праці та винагород, розвитку
та навчання персоналу, формування корпоративної
культури та бренду роботодавця.
Укренерго і надалі залишається компанією, яка
є прикладом успішних реформ у державному
секторі. Наш досвід у впровадженні найкращих
практик корпоративного управління та реформи
процедур закупівель – кейс для вивчення Організації економічного співробітництва та розвитку
(OECD).
У 2020 р. перед Укренерго стоять не менш амбітні
цілі щодо розвитку інфраструктури, залучення інвестицій, підготовки енергосистеми до інтеграції у
європейський енергетичний простір. І результати
2019 р. якнайкраще свідчать про те, що ми готові до
успішного виконання цих завдань.

Структура
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

• Корпоратизація
• Перехід до сфери управління
• Міністерства фінансів України

та управління
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ВІЗІЯ

У К Р Е Н Е Р Г О – це сертифікований
оператор системи передачі,
синхронізованої з європейським
енергооб’єднанням ENTSO-E.
Укренерго – лідер серед
східноєвропейських ОСП за
ефективністю, надійністю, рівнем
енергобезпеки та технологічного
розвитку, платформа для впровадження
новітніх технологій в енергетиці.
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1
МІСІЯ
Створення умов для сталого роз
витку економіки України через
забезп ечення функціонування
конкурентного та ліберального
ринку електроенергії, єдиного
з країнами ЄС, рівних можливостей
для безперешкодного та без
перервного доступу всіх учасників
ринку електроенергії до системи
передачі.

СЛОГАН
Як оператор енергосистеми ми щомиті керуємо енергією. Ми живемо
і працюємо в епоху стрімких змін,
тож маємо змінюватись і самі. Сло
ган Укренерго «Керуючи енергією
змін» (Driving the power of changes)
відображає нашу мету бути прикладом змін в Україні.
Національна енергетична компанія
«Укренерго» – приватне акціонерне
товариство зі 100% акцій у власності
держави, оператор системи передачі
об’єднаної енергосистеми України.
Корпоративними правами управляє Міністерство фінансів. Форму
вання політики у галузі енергетики
забезпечує Міністерство енерге
тики України.

3

НАШІ ЦІННОСТІ:
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ,
КОНСТРУКТИВНІСТЬ,
ВІДКРИТІСТЬ,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,
ПРОАКТИВНІСТЬ.

Ключові завдання НЕК «Укренерго»:
• централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління ОЕС України для
забезпечення балансу виробництва та споживання електроенергії з дотриманням вимог
з операційної безпеки;

5
ЛЬВІВ

КИЇВ

ХАРКІВ

Центральна ЕС (м. Київ):
Житомирська, Київська,
Чернігівська, Черкаська області
обслуговування та місто Київ

Північна ЕС (м. Харків):
Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька
(контрольована частина), Луганська
(контрольована частина) області
обслуговування

2

4
ВІННИЦЯ

Південно-Західна ЕС
(м. Вінниця): Тернопільська,
Хмельницька, Вінницька
та Чернівецька області
обслуговування

ФУНКЦІЇ
Предметом діяльності НЕК «Укр
енерго» є виконання функцій оператора системи передачі, управління та
експлуатації магістральними мережами, адміністратора комерційного
обліку, адміністратора розрахунків
та низки інших функцій відповідно
до Статуту.
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6
ЗАПОРІЖЖЯ

ОДЕСА

Дніпровська ЕС
(м. Запоріжжя): Дніпропетровська, Запорізька,
Кіровоградська, Донецька (контрольована
частина) області обслуговування

СТРУКТУРА
• передача електроенергії магістральними та міждержавними
мережами з дотриманням критеріїв якості електроенергії;
• технічне обслуговування та роз
виток системи передачі, забезпечення можливості приєднання
до неї об’єктів генерації та споживання;
• забезпечення функціонування
балансуючого ринку та ринку
допоміжних послуг для дотримання операційної безпеки;
• забезпечення паралельної роботи з суміжними енергосистемами, інтеграції ОЕС України до
ENTSO-E тощо.

Західна ЕС (м. Львів):
Волинська, Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська та Рівненська
області обслуговування

НЕК «Укренерго» побудована за
регіональним принципом та об’єднує
шість електроенергетичних систем
з функціями оперативно-диспетчерського управління та технічного обслуговування магістральних
і міждержавних електромереж.
У складі НЕК «Укренерго» також
функціонують два спеціалізовані
відокремлені підрозділи (ВП):
• ВП «Будівництво і ремонт» (м.
Київ), створений у 2019 р. , виконує ремонти власними силами,
розробляє проектно-кошторисну та технологічну документацію для будівельно-монтажних

Південна ЕС (м. Одеса): Одеська,
Миколаївська, Херсонська області
обслуговування

робіт тощо. ВП «Вінницяелектротехнологія», що входить у цей
підрозділ, виготовляє оснащення для ремонту та експлуатації
мереж, засобів захисту тощо,
проводить ремонти під напругою
та навчання персоналу.
• ВП «Укренергосервіс» (м. Київ)
відповідає за матеріально-технічне та сервісне забезпечення
діяльності Укренерго (транспортні послуги, послуги громадського харчування, замовлення
квитків та готельних послуг, поліграфія, конференц-сервіс тощо).
До складу НЕК «Укренерго» входять також ВП, що розташовані на

тимчасово окупованій території
і не здійснюють господарську діяльність: Кримська ЕС, Джанкойські
магістральні електромережі (МЕМ),
Феодосійські МЕМ, Сімферопольські
МЕМ, оздоровчий комплекс «Семи
двір’я», пансіонат «Енергетик» та
ВП «Південьенергопром» в АР Крим,
а також Донбаська ЕС (м. Бахмут),
Чайкінські МЕМ (м. Маріуполь),
та Луганські МЕМ (м. Бахмут).
ВП «Науково-проектний центр роз
витку ОЕС України» (припинено
діяльність та закрито 08.05.2020)
та Державна інспекція енергетичного
нагляду України станом на 31.12.2019 р.
перебували у процесі ліквідації.
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ПЕДЕР ОСТЕРМАРК
АНДРЕАСЕН

НАГЛЯДОВА РАДА

https://ua.energy/diyalnist/zvitnist/.

ОЛІВ’Є АППЕРТ

Щорічні звіти про результати роботи
Наглядової ради публікуються на
веб-сайті НЕК «Укренерго»
у розділах Про компанію / Наглядова
рада / Звіти Наглядової ради

МАКСИМ НЕМЧИНОВ

Шевкі Аджунер – директор Європейського банку реконструкції та
розвитку в Україні у 2013-2018 рр.
Має досвід роботи на керівних посадах у великих компаніях Франції,
Німеччини, Литви, Польщі, Росії,
Білорусі, Азербайджану, Туреччини.
Луїджі де Францискі має понад
20 років досвіду роботи в енергетиці,
з них 13 років – на керівних посадах
TERNA S.p.A. (італійського ОСП), на
позиції члена Ради та Генеральної
Асамблеї ENTSO-E.
Олів’є Апперт має досвід роботи
на посаді керівника і виконавчого
директора Французького інституту нафти, члена ради директорів
великих гравців ринку енергетики
Франції, зокрема EDF (Électricité
de France) – найбільшої державної
енергогенеруючої компанії Франції
і найпотужнішого у світі оператора
атомних електростанцій.
Педер Остермарк Андреасен – президент ENTSO-E у 2015-2017 рр. та
виконавчий директор Energinet.dk –
данського оператора магістральних
електромереж та газу, має знання
і досвід роботи в умовах конкурентних енергетичних ринків.
ПРЕДСТАВНИКИ ДЕРЖАВИ
СТАНОМ НА 31.12.20191:
Олександр Поплавський – радник
Віце-прем’єр-міністра України;

Комітет з питань аудиту здійснює
контроль за підготовкою фінансової
звітності, фінансово-господарською
діяльністю та управлінням ризиками, попередній розгляд річного
фінансового плану та звіту про його
виконання, організацію внутрішнього
аудиту, аналіз та оцінку ефективності
внутрішнього та незалежного аудиту
компанії.
Склад комітету (на 31.12.2019):
Педер Андреасен (голова), Шевкі
Аджунер та Олександр Поплавський.
Комітет з призначень і визначення
винагород відповідає за процедури
відбору кандидатів для призначення
на посаду голови та членів правління,
надання пропозицій Наглядовій раді
щодо розміру винагороди голови та
членів правління, інших посадових
осіб, які призначаються Наглядовою
радою. Від 2019 р. комітет здійснює
контроль та оцінку відповідності
незалежних членів Наглядової ради
критеріям незалежності, оцінку
функціонування Наглядової ради
та її комітетів тощо.
Склад комітету (на 31.12.2019): Олів’є
Апперт (голова), Луїджі де Францискі, Шевкі Аджунер та Олександр
Поплавський.
Комітет з інвестицій і стратегії організовує розгляд проектів інвес
тиційних та стратегічних планів
розвитку компанії, надає рекомендації Наглядовій раді щодо функціонування ринку електричної енергії,
інтеграції ОЕС України до ENTSO-E,
формування інвестиційної програми
та її виконання тощо.
Склад комітету (на 31.12.2019):
Луїджі де Францискі (голова), Олів’є
Апперт та Педер Андреасен.

ЛУЇДЖІ ДЕ ФРАНЦИСКІ

У 2019 РОЦІ
«
В НЕК УКРЕНЕРГО»
СФОРМОВАНО
ПРАВЛІННЯ ЯК
КОЛЕГІАЛЬНИЙ
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ
УПРАВЛІННЯ
ПОТОЧНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ
КОМПАНІЇ.

НЕЗАЛЕЖНІ ЧЛЕНИ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

КОМІТЕТИ

СЕРГІЙ КУШНІР

Наказом Міністерства фінансів
України від 28.02.2020 №92 на
підставі розпорядження Кабінету
Міністрів України від 26.02.2020
№156- р повноваження представників держави припинено. Новими
представниками держави призначено Юрія Гелетія (заступник Міністра
фінансів України з питань євроінтеграції), Лева Підлісецького (голова
підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії
Комітету Верховної Ради України з
питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки) та Юрія Токарського (працював радником Прем’єр-міністра
України, радником-посланником
Посольства України в Австрії).
1

Управління діяльністю та контроль за
фінансового-господарською діяльністю компанії здійснюють такі органи
як загальні збори, Наглядова рада
та правління.
Загальні збори є вищим органом
компанії, повноваження та функції
якого здійснюються єдиним акціонером – державою в особі Міністерства
фінансів України.
Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав
акціонерів та управління товариством, контролює і регулює діяльність правління.
До складу Наглядової ради входять
чотири незалежні члени та три представники держави.

15

Сергій Кушнір – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів
України у 2017-2018 рр.
Максим Немчинов (до 29 липня
2019 р.) – Державний секретар
Міненерговугілля України.

ШЕВКІ АДЖУНЕР

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

ОЛЕКСАНДР ПОПЛАВСЬКИЙ
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Всеволод Ковальчук

виконувач обов’язків голови правління (до 26.02.2020)

Володимир Кудрицький

перший заступник голови правління (від 27.02.2020 –
виконувач обов'язків голови правління, від 03.08.2020 – голова правління)

Андрій Немировський

заступник голови правління

Марина Безрукова

член правління

Максим Юрков

член правління

ДИРЕКТОРИ

Віталій Зайченко

директор з управління ОЕС України – головний диспетчер

Олексій Брехт

директор з експлуатації та розвитку мережі

Микита Вишневський

директор з ринкових операцій

Олександр Карпенко

директор з комерційного обліку

Сергій Галаган

директор з інформаційних технологій
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Дмитро Растрігін

фінансовий директор

Олег Павленко

директор з інвестицій

Стратегія Укренерго
Стратегія Укренерго - основоположний документ, розроблений на
основі завдань та викликів, що стоять перед компанією, та з урахуванням
очікувань зацікавлених сторін. Стратегія визначає пріоритетні напрями
розвитку Укренерго та необхідні кроки для досягнення стратегічних цілей.

Наталя Віннікова

директор з управління персоналом

Гліб Бакалов

уповноважений з реалізації Антикорупційної
програми (комплаєнс)

Ефективно реагувати на зміни як
зовнішньоекономічної ситуації, національних та світових тенденцій,
так і на динамічні зміни всередині
компанії необхідно відповідним
чином. Тому за участі зацікавлених
сторін компанії 17 квітня 2019 р. було
презентовано оновлену Стратегію
НЕК «Укренерго», схвалену Наглядовою радою.

ОНОВЛЕНА СТРАТЕГІЯ ЦЕ:

10
49
227

ключових елементів

довгострокових цілей

річних, короткострокових
та довгострокових цільових показників
та завдань
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СТРАТЕГІЇ
ОНОВЛЕНОЇ

ЕЛЕМЕНТИ

1

2

3

4

5

Дистанційне управління підстанціями, впровадження технології
виконання робіт під напругою,
гармонізація технічних стандартів
з європейськими, розділення
функції експлуатації та поточного
обслуговування системи передачі,
підвищення коефіцієнту готовності
системи передачі, підвищення
надійності електропостачання
східного регіону та окремих вузлів,
розвиток системи передачі для
інтеграції ВДЕ, реабілітація ліній
та опор.

Забезпечення ІТ-рішень для надійної диспетчеризації ОЕС України,
автоматизація бізнес-процесів,
кібербезпека, забезпечення надійної IT- інфраструктури та передачі
технологічної інформації, побудова
сервісно орієнтованої організації
IT-процесів.

Впровадження балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг,
забезпечення виконання функцій
адміністратора комерційного обліку
(АКО) та адміністратора розрахунків (АР), розподіл пропускної
спроможності міждержавних ліній
електропередачі із впровадженням ІТС-механізму, забезпечення
інклюзивності ринку.

Оптимізація управління обладнанням системи передачі та режимами, відповідність стандартів
диспетчеризації вимогам Кодексів та
SAFA (до квітня 2019 р. – Operation
Handbook) ENTSO-E, створення
сучасного формату робочого місця
диспетчера.

Перехід на стимулююче тарифо
утворення (RAB-тариф), оптимізація
операційних витрат та мінімізація
вартості послуг компанії у довгостроковій перспективі.

МЕРЕЖА
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ

РИНОК
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ФІНАНСИ

94

%

ІНТЕГРАЦІЯ ДО ENTSO-E

ІНТЕГРАЦІЯ ВДЕ

КОМУНІКАЦІЇ

ПЕРСОНАЛ

Готовність ОЕС України до ізольованого режиму, членство в ENTSO-E,
імплементація та гармонізація національного законодавства з європейськими нормами, досягнення
пропускної спроможності мережі
між ОЕС України та ENTSO-E на
рівні понад 2200 МВт до 2024 р. ,
реалізація програми розвитку інтерконекторів за проектами спільного
інтересу (PMI-проекти).

Забезпечення наявності достатніх
резервів для балансування енергосистеми, впровадження системи
прогнозування генерації з ВДЕ,
створення і розширення можливостей для підключення ВДЕ до
енергосистеми, впровадження інструменту управління попитом.

Вдосконалення системи внутрішніх та міжнародних комунікацій,
паблісіті.

Підвищення продуктивності праці
та залученості персоналу, вдосконалення системи оплати праці, впровадження довгострокової системи
розвитку персоналу та політики
різноманітності персоналу.

6

7

8

9

КОРПОРАТИВНА
СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,
БЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Побудова системи корпоративної
соціальної відповідальності (КСВ),
формування запиту на нові знання для потреб галузі, покращення
іміджу держпідприємств серед молоді, вдосконалення екологічної
політики, створення системи HSE
менеджменту (управління охороною
здоров’я та безпекою) та нової моделі системи управління пожежною
безпекою.
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середній показник
виконання річних
цілей Стратегії
НЕК «Укренерго»
за результатами
оцінювання
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88%
98%

90%
10

94%

Диспетчеризація 1

1

9

Інтеграція до ENTSO-E 2

98%

2

3

Інформаційні технології 4
Комунікації 5

4

8

87%

93%
7

97%

Корпоративна соціальна
відповідальність, безпека
та екологія 6

100%

100%

Персонал 8
Ринок 9
Фінанси 10

Ступінь виконання цілей у 2019 р.
Докладніша інформація щодо заходів з виконання стратегії – у відповідних розділах цього звіту. З оновленою
Стратегією НЕК «Укренерго» можна ознайомитися на офіційному веб-сайті компанії у розділі Про компанію /
Стратегія https://ua.energy/pro_kompaniyu/strategiya-ukrenergo/.

АНБАНДЛІНГ
2019 рік відзначився значним прогресом в анбандлінгу – процесі розмежування управління суб’єктами
передачі та виробництва електроенергії. Раніше НЕК «Укренерго»
підпорядковувалася Міністерству
енергетики та вугільної промисловості, у сфері управління якого
перебували також найбільший в
Україні виробник електроенергії ДП
«НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укр
гідроенерго» та інші учасники ринку.
В межах анбандлінгу відповідно
до постанови Кабінету Міністрів
України від 14.11.2018 № 1001-р
цілісний майновий комплекс НЕК
«Укренерго» (тоді ще державного
підприємства) передано зі сфери
управління Міненерговугілля України до Міністерства фінансів України.
Відповідний акт приймання-пере

Наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2019 №321 було створено
приватне акціонерне товариство «НЕК «Укренерго» через перетворення
державного підприємства «НЕК «Укренерго». Також затверджено новий
Статут компанії та рішення про випуск акцій. Визначено, що держава в особі
суб’єкта управління корпоративними правами держави – Міністерства фінансів України – є власником 100% акцій, а також врегульовано інші питання,
пов’язані з корпоратизацією.
Випущено прості іменні акції компанії номінальною вартістю 1000 грн
(свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
09.08.2019 №47/1/2019 про реєстрацію випуску акцій). Таким чином було
завершено процес корпоратизації НЕК «Укренерго».

Мережа електропередачі 7

5

6

Інтеграція відновлюваних
джерел енергії в ОЕС України 3
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КОРПОРАТИЗАЦІЯ

дачі був затверджений Міністром
фінансів України 4 лютого 2019 р.
Перехід Укренерго до сфери управління Міністерства фінансів забезпечив:
• виконання вимог Закону України
«Про ринок електричної енергії»
та Директиви Європейського
Парламенту та Ради 2009/72/ЄС
від 13.07.2009;
• створення передумов для подання запиту на проведення
сертифікації ОСП;
• забезпечення незалежності оператора системи передачі, створення передумов для попередження дискримінації, політичного
тиску і втручання центральних
органів виконавчої влади у роботу ОСП.

створення приватного
акціонерного
товариства
НЕК «Укренерго» –
завершення
корпоратизації

37,16

МЛРД ГРН

22

статутний капітал НЕК «Укренерго»

КОРПОРАТИЗАЦІЯ КОМПАНІЇ –
ЦЕ ВИКОНАННЯ ВИМОГИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (Ч. 3 СТ. 31)
ТА СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
СЕРТИФІКАЦІЇ НЕК «УКРЕНЕРГО» ЯК НЕЗАЛЕЖНОГО
ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ
ДЛЯ МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ОЕС УКРАЇНИ ДО ENTSO-E.

МАКСИМ ЮРКОВ
член правління

Корпоратизація Укренерго –
це зміна організаційно-право
вої форми з державного
підприємства на акціонерне
товариство. При цьому 100%
акцій залишається
у власності держави, що прямо
передбачено законодавством.
Процес корпоратизації тривав
менше шести місяців, що
є значним досягненням для
державного підприємства
такого масштабу як Укренерго.
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НЕОБХІДНО
ПЕРЕДБАЧИТИ
МОЖЛИВІСТЬ
СЕРТИФІКАЦІЇ
НЕК «УКРЕНЕРГО»
ЗА МОДЕЛЛЮ
ВІДОКРЕМЛЕННЯ
ISO (INDEPENDENT
SYSTEM OPERATOR)
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Вирішення питання сертифікації
НЕК «Укренерго» можливе через внесення
змін до Закону України «Про ринок
електричної енергії» щодо сертифікації
оператора системи передачі за моделлю
відокремлення ISO (Independent System
Operator).
Модель ISO передбачає наявність у ОСП
активів у користуванні, а не у власності,
як це передбачено моделлю OU, та наявність
у його розпорядженні фінансових, технічних,
матеріальних та людських ресурсів,
необхідних для провадження діяльності
з передачі електричної енергії.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Оператором системи передачі
є суб’єкт господарювання, який
сертифікований відповідно до
Директиви 2009/72 ЄС та Регламенту ЄС. Ця вимога імплементована в українське законодавство
та зафіксована у Законі України
«Про ринок електричної енергії».
Сертифікація НЕК «Укренерго» як
незалежного оператора системи
передачі є обов’язковою умовою для
можливості синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, де
діють єдині європейські правила,
визначені у згаданій Директиві ЄС.
Крім того, сертифікація Укренерго –
обов’язкова умова для набуття компанією статусу члена-спостерігача
в ENTSO-E.
Рішення про сертифікацію ухва
лює НКРЕКП за результатами
перевірки відповідності вимогам
щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі,
передбаченим Законом України
«Про ринок електричної енергії»,
а також з урахуванням висновку
Секретаріату Енергетичного Співто-

вариства. Необхідними умовами для
цього є проведення корпоратизації,
забезпечення відокремлення (анбандлінгу) та незалежності оператора системи передачі. Для цього
упродовж звітного періоду було
зроблено низку суттєвих кроків.
Наразі, єдиним чинником, що не
дозволяє НЕК «Укренерго» отримати статус незалежного оператора системи передачі, є відсутність
необхідного права власності на
систему передачі.
Передбачається, що забезпечення
такого права за моделлю відокремлення OU (Ownership Unbundling)
не вдасться реалізувати, оскільки
існують законодавчі обмеження, а
саме заборона приватизації майна,
що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України
та диспетчерське управління, магістральних та міждержавних електричних мереж. Тому Укренерго
працює над запровадженням моделі
відокремлення ISO (Independent
System Operator).

07 жовтня 2019 р.

отримано рішення НКРЕКП про
попередню сертифікацію (постанова №2094), надання його
з відповідними документами
Секретаріату Енергетичного
Співтовариства.

14 серпня 2019 р.

надіслано до НКРЕКП необхідні
документи та запит на проведення сертифікації.

Наразі підготовлені та знаходяться на
розгляді у Парламенті законопроекти, що
дозволять сертифікувати Укренерго за
моделлю відокремлення ISO.
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ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА
УПРАВЛІННЯ
У 2019 р. в Укренерго аудиторами
ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА»
(офіційний представник німецького Органу з сертифікації систем
менеджменту DQS Holding GmbH
в Україні) перевірялися підрозділи
Укренерго на відповідність інтегрованої системи управління міжнародним стандартам:
• ISO 9001 «Системи управління
якістю. Вимоги»;
• ISO 14001 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування»;
• ISO 45001 «Системи менеджменту охорони здоров’я та
безпеки праці. Вимоги і рекомендації із застосовування».
Успішно пройдений ресертифікаційний аудит та отримання компанією
міжнародних сертифікатів відповідності ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
є свідченням впровадження сучасних
принципів і методів керування діяльністю та відповідальності бізнесу,
і є складовими інтеграції енергосис
теми України до європейського
енергооб’єднання ENTSO-E.
Для належного виконання вимог
міжнародних стандартів ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001 в Укренерго
регулярно проводяться внутрішні
перевірки (аудити).

38 БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ЗА СІМОМА
НАПРЯМАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ БУЛО
ПЕРЕГЛЯНУТО/
АКТУАЛІЗОВАНО
У 2019 РОЦІ.

ПРОЦЕСНЕ УПРАВЛІННЯ
Міжнародний стандарт ISO 9001
вимагає використання процесного
підходу як одного із семи визначальних принципів у побудові
систем управління. Саме тому ще
у 2016 р. в Укренерго стартував проект «Впровадження процесного підходу управління діяльністю». Проект
мав на меті вдосконалення наявної моделі управління компанією
як сукупності взаємопов’язаних

процесів, документальний їх опис,
а також застосування інструментів
та механізмів для визначення їх
ефективності, створення передумов
дієвого контролю, своєчасної і об’єктивної обробки даних, ідентифікації
причин відхилень і концентрації
управлінського впливу на всіх етапах
виконання процесів.
У межах проекту було змодельовано
понад 120 процесів, які постійно
удосконалюються та актуалізуються.
Побудова у НЕК «Укренерго» сис
теми процесного управління спрямована на безперервне поліпшення результатів діяльності як для
основних стейкхолдерів компанії,
так і суспільства загалом. Виділення
процесів, їх аналіз та подальше вдосконалення – колосальний резерв
для підвищення конкурентоспроможності та ефективності роботи
Укренерго.
Шість переваг впровадження
процесів:
• створення умов для широко
го делегування повноважень
і відповідальності, що сприяє
підвищенню якості роботи та
процесів;

• чітке розуміння кожним працівником результату своєї роботи
та відповідальності за її якість;
• скорочення кількості рівнів ухвалення рішень, що підвищує
оперативність і адаптивність
компанії;
• усунення невиправданих витрат,
які не впливають на створення
цінності послуг;
• покращення комунікації для
уникнення її спотворення та
пришвидшення обміну інформацією;
• створення умов для автоматизації технологічних процесів.
Основними завданнями на 2020 р.
у сфері інтегрованої системи управління є подальше моделювання максимально ефективних та зручних
процесів, впровадження ефективної
системи внутрішнього контролю,
застосування інструментів ощадливого виробництва, а також підготовка компанії до проходження
зовнішнього наглядового аудиту
та підтвердження дії міжнародних
сертифікатів ISO 9001, ISO 14001 та
ISO 45001 ще на один рік.

проведено внутрішніх
аудитів на виконання
вимог міжнародних
стандартів

працівник компанії
є сертифікованим
внутрішнім аудитором
за стандартами ISO 9001,
ISO 14001 та ISO 45001

ЦІ ПОКАЗНИКИ СВІДЧАТЬ ПРО СУТТЄВЕ
ЗАЦІКАВЛЕННЯ КОМПАНІЇ В ЕФЕКТИВНОМУ
ФУНКЦІОНУВАННІ ІНТЕГРОВАНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ.

3
Зацікавлені
сторони
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ПЕРЕЛІК ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
ВНУТРІШНІ

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ
Сталий розвиток компанії та реалізація стратегічних цілей Укр
енерго потребує послідовної співпраці із зацікавленими сторонами
(стейкхолдерами). Укренерго усвідомлює необхідність розширення та
розвитку контактів для забезпечення
інтеграції енергосистеми України
до європейської континентальної
мережі ENTSO-E, створення спільного з Європою конкурентного та
прозорого ринку електроенергії
та забезпечення концепції сталого
розвитку компанії.

Група
Акціонери

Держава в особі Міністерства фінансів України

Працівники

Всі працівники компанії

Підрядники

Представники всіх підрядних компаній
ЗОВНІШНІ
Кабінет Міністрів України, комітети Верховної
Ради України

Органи державної влади

ФОРУМ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
В лютому 2019 р. Укренерго вперше
провело щорічну зустріч зі стейкхолдерами Укренерго під символічною назвою «10 кроків до Європи»,
куди було запрошено понад 200
представників зацікавлених сторін
компанії. Під час зустрічі керівництво компанії презентувало ключові
досягнення 2018 р. , плани розвитку
компанії та мало змогу напряму
отримати зворотній зв’язок. Захід
проходив у форматі презентації
та неформальної частини для нетворкінгу. У подальшому планується
проведення таких заходів щорічно.
Зокрема, у лютому 2020 р. була
проведена друга щорічна зустріч
зі стейкхолдерами.

Міністерство енергетики України
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП)

Міжнародні інституції,
енергетичні об’єднання

ЗАЛУЧЕННЯ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
Укренерго підтримує високий рівень
взаємодії із зацікавленими сторонами, що найбільше впливають на
компанію і, відповідно, піддаються впливу з боку компанії. Формат та частота взаємодії залежить
в першу чергу від функціональної
необхідності за запитом зацікавлених сторін, а також з ініціативи
Укренерго. Для визначення суттєвих
тем звіту було проведено онлайн
анкетування.

Представники

Секретаріат Енергетичного Співтовариства
ENTSO-E
Світовий банк

Міжнародні фінансові
інституції

Міжнародний банк реконструкції
та розвитку (МБРР)

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

•

Посольство США
Посольство Великої Британії
Посольство Французької Республіки
Посольство Німеччини
Посольство Канади

Учасники ринку
електроенергії

•
•
•
•
•

Представництво Європейського Союзу

Оператори системи
передачі, у тому числі члени
ENTSO-E

КАНАЛИ ТА МЕТОДИ КОМУНІКАЦІЇ:

Європейський банк реконструкції
та розвитку (ЄБРР)
Кредитна установа для відбудови (KfW)

Зарубіжні посольства
та представництва
в Україні:

Прес-конференція Укренерго напередодні впровадження нової моделі ринку електроенергії, травень 2019 р.

SEPS, PSE, RTЕ, TENNET, MAVIR, 50HERTZ, ELIA
GROUP, TRANSELECTRICA, TERNA, AMPRION,
ENERGINET, APG, FINGRID, LITGRID, а також GSE
(Грузія)
Споживачі електроенергії
Виробники електроенергії
Експортери/імпортери, трейдери тощо

Постачальники товарів
та послуг

Національні та закордонні виробники
і постачальники товарів та послуг

Громадські організації енергетичного спрямування,
галузеві експерти

Об’єднання/асоціації виробників,
постачальників електроенергії, дослідницькі
організації, центри розвитку тощо

Органи місцевого
самоврядування
та місцеві громади

Виборні та інші органи територіальних громад

Місцеві суб’єкти
господарської діяльності

Підприємства всіх форм власності

ЗМІ

Національні, регіональні та місцеві телебачення,
радіо, друкована преса, інтернет-видання,
соціальні мережі

•
•
•
•

загальні збори акціонерів;
форум стейкхолдерів;
зустрічі, переговори;
семінари, тренінги, конференції, форуми, панельні дискусії,
прес-заходи тощо;
офіційний веб-сайт та його функціонал: форми «єдиного вікна»
для приєднань до мереж, запитів, звернень, віджети тощо;
сторінки у Facebook, Linkedin, Instagram, канал на YouTube, Telegramканал, презентації на Slideshare;
лінія довіри, скриньки для скарг, пропозицій та зауважень;
корпоративний портал, дайджести, корпоративний журнал «50 Hz»;
поштові скриньки, електронна пошта;
звіти, буклети компанії.

ЗМІНИ У ЗВІТНОСТІ
У цьому звіті оновлено окрему інформацію щодо показників за 2017 та 2018
звітні роки. Причиною цьому є оновлення інформації після дати випуску
звіту, зміни підходів та методик вимірювання показників. Інформацію, наве
дену у звіті за 2019 р. , слід вважати актуальною та остаточною.
При підготовці звіту у результаті визначення змісту відбулись деякі зміни у
переліку суттєвих тем за 2019 р. , порівняно з попереднім роком. Зокрема,
суттєва тема «Внутрішні та зовнішні комунікації» була включена до інших
тем «Інтеграція до ENTSO-E та розбудова міжнародних зв’язків» та «Персонал». Тема «Корпоративна соціальна відповідальність, вплив на довкілля»
була розділена на дві окремі теми. Серед нових суттєвих тем – «Ланцюги
постачання» та «Нова модель ринку електроенергії».

ПРИНЦИП ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕК «Укренерго» під час здійснення операційної діяльності, а також
оперативного та стратегічного планування діяльності дотримується та
керується принципом запобігання (Precautionary principle or approach).
Засобами реалізації принципу попередження є процедури оцінки впливу
на довкілля, оцінки впливу на навколишнє середовище, провадження лінії
довіри для попередження та протидії корупції, а також створення системи
запобігання кібератакам та операційного центру безпеки. Детальніше про
це – у відповідних розділах.

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ТА МЕЖ ВИСВІТЛЕННЯ
Укренерго доклало максимум зусиль для розкриття суттєвих тем
відповідно до вимог стандартів
GRI. При визначенні наповнення
звіту Укренерго дотримувалось
принципів залучення зацікавлених сторін, суттєвості, повноти
та у контексті сталого розвитку.
Викладена у звіті інформація щодо
суттєвих тем підготовлена із дотриманням принципів точності,
балансу, чіткості, порівнянності,
надійності та своєчасності. Укр
енерго звітує у межах операційного та фінансового контролю
підприємства та щодо суттєвих
тем, в яких Укренерго має обмежені можливості впливу. Суттєві
теми у розділах звіту розкриті за
вимогами відповідних стандартів
та елементів розкриття наскільки
це можливо в межах поточної
системи збору інформації та практики звітності, а також виходячи з
інших обмежень, викликаних об’єктивними причинами. Детальніше –
у Змісті елементів звітності GRI.
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СУТТЄВІ ТЕМИ
Упродовж звітного періоду через різні канали комунікації порушувались
різноманітні теми. Для визначення суттєвих тем звіту було проведено онлайн анкетування. Анкета передбачала відповіді на такі запитання: наскільки
суттєвим у 2019 р. був економічний, соціальний та екологічний вплив від
основних напрямів діяльності Укренерго та наскільки суттєвими були ці
аспекти для зацікавлених сторін.
Оцінка здійснювалася за шкалою від 1 до 10, де 1 – найменший рівень суттєвості, а 10 – максимальний. Також було визначено групи зацікавлених
сторін, що порушували ті чи інші теми. Результати оцінки теми наведені
у матриці суттєвих тем та таблиці.

Укренерго на конференції EBA «Реформа ринку електричної енергії», травень 2019 р.

Регулятор

Центральні органи
виконавчої влади

Зарубіжні посольства та
представництва

Міжнародні фінансові організації

ОСП, у тому числі члени ENTSO-E

Учасники ринку електроенергії

Постачальники товарів та послуг

Неурядові організації

Органи місцевого самоврядування
та місцеві громади

Місцеві суб’єкти
господарської діяльності

ЗМІ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Інтеграція до ENTSO-E

+

IT-інфраструктура та кібербезпека

+

Ринок електроенергії

+

+

+

+

+

+

+

Практики управління та сертифікація
Укренерго як незалежного ОСП

+

+

+

+

+

+

+

Комплаєнс та протидія корупції

+

+

+

+

Фінансові та операційні показники
діяльності

+

+

+

+

+
+

+

+

8,5

+
7,5

+
+

+

+

+
+
+

+
+

8

+
+

+
+

7

+
+

+
6,5

Інтеграція генерації
з відновлюваних джерел енергії
в енергосистему

+

Розвиток та управління персоналом

+

Корпоративна соціальна
відповідальність

+

Використання ресурсів та вплив на
довкілля

+

Ланцюги постачання

+

+

9

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

Наскільки суттєвим є даний аспект для зацікавлених сторін

9,5

Наскільки суттєвими є економічний, соціальний та екологічний вплив компанії

Акціонер

Розвиток системи передачі та інвестиції

МАТРИЦЯ СУТТЄВИХ ТЕМ

Підрядники

Працівники

СУТТЄВІ ТЕМИ ТА ГРУПИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН, ЩО ПОРУШУВАЛИ ЦІ ТЕМИ

Розвиток системи
передачі та інвестиції
Інтеграція до ENTSO-E

Розвиток системи передачі та інвестиції

IT-інфраструктура та
кібербезпека

Інтеграція до ENTSO-E

Ринок електроенергії

IT-інфраструктура та кібербезпека

Ринок електроенергії

Практики управління та
сертифікація Укренерго
Практикияк
управління
та сертифікація
Укренерго як
незалежного
ОСП
незалежного ОСП

Комплаєнс та протидія
корупції

Комплаєнс та протидія корупції

Фінансові та операційні показники діяльності

Фінансові та операційні
показники діяльності

Інтеграція генерації з відновлюваних джерел енергії в
енергосистему

Інтеграція генерації
з відновлюваних джерел
енергії в енергосистему

Розвиток та управління персоналом

Корпоративна соціальна відповідальність

Розвиток та управління
персоналом
Використання ресурсів та вплив на довкілля
Корпоративна соціальна
відповідальність

Ланцюги постачання

Використання ресурсів
та вплив на довкілля
Ланцюги постачання

Комплаєнс
та протидія
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

• Затвердження

комплаєнс-політики
• Запуск зовнішньої гарячої лінії
• Партнерство з UNIC

корупції
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ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ЗАХОДІВ ІЗ ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ СВІДЧИТЬ
ВІДСУТНІСТЬ
ПІДТВЕРДЖЕНИХ
ВИПАДКІВ КОРУПЦІЇ,
ПРОВАДЖЕНЬ,
ПОРУШЕНИХ ПРОТИ
КОМПАНІЇ АБО ЇЇ
ПРАЦІВНИКІВ.

УКРЕНЕРГО ‒ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

Звітного року НЕК «Укренерго»
продовжувала дотримуватися принципу нульової толерантності щодо
корупції, акцентуючи увагу на попередженні та протидії заборонених
дій та практик, а також дотримуючись
правил та вимог щодо протидії корупції. Для компанії вкрай важливо
створити таку робочу атмосферу,
в якій кожен із працівників буде
впевнений у правильності своїх дій.
Ми поводимося чесно один з одним,
з нашими клієнтами, партнерами та
суспільством загалом.
Пріоритетами компанії у 2019 р.
були розвиток комплаєнснапрямку, оцінка
комплаєнс-ризиків, запуск
гарячої лінії для викривачів та
інше відповідно до ухваленої
Наглядовою радою Дорожньої
карти комплаєнс-офісу.

КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКА

Комплаєнс-політика
Укренерго опублікована
на веб-сайті компанії у розділі
Про компанію / Комплаєнс /
Комплаєнс-політика
https://ua.energy/pro_kompaniyu/
komplayens/komplayens-polityka/

1 лютого 2019 р. Наглядова рада
НЕК «Укренерго» затвердила Комплаєнс-політику, розроблену компанією «великої четвірки» KPMG та
бельгійською компанією Elia Grid
International. Головним орієнтиром
є міжнародні стандарти Організації
економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР), що є запорукою
ефективної, прозорої та відповідальної роботи підприємств державного сектору. Політика пояснює
співробітникам, як варто діяти під
час ситуації, що має ознаки корупційного порушення, до кого можна
звернутися у такому випадку та яким
чином, як уникнути та врегулювати
конфлікт інтересів та багато іншого.

ВПРОВАДЖЕННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
ПРОГРАМИ
Одним із основних елементів боротьби з корупцією є затверджена
1 липня 2019 р. оновлена Антикорупційна програма. Зміни стосувалися повноважень, інформування та
звітності органу управління у зв’яз-

ку з переходом НЕК «Укренерго»
зі сфери управління Міністерства
енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів.
Антикорупційна програма – це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та
запобігання корупції у діяльності
НЕК «Укренерго». Відповідно до її
вимог, з метою забезпечення сис
темного контролю за реалізацією
ухвалених рішень щодо антикорупційної політики було розроблено
та запроваджено низку положень,
зокрема щодо:
• врегулювання конфлікту інтересів;
• процедури захисту осіб (викри
вачів), які надають допомогу
в запобіганні, виявленні та
протидії корупції в НЕК «Укр
енерго»;
• норм професійної етики працівників НЕК «Укренерго»;
• оцінки корупційних ризиків;
• порядку проведення антикорупційної перевірки ділових
партнерів НЕК «Укренерго».

КОМПЛАЄНС
Є ІНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ
ЗМІЦНЕННЯ РЕПУТАЦІЇ,
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КОРПОРАТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ, УСУНЕННЯ
РИЗИКІВ КОРУПЦІЇ ТА
КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ,
НЕВІДПОВІДНОСТІ
СТАНДАРТАМ
І НОРМАТИВАМ, ЩО
Є ВАЖЛИВИМ ДЛЯ
УСПІШНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЕНЕРГООБ’ЄДНАННЯ
ENTSO-E.

ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ
РИЗИКІВ
Необхідним елементом впровадження Антикорупційної програми компанії є регулярна оцінка
та моніторинг ризиків корупції,
пов’язаних із діяльністю Укренерго
в усіх сферах. Результати такої оцінки дають можливість вжити заходів
для попередження ситуацій, що
можуть завдати як матеріальної,
так і безпекової та репутаційної
шкоди для компанії, діяльність якої
є складовою енергетичної безпеки
держави.
Ідентифіковані ключові корупційні
ризики у 2019 р.:
• у публічних закупівлях: змова
учасників процедури закупівлі,
фальсифікація документів, оприлюднення на веб-сайті неповної
інформації про порядок закупівель, їхню оцінку та отримання рішень про затвердження; зловживання під час оцінки
пропозиції для її відхилення,
сприяння посадових осіб компанії окремим контрагентам
для отримання неправомірної
вигоди;
• у капітальному будівництві: завищення кошторисної вартості
на придбання обладнання, товарів, робіт та послуг, зволікання
із підписанням актів виконаних
робіт або підписання актів невиконаних або неякісно виконаних робіт з метою отримання
неправомірної вигоди, наявність
приватного інтересу посадових
осіб під час розподілу коштів на
користь контрагентів шляхом виконання робіт власними силами;
• в управлінні фінансами, ресурсами та технологічними процесами: зловживання та неефективне використання коштів
(CapEx та OpEx), отримання
неправомірних виплат працівниками, порушення посадовими
особами платіжної дисципліни,
привілейований чи упереджений підхід при визначенні посадових окладів та інших виплат,
використання ресурсів компанії
у власних цілях та їх привлас-
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нення, порушення процедури
списання (утилізації) майна,
зловживання під час ухвалення рішень про підключення до
мереж НЕК «Укренерго» виробників ВДЕ тощо;
• у роботі з персоналом: умови,
що сприяють порушенню антикорупційного законодавства
під час роботи з персоналом,
професійного підбору та комплектування кадрів.

ПІДВИЩЕННЯ
ОБІЗНАНОСТІ ТА
ТРЕНІНГИ
Для забезпечення реалізації Антикорупційної програми та національного законодавства щодо протидії
корупції в Укренерго проводяться
регулярні комунікаційні кампанії, що
охоплюють усіх працівників, незалежно від категорії чи виробничого
підрозділу. У звітному році було проведено ознайомлення працівників
із положеннями Антикорупційної
програми на нарадах керівників
функціональних підрозділів. Працівники, на яких поширюється дія
Закону України «Про запобігання
корупції», під підпис ознайомлені
з обмеженнями та процедурами,
передбаченими антикорупційним
законодавством. Крім того, такі працівники повідомили про працюючих у структурних/відокремлених
підрозділах компанії близьких осіб
та про наявність/відсутність корпоративних прав, конфлікту інтересів
задля його вчасного попередження.
У компанії також впроваджено ознайомлення протягом двох робочих
днів нових працівників з Антикорупційною програмою та іншими
необхідними документами.

ГЛІБ БАКАЛОВ

комплаєнс-офіцер –
уповноважений з реалізації
Антикорупційної програми

2019-й став роком становлення комплаєнс-офісу
в Укренерго. Я радий,
що почала з’являтися
довіра і дедалі більше
працівників розглядають
комплаєнс-офіс як партнера,
а не як контролера, якого
слід уникати. Також багато
було зроблено у 2019 р. для
розбудови етичної культури
та для того, щоб питання
чесності та етики були
у фокусі Наглядової ради,
топ-менеджменту та інших
працівників Укренерго.
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працівників ознайомлені
з Антикорупційною програмою
нових керівників
проінструктовано
з питань
антикорупційного
законодавства

роз’яснювальна
бесіда проведена
з працівниками компанії
щодо своєчасного
подання електронних
декларацій
ОХОПЛЕННЯ

74

%

КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ

ВРЕГУЛЮВАННЯ
КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ

З метою профілактики та попередження ризиків хабарництва в Укренерго
у 2019 р. розроблено та впроваджено два дистанційних навчальних курси –
з Антикорупційної програми та з питань врегулювання конфліктів інтересів
з тестуванням успішності засвоєння.

69

%

від загальної
чисельності
працівників

5571

працівників

5957

працівник

успішно пройшли
навчання
з Антикорупційної
програми

успішно пройшов
курс навчання
з питань врегулювання
конфліктів інтересів
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Своєчасне виявлення та попере
дження конфлікту інтересів гарантує
відкритість та прозорість у діяльності компанії, сприяє добросовісній
конкуренції, дозволяє уникати дискримінації та своєчасно запобігати
корупційним діям та зловживанням.
Результатом злагодженої роботи
комплаєнс-офісу та колективу компанії у 2019 р. є зменшення кількості
та вчасне врегулювання виявлених
конфліктів інтересів.

ЕЛЕКТРОННЕ
ДЕКЛАРУВАННЯ
У звітному періоді 99% працівників,
на яких поширюються вимоги статті
45 Закону України «Про запобігання
корупції», та працівники, які раніше
були суб’єктами декларування та
перебували на той момент на інших
посадах, подали свої декларації.
Такі результати були досягнуті
завдяки наступним заходам:
• уточненню списку посадових
осіб-декларантів;
• інформуванню кожного декларанта через електронну пошту
про початок деклараційної кампанії, наданню роз’яснювальних
матеріалів;
• розміщенню роз’яснень щодо
частих питань під час заповнення
декларацій на корпоративному
порталі;
• забезпеченню можливості заповнення декларацій на робочих
місцях;
• повідомленню працівників-
декларантів, які звільнилися
у 2018 р. , про необхідність подання декларації у 2019 р. ;
• систематичному контролю за
ходом декларування.

2019

0

Кількість підтверджених
випадків конфліктів інтересів

5

2018

1

2017

1

Кількість потенційних
конфліктів інтересів

2

22

ПОДАННЯ Е-ДЕКЛАРАЦІЇ

2%
1%
1%

2019 2018 2017

99%
99%
98%
Кількість співробітників, які подали е-декларації

Кількість співробітників, які
подали е-декларації

Кількість співробітників, які не подали е-декларації

Кількість співробітників, які
не подали е-декларації
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РОБОТА
З КОНТРАГЕНТАМИ
У впровадженні антикорупційних
практик Укренерго не обмежується
суто внутрішнім середовищем компанії, поширюючи власний досвід
на співпрацю з контрагентами та
іншими зацікавленими сторонами.
Це сприяє зменшенню економічних
та соціальних ризиків взаємодії із
зовнішнім середовищем, безпеці
бізнесу загалом, розвитку чесних
і прозорих відносин із діловими
партнерами та чесної конкуренції.

зауважень
з пропозиціями
щодо відхилення
участі контрагентів
у закупівлях
підготовлено за
результатами
перевірок

Найпоширенішими випадками невідповідностей тендерним вимогам
були неякісна підготовка тендерної
документації, наявність у контрагента
податкового боргу, порушення зобов’язань перед Укренерго, ознаки
фіктивності у наданих документах
пропозиції учасника, наявність судових ухвал щодо контрагента тощо.

ПАРТНЕРСТВО З UNIC
Партнерство передбачає підготовку
плану заходів до звітного року, за
результатами якого буде розглянуто
питання членства в UNIC. Це дозволить НЕК «Укренерго» зміцнити за-

ходи з протидії корупції, сприятиме
притоку інвестицій у галузь, а також
поглибленню міжнародних зв’язків
та співпраці завдяки проведенню
семінарів, освітніх заходів, методологічної та експертної підтримки
з питань комплаєнсу. Впровадження
найкращих міжнародних практик,
зокрема щодо етики та комплаєнсу,
дозволить нам відповідати європейським принципам на шляху до
інтеграції української енергосистеми
до ENTSO-E.

тиждень етики
у НЕК «Укренерго»

UNIC – некомерційна організація,
заснована за підтримки OECD та
EBRD, яка має на меті просування
ідеї етичного та відповідального
ведення бізнесу.
З нагоди Всесвітнього дня етики
в Укренерго було проведено тиждень етики. «Що для мене етика?» –
про це кожного дня упродовж тижня
йшлося у відеоблогах топ-менеджерів компанії на корпоративному
порталі, а також працівників, які взяли участь у відповідному флешмобі.
Це дозволило звернути увагу персоналу на етику в бізнесі та мотивувати
їх відповідати етичним принципам
у власній поведінці, комунікації
з колегами та партнерами.
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Підписання Меморандуму з UNIC

21 ЛЮТОГО 2019 Р.
ПІДПИСАНО
МЕМОРАНДУМ ПРО
ПАРТНЕРСТВО МІЖ
НЕК «УКРЕНЕРГО» ТА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ
МЕРЕЖЕЮ
ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА
КОМПЛАЄНСУ (UNIC).
УКРЕНЕРГО – ПЕРША
СЕРЕД КОМПАНІЙ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
УКРАЇНИ, ЯКА СТАЛА
ПАРТНЕРОМ UNIC.

ЕФЕКТИВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ Є ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
ПЕРЕВІРКИ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ У РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМПАНІЇ, А ТАКОЖ НАЯВНІСТЬ У КОЖНОМУ ДОГОВОРІ З КОНТРАГЕНТОМ
ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОМУ КОНТРАКТІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО
АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

3658

документів конкурсних торгів,
договорів і додаткових угод
було перевірено
комплаєнс-офісом у 2019 р.
Участь Укренерго у СЕО дебатах про етичний та успішний бізнес в межах співпраці з UNIC
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ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ ЛІНІЇ ДОВІРИ

Основними каналами комунікації лінії
довіри стали спеціалізований веб-сайт
та електронна пошта, якими надійшло
62% всіх повідомлень.

17

За п’ять місяців функціонування лінії дові
ри у 2019 р. до комплаєнс-офісу надійшло
29 повідомлень про порушення, з яких
19 містили фактичні дані, що можна було
перевірити.

Е-mail

41
21

Веб-сайт
Телефон

21

Інший спосіб
Гліб Бакалов про проекти розбудови етичної культури в Укренерго
на конференції комплаєнс-офіцерів, Київ

ЛІНІЯ ДОВІРИ

8 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
ВПРОВАДЖЕНО
ЛІНІЮ ДОВІРИ

24/ 7

ВЕБ-САЙТ:
https://energy.ethicontrol.com
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА:
ue@ethicontrol.com.ua
ТЕЛЕФОН: 0 800 214 286

Укренерго виступає за максимальну
прозорість та впроваджує провідні
міжнародні практики – залучає незалежну зовнішню компанію для
прийняття повідомлень про порушення у сфері етики та комплаєнсу.
Для цього було укладено угоду із
спеціалізованою компанією для
реєстрації телефонних дзвінків,
електронних листів та повідомлень
на спеціально створеному веб-сайті
про порушення у сфері етики та
комплаєнсу в НЕК «Укренерго»,
отриманих через лінію довіри.
Незалежна компанія Ethicontrol
виступає гарантом анонімності,
а отже безпеки заявників/інформаторів. Окрім послуг кол-центру
компанія надала НЕК «Укренерго»
програмне забезпечення, яке дозволяє заявнику анонімно спілкуватися з комплаєнс-офісом, надсилати
відео- та аудіофайли, відстежувати
статус розгляду свого звернення

онлайн тощо. Повідомлення, автоматично зареєстровані через гарячу
лінію, не можна видалити чи залишити без розгляду, контроль за чим
забезпечує Наглядова рада компанії.

ЩОРІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ
ДОБРОЧЕСНОСТІ
Серед нововведень у звітному
періоді – запровадження щорічного
декларування доброчесності для
топ-менеджерів компанії, експертів
з публічних закупівель (уповноважених осіб) та керівників регіональних енергосистем. У 2019 р.
було отримано 60 таких декларацій,
за якими згодом комплаєнс-офіс
провів відповідні перевірки, використовуючи дані з відкритих джерел.
Потенційні кандидати на ключові
посади також підписують декларацію доброчесності та проходять
перевірку комплаєнс-офісом до
ухвалення рішення щодо їхнього
працевлаштування.

ПОВІДОМЛЕННЯ
За отриманими повідомленнями було
проведено 11 розслідувань та внутрішніх
перевірок, двох співробітників було звільнено, шістьох співробітників позбавлено
квартальних та річних премій. Також виявлено крадіжку, вчасне зупинення якої
допомогло запобігти багатомільйонним
збиткам.

7

Інше
Неналежна поведінка

4

3 3
35

7

Несправедливе ставлення
до співробітників
Конфлікт інтересів
Подарунки, хабарі

17

Погрози і фізичне насильство
Крадіжка
Розтрата
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5
Фінансові
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

• Зростання виручки в 4,4 раза
• у порівнянні з 2018 р.
• Збільшення EBITDA до 4 млрд грн

показники
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У 2019 р. відбулася корпоратизація Укренерго. Компанія
перейшла на ведення обліку згідно з МСФЗ та застосувала
модель переоцінки основних засобів. Фінансова звітність
за 2019 р. підтверджена під час аудиту компанією Deloitte.
Переоцінку основних засобів проведено компанією KPMG.

4

2019
2018
2017

3

ТАРИФИ

26,3
6
5,4

EBITDA, млрд грн

8,3

Дохід від основної
діяльності, млрд грн

З 1 липня 2019 р. внаслідок впровадження нової моделі ринку електро
енергії єдиний тариф Укренерго був розділений на два окремі тарифи – на
послуги з передачі електроенергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

У зв’язку зі змінами у ринкових
процесах протягом другого півріччя
2019 р. тариф Укренерго переглядався декілька разів.

Основними чинниками, які суттєво вплинули на зміну тарифів компанії,
є ринкові складові витрат у структурі тарифів на передачу та диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління. Зокрема, у тарифі на передачу – це
витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів (із забезпечення збільшення частки виробництва
електричної енергії з ВДЕ) та витрати на придбання електроенергії для
компенсації технологічних витрат.

При цьому змінювалися саме ринкові складові тарифів, наведені
вище, а операційні витрати у структурі тарифів залишалися практично
незмінними.

У тарифі на диспетчерське управління – це витрати на послуги адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків, а також витрати
на придбання допоміжних послуг.

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ
Надходження коштів,
млн грн (з ПДВ)

2017

2018

2019

Надходження коштів від
ДП «Енергоринок»

9674

6708

3574

—

—

20901

Отримання кредитів на
інвестиційні проекти

272

1189

868

Інше

1137

1632

1273

11083

9529

26616

Надходження від учасників
ринку

ДМИТРО РАСТРІГІН
фінансовий директор

Разом

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
Цей рік позначився низкою
суттєвих змін у надходженні
та використанні коштів, що
зумовлено впровадженням
з 1 липня 2019 р. нової
моделі ринку електроенергії.
Основним викликом
Укренерго у другому півріччі
2019 р. стало забезпечення
достатнього рівня
ліквідності, з чим компанія
успішно впоралася.

Використання коштів,
млн грн (з ПДВ)

2018

2019

Повернення кредитів
Податки
Капітальні інвестиції
Заробітна плата та
нарахування

1286
3338
1611

1438
1307
2952

1387
3521
2361

1767

1995

2315

Фінансові витрати
Оплата учасникам ринку та
постачальникам

470

503

496

2871

1182

15431

—

—

7757

576
11919

327
9704

438
25949

у т.ч. послуги з виконання
спеціальних обов’язків
Інше
Разом

10 грудня 2019 р. НКРЕКП затвердила тарифи Укренерго на 2020 рік:
155,4 грн/МВт∙год – на передачу
електроенергії
10,23 грн/МВт∙год – на диспетчерське управління

ТАРИФИ УКРЕНЕРГО СТАНОМ НА 31.12.2019

116,54 ГРН/ МВТ∙ГОД

8,04 ГРН/МВТ∙ГОД

НА ПЕРЕДАЧУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

НА ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ

Тарифи компанії,
грн/МВт·год
2017
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2017

2018

2019
На передачу
На диспетчерське
електроенергії
управління

Січень
Лютий
Березень
Квітень

44,51

35,98

42,24

44,51
44,51
113,98

35,98
35,98
64,0

42,24
42,24
71,03

Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

113,98
113,98
57,44
57,44
57,44
68,46
68,46
68,46

46,4
46,4
46,4
54,06
54,06
54,06
54,06
34,5

71,03
71,03
347,43
312,14
116,54
116,54
116,54
116,54

8,90
8,90
8,90
8,04
8,04
8,04

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
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3,5

МЛРД ГРН

48

сплачено до
Державного бюджету
(на 80% більше, ніж
у 2018 р.)

ЧИННИКИ
ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ВІДРАХУВАНЬ:

18-ТЕ МІСЦЕ У ТОП-20 найбільших платників податків в Україні
і 3-тє місце серед компаній електроенергетичного комплексу
(за дослідженням журналу «Рейтинг»
(https://rating.zone/wp-content/uploads/2020/02/top-100.pdf)

• ЗРОСТАННЯ ПЛАТЕЖІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК;
• ЗРОСТАННЯ СПЛАТИ ПДВ МАЙЖЕ У 1,5 РАЗА ПІСЛЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ З 1 ЛИПНЯ 2019 РОКУ НОВОЇ
МОДЕЛІ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ;

ПОДАТКИ

• ВІДРАХУВАННЯ ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ.

Укренерго є сумлінним платником податків, веде свою господарську діяльність прозоро, достовірно та у повному обсязі виконує усі зобов’язання щодо
нарахування та сплати податків відповідно до вимог чинного законодавства.
Політика компанії щодо сплати податків базується на принципах законності,
комплексності та оперативності. Укренерго перебуває у тісному діалозі
з органами державної влади для врахування інтересів стейкхолдерів при сплаті
податків, а також для оптимізації податкового навантаження на компанію.
Укренерго своєчасно і в повному обсязі обчислює та перераховує податкові
платежі до бюджетів усіх рівнів. Це підтверджується відсутністю нарахування
штрафів податківцями за несвоєчасне подання податкової звітності, подання
недостовірної інформації або несвоєчасну сплату обов’язкових платежів.

Сплачені податки, млн грн

2017

2018

2019

Податок на прибуток

885

337

985

Відрахування частини чистого прибутку

1172

—

498

ПДВ

904

544

1548

Інші податки (в т.ч. ЄСВ)

376

425

490

3338

1307

3522

Разом:
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6
Ланцюги

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ
•
•
•
•
•
•

Впровадження категорійного
менеджменту
Створення єдиного довідника
уніфікованих номенклатур
100%-ва готовність до сертифікації
за міжнародними стандартами CIPS

постачання

ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАННЯ
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99,3

2019-й став роком
трансформації закупівельної
функції Укренерго. Зокрема,
було впроваджено систему
категорійного менеджменту,
що встановлює єдиний
системний підхід до
процесу управління
категоріями закупівель та
узгоджує цілі та стратегію
компанії з вимогами
зовнішніх партнерів та
можливостями ринку. При
цьому відбулось об’єднання
функцій закупівельника,
логіста та маркетолога,
за якого управління
ланцюгом постачання із
багатьох окремих сегментів
трансформувалося в єдиний
інтегрований процес.

%

52

МАРИНА БЕЗРУКОВА
член правління

У 2019 р. система закупівель
Укренерго вийшла на якісно
новий рівень розвитку, де
пріоритетом є ефективність
та ділова репутація. Ми впровадили нові інструменти та
вдосконалюємо процедури
закупівель, враховуючи найкращий світовий досвід. Це
дозволяє забезпечити 100%
готовності системи закупівель
Укренерго до сертифікації за
міжнародними стандартами
CIPS і стане підтвердженням
трансформації закупівельної
діяльності компанії у функцію
управління ланцюгами постачання міжнародного зразка.

У системі управління закупівлями
було також реалізовано проактивну
форму планування потреб – єдиний
довідник уніфікованих номенклатур,
який забезпечує єдиний стандарт під
час визначення потреб, що сприяє
суттєвому скороченню витрат та
мінімізації ризиків.

КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ
СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ
КОМПАНІЇ:
•
•
•
•
•
•

ефективність;
добросовісна конкуренція;
сервіс-орієнтованість;
проактивність;
прозорість;
відповідальність.

ОСНОВНІ ВИДИ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ

5%

300

15%

1135

204

6%

2743

закупівель

9%
157,1

80,7

264,9

5 136

20%
355,2

1 763,7

181

млн грн

10%

316
438

9%

УЧАСНИКИ ЗАКУПІВЕЛЬ
Для компанії важливо підтримувати економіку країни, на яку безпосередньо впливають закупівлі
продукції та послуг у національних
постачальників. Проте, зважаючи на
специфіку та високі вимоги до якості
електротехнічного обладнання, робіт
та послуг, які висуває компанія, та на
обмежену пропозицію щодо певних
лотів серед українських виробників,
участь у закупівлях беруть також
іноземні постачальники, що сприяє
конкуренції.

6%

22%

4%
частка витрат із
загального бюджету
внутрішніх закупівель
для придбання товарів,
робіт та послуг
у резидентів

53

53%

724,8

41%

Господарські товари та супутні послуги

Основне обладнання

ІТ/зв'язок/вимірювальні прилади

Фінансові/юридичні/освітні послуги

Будівництво, реконструкція, ремонтні/
проектні роботи

Спецтехніка та автомобілі

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ
2019

1518

2018

57
109

1447

54

1496

2017
У внутрішніх закупівлях

У відкритих міжнародних конкурсних торгах

УЧАСНИКИ ТОРГІВ
КАТЕГОРІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОХОПЛЮЄ ВЕСЬ
ЦИКЛ ЗАКУПІВЛІ: ВІД ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБ,
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАКУПІВЛІ,
ДО ВЛАСНЕ ЗАКУПІВЛІ І ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ
ПЕРЕМІЩЕНЬ.

2019

1516
87

1469

2018

1496

2017
Резиденти

59

Нерезиденти

39

ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАННЯ

ЕКОНОМІЯ, МЛН ГРН

2019

816
1

2018
244

1 224
980

2

ЕФЕКТИВНІСТЬ
СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАЦІЇ
З БІЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ
ТА ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ
НА ВАРТІСТЬ
ПРОДЕМОНСТРУВАВ
МІЖНАРОДНИЙ ТЕНДЕР
НА РЕКОНСТРУКЦІЮ
ШЕСТИ ПІДСТАНЦІЙ
У ЗАХІДНІЙ
ЕНЕРГОСИСТЕМІ:

вересень 2019 р.:

• презентація планів розвитку компанії та ключових
інвестиційних проектів, що
фінансуються за кредитні
кошти МФІ, під час роуд-шоу
в Анкарі (Туреччина) спільно з
турецько-українською бізнесасоціацією TUID.

жовтень 2019 р.:

• представники 15 потенційних
учасників торгів відвідали
підстанції Західної ЕС, які заплановано реконструювати;
• передтендерна конференція
за участі представників зацікавлених компаній, деталізація умов проведення міжнародних конкурсних торгів;

грудень 2019 р.:

• подання 29 конкурсних пропозицій;
• 19 компаній-учасників торгів;
• результат – зниження вартості на 13,3% (з 75 до
65 млн дол).

2017
158

1 418
1260

На внутрішніх
закупівлях

На зовнішніх
закупівлях

Еквівалент у гривні за курсом
EUR/UAH = 29
2
Еквівалент у гривні за курсом
EUR/UAH = 32
1
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ЕКОНОМІЯ КОШТІВ
НА ЗАКУПІВЛЯХ
Досягти економії нам вдається
завдяки використанню на кожному з етапів закупівлі низки
інструментів: від ефективного
планування та маркетингового
дослідження до стратегії комунікації з бізнес-партнерами,
потенційними контрагентами.
Це дозволило збільшити середню кількість учасників на одних
торгах з 2-3 на початку року до
3-4 наприкінці року та сприяло
зростанню конкуренції, що стало
основним чинником економії.

91

725
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ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
Ефективна закупівельна діяльність компанії безпосередньо залежить від
прозорості відносин із постачальниками. Укренерго використовує сформовану базу даних постачальників, яка постійно оновлюється завдяки
маркетинговим дослідженням та електронній системі закупівель ProZorro.
Серед ключових нововведень звітного року під час відбору постачальників –
новий формат комунікації з бізнес-партнерами до початку проведення процедур закупівель. Зокрема, започатковано проведення відкритих семінарів
та презентацій щодо предмета закупівлі, інформування постачальників
з урахуванням їхньої специфіки про певні позиції у річному плані закупівель,
персоналізоване повідомлення-запрошення на торги з посиланням на
оголошення в електронній системі закупівель ProZorro.
За умови сегментації постачальників особлива увага приділяється діловій
репутації бізнес-партнерів, що зумовлено високим рівнем ризиків наявності
на ринку недобросовісних учасників. Укренерго дотримується принципу
нульової толерантності щодо корупції, і основна роль у цьому покладена
на категорійних менеджерів. Саме вони забезпечують гідне представлення
інтересів компанії у відносинах із бізнес-партнерами, підтримуючи
репутаційний імідж компанії.

Зустріч представників Укренерго та CIPS

ЗАКУПІВЛІ НА PROZORRO
Закупівлі Укренерго на ProZorro

2017

2018

2019

Закупівель проведено через систему
ProZorro

2185

2431

2611

Кількість поданих заявок від
постачальників

4643

4295

4213

Загальна сума, на яку поставлено товарів,
робіт та послуг, млн грн

2086

2172

1558

158

244

91

Економія за результатами торгів на
ProZorro, млн грн

Загальна
очікувана
вартість,
млн грн

Загальна
економія,
млн грн

Економія,
%

НЕК «Укренерго»

1649

91

5,5

НАК «Нафтогаз України»

1136

70

6,2

13298

476

3,6

Закупівлі держкомпаній
на ProZorro у 2019 р.

НАЕК «Енергоатом»

МЛН ГРН

54

загальна економія
на закупівлях

СЕРТИФІКАЦІЯ
ЗА СТАНДАРТАМИ CIPS
Важливою подією у сфері закупівель
Укренерго стало налагодження спів
праці з британським інститутом
професійного навчання у сфері
закупівель, постачання та логістики CIPS (Chartered Institute of
Procurement and Supply) за програмою Procurement Excellence CIPS,
про що було укладено відповідний
меморандум. Програма передбачає комплексний аналіз процедур
закупівель, оцінку ефективності
менеджменту, відповідність системи
управління ланцюгами постачання
загальній бізнес-стратегії компанії
та управління ризиками НЕК «Укр
енерго». У подальших планах – сертифікація на відповідність вимогам
стандартів закупівель CIPS. Це позитивно вплине на оптимізацію витрат
компанії і, як наслідок, підвищить
операційну ефективність, посилить
конкурентні переваги компанії на
міжнародному ринку завдяки підвищенню прозорості закупівель.

56
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2019/ 2018

РЕАЛІЗАЦІЯ НА PROZORRO.SALE

КІЛЬКІСТЬ УСПІШНИХ
АУКЦІОНІВ

18,9

88,2

металобрухт

РЕАЛІЗАЦІЯ
НЕЛІКВІДНОГО МАЙНА

вторинна сировина

8,2 3,0

основні засоби

МЛН ГРН

88,0

19,7

дохід від реалізації неліквідного майна

4

0,6

гарантійні внески дискваліфікованих
переможців та штрафні санкції
за договорами

5,4 5,2

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ НА ОДИН УСПІШНО
ПРОВЕДЕНИЙ АУКЦІОН (У СЕРЕДНЬОМУ)

3

19,7

Вартість за оцінкою експертів

Вартість реалізованого майна

Нова законодавча база, що почала
застосовуватись при зміні організаційно-правової форми Укренерго, змінила процедури списання
і відчуження майна, що, разом зі
зміною органу управління, тимчасово уповільнило процес реалізації неліквідного майна компанії
порівняно з 2018 р. Водночас, було
реалізовано неліквідних активів
майже на 20 млн грн, з яких металобрухту продано на 17 млн грн,
а також зекономлено суттєві кошти
на утилізації відходів.

39

36

ВАРТІСТЬ
РЕАЛІЗОВАНОГО
МАЙНА, МЛН ГРН

СТРУКТУРА ВАРТОСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ
НЕЛІКВІДНОГО
МАЙНА, %

57

1,4

СЕРЕДНЄ ЗРОСТАННЯ
ЦІНИ АУКЦІОНУ

3%

7
Об’єднана

КЛЮЧОВЕ ДОСЯГНЕННЯ

• Перехід на ринкові умови
• роботи енергосистеми України

енергосистема
України

60

ОБ’ЄДНАНА ЕНЕРГОСИСТЕМА УКРАЇНИ
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Підстанції

ВЕС

001 – ПС Новодонбаська
002 – ПС Черкаська
003 – ПС Алчевська
004 – ПС ДМЗ
005 – ПС Смолянка
006 – ПС Запорізька
007 – ПС Доброславська
008 – ПС Перемога
009 – ПС Чайкине

014 – ВЕС Овер’янівська, 300 МВт
015 – ВЕС Тилігульська, 500 МВт
016 – ВЕС Овід-Вінд 2, 51 МВт
017 – ВЕС Орловська, 100 МВт
018 – ВЕС Приморська-1, 100 МВт
019 – ВЕС Приморська-2, 100 МВт

ТЕЦ / ТЕС
010 – Вуглегірська ТЕС, 3600 МВт
011 – Зуївська ТЕЦ, 12 МВт
012 – Луганська ТЕС, 1220 МВт
013 – Миронівська ТЕС, 275 МВт

61

ГЕС / ГАЕС
020 – Середньодніпровська ГЕС, 388 МВт
021 – Каховська ГЕС, 334,8 МВт
022 – Каховська ГЕС – 2, 250 МВт
СЕС
023 – СЕС Восход Солар, 60 МВт
024 – СЕС Прогресівка, 128 МВт
025 – СЕС Перове, 107 МВт
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Протягом 2019 р. основна частина ОЕС України працювала
паралельно з енергооб’єднанням країн СНД, Балтії та
Грузії. Західна частина ОЕС України («острів Бурштинської
ТЕС») працювала в режимі паралельної роботи з енерго
об'єднанням країн групи «Континентальна Європа»
ENTSO-E. Частота регулювалася на рівні 50,00 Гц. Від початку
року та до впровадження нового ринку електроенергії
(1 липня) підтримувалося нульове сальдо перетоків
потужності у перетині ОЕС України – ЄЕС Росії, ОЕС
Білорусі, а від 1 липня – відповідно до погоджених
графіків імпорту електроенергії.

СТРУКТУРА ВСТАНОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ
В ОЕС УКРАЇНИ У 2019 Р.

ГЕС

9,11
ГАЕС

ВСТАНОВЛЕНА
ПОТУЖНІСТЬ ОЕС УКРАЇНИ

2,82

Збільшення встановленої потужності енергосистеми пов’язане зі зростанням
у 3 рази (на 2,3 ГВт) потужностей СЕС та у 2,6 раза (на 636 МВт) потужностей
ВЕС у зв’язку з активним введенням в експлуатацію цих видів генерації. Також
на 77,5 МВт зросла потужність ГЕС, з яких 73,1 МВт – через перемаркування
ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» внаслідок реконструкції обладнання, а також
збільшення на 4,33 МВт встановленої потужності малих ГЕС. Крім того,
у 2019 р. у 1,4 раза (на 44 МВт) зросла потужність електростанцій на біопаливі завдяки введенню нових об’єктів в експлуатацію.

Тип електростанції

ВІТАЛІЙ ЗАЙЧЕНКО

директор з управління ОЕС
України – головний диспетчер

У попередній і новій моделі
ринку електроенергії забезпечувалася стабільна робота
енергосистеми. В кінці року
ОЕС характеризувалася профіцитом електроенергії, зростанням частки ВДЕ у структурі
виробництва, обмеженням
імпорту та дефіцитом резервів
потужності через низьку активність сертифікованих учасників
ринку допоміжних послуг.
Основними інструментами забезпечення балансу та
стабільної роботи енергосистеми були команди диспетчера відповідно до механізмів
балансуючого ринку, а після
їх вичерпання – команди для
забезпечення операційної
безпеки ОЕС України.

Встановлена потужність, МВт
2018

2019

АЕС

13835

13835

ТЕС ГК

21842

21842

ГЕС

4732

4809

ГАЕС

1510

1488

ТЕЦ

6100

6091

ВЕС

389

1025

СЕС

1225

3555

99

143

49730

52787

Інші (біомаса та біогаз)
Разом

ТЕЦ

11,54

%

ВЕС

1,9

СЕС

6,74
Інші (біомаса
та біогаз)

0,3

АЕС

У 2019 Р. ЕНЕРГОСИСТЕМА УКРАЇНИ ПРАЦЮВАЛА
У ДВОХ ПРИНЦИПОВО РІЗНИХ МОДЕЛЯХ РИНКУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: ДО 1 ЛИПНЯ – У РЕГУЛЬОВАНОМУ
РИНКУ З ЄДИНИМ ПОКУПЦЕМ, А З 1 ЛИПНЯ –
У НОВІЙ МОДЕЛІ РИНКУ, ДЕ КОЖЕН ЙОГО
УЧАСНИК МОЖЕ ПРИДБАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
У БУДЬ-ЯКОГО ВИРОБНИКА ЧИ ТРЕЙДЕРА, А ГРАФІК
ВИРОБНИЦТВА ФОРМУЄТЬСЯ ПОПИТОМ
НА СЕГМЕНТАХ РИНКУ.

26,21
ТЕС ГК

41,38
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ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

6,5

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА
НАПРЯМКАМИ,
МЛРД КВТ∙ГОД
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У 2019 р. загальне виробництво електроенергії скоротилося на 3,3%, або на
5,4 млрд кВт∙год, порівняно з 2018 р. , що зумовлено загальним зниженням
споживання електроенергії. При цьому на 2,9 млрд кВт∙год зменшилося
виробництво електроенергії ТЕС, натомість на 2,8 млрд кВт∙год (у 2 рази)
збільшилося виробництво електроенергії з ВДЕ.

Експорт

Разом

0,9
Білорусь

Росія

Молдова

0,6
0,3

1,4

Польща

0,9
0,1
Румунія 0,02
0,4
Словаччина

Угорщина

0,6

2,7

3,9

Тип електростанції

Імпорт

ТЕС ГК

29,2

Вироблено електроенергії,
млрд кВт∙год

ТЕЦ

2018

2019

АЕС

84,4

83,0

ТЕС ГК

47,8

44,9

ТЕЦ

11,0

10,9

ГЕС

10,4

6,5

ГАЕС

1,6

1,3

Виробники, розміщені на
території діяльності операторів
системи розподілу

1,5

1,8

ВЕС

1,2

2,0

СЕС

1,1

3,0

Інші (біомаса та біогаз)

0,3

0,4

159,3

154,0

Разом

7,1

ГЕС

4,2
ГАЕС

Впровадження нової моделі ринку електроенергії скасувало регуляторні
обмеження і відкрило можливості для імпорту електроенергії в Україну.
Зокрема, розпочався імпорт у торгову зону «острова Бурштинської ТЕС»
зі Словаччини, Угорщини, Румунії, а також в основну частину ОЕС України
з Білорусі та Росії. Водночас, у листопаді-грудні імпорт електроенергії з
Білорусі та Росії обмежувався на 40-80%, а в деякі години обмежувався до
нуля для забезпечення операційної безпеки в енергосистемі. Корегування
обсягів імпорту зумовлене значним зниженням споживання електроенергії
через аномально теплу погоду. Можливість корегування імпорту передбачено
чинними договорами щодо паралельної роботи з суміжними операторами
системи передачі.
Баланс споживання та виробництва,
млрд кВт∙год

2017

2018

2019

Виробництво

155,4

159,3

154,0

Споживання

149,3

153,1

150,2

Експорт

5,2

6,2

6,5

Імпорт

0,0

0,0

2,7

Технологічні перетоки1

0,05

0,03

0,04

Передача на тимчасово неконтрольовану
територію

0,5

0,0

0,0

1

СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
В ОЕС УКРАЇНИ У 2019 Р.

Перетік зумовлений паралельною роботою з енергосистемами
суміжних країн

%

0,9

Виробники на
території ОСР

1,1

ВЕС

1,3

СЕС

2,0
Інші (біомаса
та біогаз)

0,3

АЕС

53,9
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СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
В УКРАЇНІ

96,6

%

рівень
експлуатаційної
готовності мережі
з урахуванням
виконання
ремонтних робіт

81,7
потужність
трансформаторних
підстанцій

21,7
довжина ЛЕП

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПЕРЕДАНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ,
МЛРД КВТ∙ГОД

Заходи технічного обслуговування магістральних мереж забезпечили підтримання високого рівня експлуатаційної готовності мережі та необхідний
обсяг передачі електроенергії від генерації до мереж системи розподілу
відповідно до попиту.

Групи споживачів

2017

2018

2019

Споживання, нетто, питома вага, %

100,0

100,0

100,0

42,8

42,6

42,6

2. Сільгоспспоживачі

3,1

3,2

3,1

3. Транспорт

5,9

5,7

5,5

4. Будівництво

0,7

0,8

0,8

5. Комунально-побутові споживачі

12,6

12,7

12,5

6. Інші непромислові споживачі

5,3

5,6

6,2

7. Населення

29,4

29,4

29,3

1. Промисловість

МАГІСТРАЛЬНІ МЕРЕЖІ НЕК «УКРЕНЕРГО»
ТА ЇХНІЙ СТАН

кількість
ПС

потужність,
МВА

750 кВ

4403

9

18736

500 кВ

375

2

1753

400 кВ

339

2

2008

330 кВ

12980

88

49598

220 кВ

3019

33

9207

110 кВ

458

6

376

35 кВ

122

–

Разом

21697

140

–
1

81678

Станом на кінець 2019 р. 53% електротехнічного обладнання підстанцій
Укренерго експлуатується понад 25 років, 66% ліній електропередачі –
більш як 50 років, майже 5% ПЛ 220-750 кВ потребують повної заміни або
реконструкції (без урахування тимчасово окупованих територій). При цьому
середній термін експлуатації основного електротехнічного обладнання
(автотрансформатори, обмежувачі, компресори) становить 25 років, ліній
електропередачі – 50 років.

1
З них 34 ПС знаходяться на тимчасово окупованих територіях
Донбасу та АР Крим

95,22

2018

113,3

2017

113,8

ОБСЯГИ РЕМОНТІВ
Укренерго щорічно проводить планові капітальні та поточні ремонти,
а також аварійно-відновлювальні роботи, що дозволяє забезпечити стабільну роботу основного обладнання магістральних і міждержавних мереж
та надійність роботи енергосистеми. Ці роботи проводяться як власними
силами, так із залученням підрядників.

270,5

витрати на
ремонтні роботи

РОБОТИ ПІД НАПРУГОЮ

Підстанції

Лінії
електропередачі
по трасі, км

Клас напруги

2019

МЛН ГРН

66

Укренерго з квітня 2019 р. почало проводити ремонти ліній електропередачі
без відключення напруги. Технологія дозволяє скоротити тривалість відключення ЛЕП для ремонтів, покращити показник доступності (готовності)
мережі та попередити ймовірність відключення споживачів або обмеження
потужності генерації в результаті пошкодження на лінії.
18 квітня 2019 р. – вперше проведено ремонт під напругою
ПЛ 330 кВ Вінницька – Ладижинська
Розробкою нормативної бази, виготовленням пристроїв та оснащення
займалась команда фахівців ВП «Вінницяелектротехнологія». Перевірка
надійності та властивостей захисних засобів здійснювалась у сертифікованій лабораторії підрозділу.
Навчання електромонтерів проводилось за спеціально програмою у навчально-випробувальному центрі ВП «Вінницяелектротехнологія». За цією
технологією у жовтні 2019 р. також був проведений терміновий ремонт ЛЕП
400 кВ Бурштинська ТЕС – Мукачеве. Успішній реалізації проекту відновлення робіт під напругою сприяв обмін досвідом з колегами з французького
системного оператора RTE.

Дані за ІІ півріччя 2019 р. сформовано згідно з інструкцією до форми звітності
№ 5 «Звіт про фактичні обсяги передачі електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від
24.09.2019 № 2000. Загальний обсяг передачі електроенергії включає обсяг
електроенергії, переданий операторам систем розподілу, споживачам, приєднаним
до мереж ОСП, та виробникам електричної енергії, що приєднані до мереж ОСП,
для забезпечення власних потреб електричних станцій.
2
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АБСОЛЮТНИЙ
МАКСИМУМ ТА
МІНІМУМ СПОЖИВАННЯ
ПОТУЖНОСТІ

МВТ
28 січня 2019 р. , 11:00,
-6,1 °C

МВТ
29 квітня 2019 р. , 4:00,
+12,2 °C

Показники ENS та АІТ
розраховувалися відповідно до
постанови НКРЕКП
від 12.06.2018 №374

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ В МЕРЕЖІ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ

2017

2018

2019

Всього технологічних порушень

112

75

72

Через стихійні явища та втручання
сторонніх осіб

57

33

33

Через помилкові дії персоналу та недоліки
у технічному обслуговуванні

32

24

10

Через інші причини

23

18

29

ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ ПЕРЕДАЧІ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Причиною збільшення показника тривалості відключень на 67% (9,9 хв.)
є недосконала методика його обчислення. Зокрема, чинна інструкція заповнення форми звітності щодо показників надійності (безперервності)
передачі електроенергії (постанова НКРЕКП від 12.06.2018 №374) передбачає
обрахування величини AIT таким чином, що зменшення обсягу переданої
електроенергії магістральними мережами, пов’язане зі зниженням споживання і, відповідно, виробництва електроенергії у 2019 р. , призводить до
зменшення величини середньої потужності в системі, а отже, до збільшення
величини AIT, що негативно вплинуло на показник.

1

Показники надійності системи1
Розрахунковий обсяг недовідпущеної
електроенергії мережами Укренерго
(ENS), тис. кВт∙год
Індекс середньої тривалості відключень
у мережах Укренерго (АІТ), хв.

2017

2018

2019

1948,7

1278,5

1779,0

9,0

5,93

9,9

Технологічні витрати під час передачі електроенергії магістральними
мережами становили 3,576 млрд кВт•год. Такі витрати є складовою кожної
електричної мережі і неминуче виникають внаслідок передачі та розподілу
електроенергії на великі відстані.
Обсяг технологічних витрат також залежить від структури та складу генерую
чої потужності, режимів роботи електричної мережі, погодних умов тощо.
Для зниження витрат у звітному періоді Укренерго провело низку заходів:
• оптимізацію ведення режимів роботи основної електричної мережі
за напругою, коефіцієнтами трансформації і реактивною потужністю;
• вимкнення трансформаторів у режимах малих навантажень на підстанціях із двома і більше трансформаторами, а також трансформаторів на
підстанціях із сезонним навантаженням;
• зниження витрат електроенергії на власні потреби підстанцій.
Показники технологічних витрат
електроенергії

2017

2018

2019

Обсяг переданої електроенергії,
млрд кВт•год

113,8

113,3

95,2

3,8

3,7

3,6

Технологічні витрати електроенергії (ТВЕ),
млрд кВт•год

У 2019 Р. У ЗВ’ЯЗКУ З ВПРОВАДЖЕННЯМ НОВОЇ МОДЕЛІ РИНКУ ТА ЗМІНОЮ
ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ЙОГО УЧАСНИКАМИ, ВІДБУЛИСЯ ЗМІНИ
У МЕТОДИКАХ РОЗРАХУНКІВ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ
ЕНЕРГОСИСТЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ.
ЦЕ ВПЛИНУЛО НА ПОКАЗНИКИ 2019 РОКУ, І ЦЕЙ ЧИННИК СЛІД
ВРАХОВУВАТИ ПРИ ПОРІВНЯННІ З ПОКАЗНИКАМИ ПОПЕРЕДНІХ ПЕРІОДІВ.
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8
Нова модель
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

•
•
•
•
•
•

Впроваджено програмний комплекс «Система
управління ринком» (MMS)
Організовано роботу адміністратора комерційного •
обліку та адміністратора розрахунків
Забезпечено функціонування балансуючого ринку •
та ринку допоміжних послуг

ринку
електроенергії

72

НОВА МОДЕЛЬ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

УКРЕНЕРГО ‒ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

Ключовою подією 2019 р. для Укренерго та енергетичної галузі загалом стало
впровадження з 1 липня нової моделі ринку електроенергії.

5

ЗАПУСК РИНКУ, ЯК І ОЧІКУВАЛОСЬ, КАРДИНАЛЬНО
ЗМІНИВ СИСТЕМУ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ЙОГО
УЧАСНИКАМИ, ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ЦІНИ
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЯК ТОВАР ТА СТАВ ПЕВНИМ
СТРЕС-ФАКТОРОМ ДЛЯ УЧАСНИКІВ РИНКУ
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

АНДРІЙ НЕМИРОВСЬКИЙ
заступник голови правління

Основні проблеми у новій
моделі ринку викликані
урядовими рішеннями
напередодні його запуску –
впровадженням механізму
покладання спеціальних
обов’язків (ПСО) для
штучного стримування ціни
на електроенергію для
побутових споживачів. Вартість
електроенергії як товару для
них у рази нижча, ніж у будьякої генерації. Компенсація
цієї різниці закладена зокрема
у тариф Укренерго, який не
покриває необхідних витрат.
Це призвело до викривлення
моделі функціонування ринку
та накопичення значних боргів
між його учасниками.

У довгостроковій перспективі Укренерго зосереджує свою діяльність на
ринку в межах своїх стратегічних завдань, зокрема:
• забезпечення сталого функціонування та розвитку балансуючого ринку
та ринку допоміжних послуг як ключових інструментів для стабільної
роботи енергосистеми;
• виконання функцій адміністратора комерційного обліку та адміністратора
розрахунків, створення Data Hab (єдиної платформи даних комерційного
обліку електроенергії, централізованих реєстрів постачальників послуг
комерційного обліку, точок комерційного обліку та автоматизованих
систем);
• впровадження механізму спільних аукціонів з ОСП ENTSO-E з розподілу
доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів, впровадження ІТС-механізму для відшкодування витрат на передачу під
час експортно-імпортних операцій за європейськими регламентами;
• участь у формуванні нормативно-правової бази для забезпечення
інклюзивності ринку, залучення споживачів до регулювання на ринку
допоміжних послуг.

Впровадження ринку відбулося відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії». Новий ринок мав скасувати перехресне субсидіювання,
впровадити конкуренцію серед виробників електроенергії, постачальників
та трейдерів, сформувати економічно обґрунтовану вартість електроенергії
для споживачів.
Укренерго для запуску нової моделі ринку впровадило програмний комплекс
«Система управління ринком» (Market Management System – MMS) для
забезпечення функціонування сегменту ринку реєстрації двосторонніх
договорів, балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг та виконання
Укренерго функцій адміністратора комерційного обліку та адміністратора
розрахунків.
Розробник MMS – консорціум угорської компанії IP Systems Zrt. та австрійської
Smart Technologies Management-Beratungs та Siemens AG.
Тестова платформа MMS була представлена потенційним учасникам ринку ще
11 грудня 2018 р. для ознайомлення з алгоритмами її роботи та проведення
тестових операцій.
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навчальних семінарів
та тренінгів для
учасників ринку

Тренінги Укренерго для учасників ринку, Київ

Укренерго для учасників ринку провело низку семінарів та тренінгів, на яких
розглядалися принципи роботи платформи, проводилися навчання з реєстрації
двосторонніх договорів, подання даних комерційного обліку в систему,
розрахунків за небаланси, проведення операцій на балансуючому ринку,
а також роз'яснювалися механізми зв’язку та взаємодії між учасниками ринку
та ОСП тощо. Це дозволило учасникам ринку підготуватися до проведення
реальних ринкових операцій під час старту ринку.

30 ЧЕРВНЯ, 11:00
ПЕРШІ РИНКОВІ ОПЕРАЦІЇ
В MMS

Водночас напередодні впровадження нової моделі ринку були внесені зміни
до Правил ринку та Кодексу системи передачі. Це потребувало коригування
MMS, які відбувалися вже під час реальних ринкових операцій.
У момент переходу на нову модель функціонування ринку електроенергії
порушень у роботі енергосистеми не відбулося.

НОВІ ФУНКЦІІЇ УКРЕНЕРГО НА РИНКУ:
• адміністратор комерційного обліку та центральний агрегатор даних
комерційного обліку;
• адміністратор розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних
послуг (до 1 липня цю функцію виконувало ДП «Енергоринок».
Укренерго також стало місцевим органом видачі EIC кодів (Energy Identification Coding), що діють в ENTSO-E для ідентифікації процесів, об’єктів та
учасників ринку, гармонізації обміну даними.

РИНКОВІ ОПЕРАЦІЇ
ВІДБУВАЮТЬСЯ НА
ТОВАРНІЙ БІРЖІ
«УКРАЇНСЬКА
ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»,
БЕЗПОСЕРЕДНЬО МІЖ
УЧАСНИКАМИ РИНКУ
ТА НА ПЛАТФОРМІ
ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ»,
ДЕ ФУНКЦІОНУЮТЬ
РИНОК «НА ДОБУ
НАПЕРЕД» ТА
«ВНУТРІШНЬОДОБОВИЙ
РИНОК».
НА ПЛАТФОРМІ
УКРЕНЕРГО MMS
ФУНКЦІОНУЄ СЕГМЕНТ
РИНКУ РЕЄСТРАЦІЇ
ДВОСТОРОННІХ
ДОГОВОРІВ,
БАЛАНСУЮЧИЙ
РИНОК ТА РИНОК
ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ.

НОВА МОДЕЛЬ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

На ньому учасники ринку докуповують електроенергію, яку не змогли
придбати на РДД та РДН. БР та РДП призначені для забезпечення
балансу споживання та виробництва електроенергії в енергосистемі
і, відповідно, стабільної та безпечної її роботи. На цьому етапі функціонування
оптового ринку найменшим сегментом за обсягом продажів є ВДР (водночас
у європейських країнах найменшим є БР).
Ринок електроенергії України має дві торгові зони: основна частина ОЕС
України та «острів Бурштинської ТЕС» (окремий енергетичний регіон,
синхронізований з ENTSO-E з 2002 р.).

СЕГМЕНТИ РИНКУ ЗА КІНЦЕВИМИ ПРОДАЖАМИ

1%

33%

Укренерго веде реєстр учасників ринку, сторін, відповідальних за баланс,
і постачальників послуг з балансування. Також адмініструються бази даних
договірних обсягів купівлі-продажу і фактичних обсягів відпуску/відбору,
експорту/імпорту електричної енергії учасниками ринку, розраховуються ціни
та обсяги небалансів електроенергії, платежі за електроенергію, придбану
на балансуючому ринку, та платежі за надання/штрафи за невідповідність
надання допоміжних послуг.

2%

РДН

рахунків за балансуючу
енергію та небаланси

РДД

Закон України «Про ринок електричної енергії» передбачає механізми для
вільного конкурентного ціноутворення, за яким ціну на електроенергію формує
співвідношення попиту і пропозиції, рівень платоспроможності споживачів
тощо. При цьому учасники ринку самі визначають графік виробництва та
споживання в енергосистемі на основі укладених контрактів купівлі/продажу
електроенергії.
У новій моделі ринку функціонують п'ять сегментів ринку:
• ринок двосторонніх договорів (РДД);
• ринок «на добу наперед» (РДН);
• внутрішньодобовий ринок (ВДР);
• балансуючий ринок (БР);
• ринок допоміжних послуг (РДП).
На перших трьох сегментах ринку здійснюється купівля-продаж електроенергії
між учасниками ринку. При цьому ринок «на добу наперед» фактично є
ціноутворюючим сегментом, на якому формується середньозважена ціна.
Внутрішньодобовий ринок – найменший за обсягами купівлі-продажу.

4%

10%

ВДР

2%

СЕГМЕНТИ РИНКУ

БР

ПАТ «Донбасенерго»

рахунків за послуги з передачі
електроенергії та диспетчерське
управління

64%

≈ 50 000

12%

≈ 22 000

ОЕС УКРАЇНИ

Інші виробники

учасники
ринку на кінець року
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АДМІНІСТРАТОР РОЗРАХУНКІВ (АР)

22%

1073

ПОНАД 20% – приватною
генерацію одного
власника ТЕС.

«ДТЕК Енерго»

постачальників
послуг комерційного
обліку на кінець
року

ПОНАД 60 %
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
вироблено державними
генеруючими компаніями
(АЕС, великі ГЕС та ГАЕС);

5%
ПАТ «Центренерго» 6%

426

НА КІНЕЦЬ РОКУ
ЗБЕРІГАЛАСЯ ВИСОКА
КОНЦЕНТРАЦІЯ
ВИРОБНИЦТВА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:

Комерційний облік передбачає формування даних щодо обсягів виробленої,
відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої
електроенергії у визначений проміжок часу для їх використання під час
розрахунків між учасниками ринку.
Комерційний облік здійснюється на платформі MMS, куди постачальники
даних комерційного обліку (оператори обліку) щоденно завантажують дані.
Залежно від дати надання та цільового призначення дані мають дві класифікації:
• Версія 1 – для щодекадних розрахунків з АР за небаланси, щомісячних
розрахунків з ОСП за послуги передачі та диспетчеризації, щомісячних
розрахунків з ОСР за послуги розподілу;
• Версія 2 – для щомісячних та квартальних розрахунків врегулювання з АР
за небаланси, коригувальних розрахунків з ОСП за послуги передачі та
диспетчеризації, коригувальних розрахунків з ОСР за послуги розподілу.
На основі отриманих даних з ММS АКО складає звіт щодо якості наданих
даних комерційного обліку, закриває перерахунки процедури балансування
і повідомляє Адміністратора розрахунків щодо готовності даних комерційного
обліку для формування рахунків врегулювання.

ПрАТ «Укргідроенерго»

точок
комерційного обліку
на кінець року

АДМІНІСТРАТОР КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ (АКО)

53%

5508
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НАЕК «Енергоатом»
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Ринкова частка виробників
електроенергії, середня у 2019 р.

«ОСТРІВ
БУРШТИНСЬКОЇ
ТЕС»

50%

36%

76
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ЧАСТКА УЧАСНИКІВ
РИНКУ НА РДД, %
0,5

15,2

ОЕС УКРАЇНИ

25,8

58,6
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РИНОК ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ (РДД)

БАЛАНСУЮЧИЙ РИНОК

РДД – найбільший сегмент оптового ринку електроенергії за обсягами
кінцевих продажів. Ключовими учасниками РДД є виробники електроенергії,
ДП «Гарантований покупець» у межах виконання ПСО постачальникам
універсальних послуг, а також постачальники електроенергії. Державні
генеруючі компанії можуть укладати двосторонні договори тільки на
електронних аукціонах Української енергетичної біржі (УЕБ) для забезпечення
прозорості діяльності на ринку. Для приватних компаній укладання
двосторонніх договорів купівлі-продажу не регламентовано.
Угоди на РДД поділяються на вільні угоди між учасниками ринку і угоди
в межах виконання ПСО.
Ціна на РДД в середньому становила в торговій зоні ОЕС України на 1%
менше, ніж ціна на РДН, а у торговій зоні «острова» була меншою на 0,5%.

Для Укренерго одним з основних сегментів ринку та інструментом балансування
енергосистеми є балансуючий ринок (БР). На БР здійснюється купівля/
продаж електричної енергії для забезпечення балансу в реальному часі
обсягів виробництва, імпорту, експорту, споживання електричної енергії.
Учасниками БР є представники генерації або диспетчеризованого навантаження,
які можуть змінювати своє навантаження і які приєдналися до договору про
участь у БР.
Великі промислові споживачі, які мають можливість змінювати своє
споживання на понад 1 МВт, також можуть брати участь у БР, застосовуючи
технології управління попитом (demand response).
Для надання послуг з балансування відповідному учаснику ринку необхідно
укласти договір про надання послуг з балансування.

УЧАСНИКИ
БАЛАНСУЮЧОГО
РИНКУ –
ПОСТАЧАЛЬНИКИ
ПОСЛУГ З БАЛАНСУВАННЯ ДО 30 КВІТНЯ 2020 Р.
ПОВИННІ НАДАВАТИ
ОСП 10% ВІД УСЬОГО
ПРОДАНОГО ОБСЯГУ
РЕЗЕРВУ НА ЗАВАНТАЖЕННЯ, І5% НА
РОЗВАНТАЖЕННЯ.

2,1

РИНОК «НА ДОБУ НАПЕРЕД» (РДН) ТА
ВНУТРІШНЬОДОБОВИЙ РИНОК (ВДР)

23,3
«ОСТРІВ
БУРШТИНСЬКОЇ
ТЕС»

44,5

30,2

Постачальники
ДП «Гарантований покупець»

Трейдери

24,6

7,6

3,9

На розвантаження

На завантаження

Торгова зона «ОЕС України»

1188

Торгова зона «Острів Бурштинської ТЕС»

%

знизилася середньозважена
ціна електроенергії на РДН
з 1643,48 грн/МВт•год у липні
до 1239,05 грн/МВт•год у грудні

%

знизилася середньозважена
ціна електроенергії на ВДР
з 1835,27 грн/МВт•год у липні
до 1259,54 грн/МВт•год у грудні

СТРУКТУРА
ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ
НА РДН, %

18,6

ТЕС
ГЕС

46,3

ТЕЦ
Трейдери
Інші

Для стримування на початку впровадження ринку неконтрольованого
зростання ціни електроенергії на оптовому ринку НКРЕКП встановила
цінові обмеження на ринку РДН та БР.

959,12

1463
1466

Постачальники послуг з балансування подають пропозиції оператору системи
передачі щодо можливості збільшення/зменшення свого навантаження
у певний період часу на певну величину. Натомість ОСП, маючи список
таких пропозицій, ранжирує їх за ціною та акцептує необхідні обсяги та види
потужності для забезпечення балансу в енергосистемі. За результатами роботи
БР за відповідну добу розраховуються платежі між ОСП та учасниками ринку
за придбану/продану балансуючу енергію, а також проводиться розрахунок
ціни небалансів та їх обсягів.
Ключові учасники балансуючого ринку на кінець року:
теплова генерація (ПАТ «Центренерго», ПрАТ «ДТЕК Дніпроенерго»,
ПрАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «Донбасенерго»,
КП «Київтеплоенерго») та гідрогенерація (ПрАТ «Укргідроенерго»).

ЦІНОВІ ОБМЕЖЕННЯ НА БР, грн/МВт∙год

ЦІНОВІ ОБМЕЖЕННЯ НА РДН, грн/МВт∙год
Денна зона

1771

ДП «Гарантований
покупець»

8,9

НАЕК «Енергоатом»

14,5

ЦЯ УМОВА
ЗАПРОВАДЖЕНА
НКРЕКП ЯК ЗАПОБІЖНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ
ГАРАНТОВАНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІНІМАЛЬНО
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОПЕРАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ОБСЯГІВ БАЛАНСУЮЧОЇ
ЕНЕРГІЇ НА БР.

(за липень-грудень 2019 року, грн/МВт•год)

0,3

Виробники

31,4

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА ЦІНА НА БР

За даними ДП «Оператор ринку» (https://www.oree.com.ua/index.php/
web/65), РДН та ВДР працюють більш стабільно, ніж на початку роботи
ринку, збільшилася ліквідність РДН, кількість пропозицій на продаж зросла.
Водночас на РДН частка ДП «Гарантований покупець» є найбільшою і тому має
суттєвий вплив на ринок. Державні компанії НАЕК «Енерегоатом» та ПрАТ
«Укргідроенерго», які зобов'язані в межах ПСО продавати «Гарантованому
покупцю» відповідно 90 та 35% виробленої електроенергії, не можуть
створити реальну конкуренцію серед виробників на цьому сегменті ринку,
що відображається на ціноутворенні на РДН.

Нічна зона

2048,23

БР до 30.11.2019

У години мінімального
навантаження

У години максимального навантаження

815,25 - 1102,991

1741,00 - 2355,461
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1

Граничні ціни на БР становили
не менше 85% від встановленого
обмеження ціни на РДН та
не більше 115 % від встановленого
обмеження ціни на РДН на
розрахунковий період
(п. 10.11 Правил ринку).
З 1 грудня 2019 р. граничні
ціни на БР мали бути не менше 70%
та не більше 115% від ціни на РДН
на кожний розрахунковий період
(постанова НКРЕКП
від 26.11.2019 № 2485).
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РИНОК ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ
ПРИ ПОДАЛЬШОМУ
ЗРОСТАННІ ЧАСТКИ
ВДЕ (НЕГАРАНТОВАНОЇ
ПОТУЖНОСТІ)
У СТРУКТУРІ
ВИРОБНИЦТВА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ДО 2021 Р. ПОТРЕБА
У ДОДАТКОВИХ
РЕЗЕРВАХ ЗРОСТАТИМЕ
ПАРАЛЕЛЬНО
З ОБСЯГАМИ ВДЕ

Ринок допоміжних послуг (РДП) – один з найефективніших інструментів ОСП
для забезпечення балансу та операційної безпеки енергосистеми. Однак
через відсутність сертифікованих учасників на момент впровадження нової
моделі ринку, а також низьку активність учасників наприкінці року РДП не
міг функціонувати повною мірою.
Допоміжні послуги купуються на конкурентних умовах на спеціальних
аукціонах. Ціна придбаних ОСП послуг визначається за результатами аукціону,
але не може бути вище граничної. Винятком є випадки, коли ринкова частка
учасника перевищує частку, встановлену НКРЕКП, та коли обсяг пропозицій
за результатами проведення річного аукціону менше, ніж потребує ОСП. Тоді
ціна розраховується за затвердженою НКРЕКП методикою.
Сертифіковані постачальники допоміжних послуг на кінець року:
• Дніпровська ГЕС-1 і Середньодніпровська ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго»;
• Курахівська ТЕС ТОВ «ДТЕК Східенерго» (брала участь у РДП
13-18.12.2019 р.).
На ринку допоміжних послуг ОСП може купувати різні види резервів
потужності.

Вид резерву

ОЕС України

Низька активність учасників на РДП пояснюється високими технічними
вимогами до постачальників допоміжних послуг, які перевищують можливості
їхніх генеруючих установок. Тому для можливості розвитку РДП внесено
зміни у нормативно-правові документи щодо пом’якшення таких вимог при
збереженні якості надання допоміжних послуг. Відповідні зміни почали
вноситись і до програмного комплексу моніторингу Укренерго, що забезпечує
управління РДП. Також Укренерго працює над збільшенням та розширенням
каналів інформаційного обміну між ОСП та постачальниками допоміжних
послуг для моніторингу надання ДП.

Резерв підтримки частоти, МВт

±1261

±9

Резерв відновлення частоти, МВт

+1000
-421

+200
-100

Резерв заміщення, МВт

+1000
-500

+200
-100

Закон України «Про ринок електричної енергії» (ч. 8 ст. 33) зобов’язує Укренерго
виконувати покладені на нього спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електроенергії
(постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №483).

2

Великі ВДЕ
(понад 50 кВт)

«Гарантований
покупець»

(+) завантаження,
(-) розвантаження

1

В енергосистемі з перших днів нового ринку спостерігався значний
дефіцит резервів, спричинений відсутністю на початку впровадження рин
ку сертифікованих постачальників допоміжних послуг. Тому для розвитку
ринку допоміжних послуг Укренерго тісно співпрацює з учасниками ринку
для забезпечення наявності необхідних обсягів резервів в енергосистемі.

УКРЕНЕРГО
У МЕХАНІЗМІ
ПСО2

Малі ВДЕ
(до 50 кВт)

УКРЕНЕРГО

ПУП

РДН, ВДР,
позитивний
небаланс

Кошти
Електроенергія

ЦІНИ НА ДП, грн/МВт (станом на 31.12.2019 р.)
На розвантаження

Граничні ціни

258,27
258,27

Ціни, сформовані за затвердженою
регулятором методикою

ЗМІНИ У ПСО ВІД 1 СІЧНЯ 2020 Р.

На завантаження

1143,46

343,04

УКРЕНЕРГО З ТАРИФУ
НА ПЕРЕДАЧУ
ЗОБОВ’ЯЗАНЕ
КОМПЕНСУВАТИ
«ГАРАНТОВАНОМУ
ПОКУПЦЮ» РІЗНИЦЮ
МІЖ ЙОГО ВИТРАТАМИ
І ПРИБУТКАМИ, А ТАКОЖ
ПОСТАЧАЛЬНИКАМ
УНІВЕРСАЛЬНИХ
ПОСЛУГ РІЗНИЦЮ
ВАРТОСТІ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ,
ПРИДБАНОЇ У ВДЕ ЗА
«ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ

УЧАСТЬ УКРЕНЕРГО У МЕХАНІЗМІ ПОКЛАДАННЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ (ПСO)
(PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

«острів
Бурштинської
ТЕС»

ДП «Гарантований покупець» припиняє продаж електроенергії за граничною
ціною НАЕК «Енергоатом» для компенсації втрат у мережах ОСП та операторів
систем розподілу (ОСР). Натомість ОСП та ОСР будуть купувати обсяги
втрат за двосторонніми договорами та на РДН.
НАЕК «Енергоатом» зобов’язується продавати «Гарантованому покупцю» весь
прогнозний обсяг електроенергії, крім 15%, які він зобов’язаний продавати
на РДН.
Передбачається, що механізм ПСО може змінюватися, що є компетенцією
Уряду України та НКРЕКП.
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Відповідно до законодавства,
«Гарантований покупець» на основі
двостороннього договору купував у
ВДЕ (потужністю понад 50 кВт) 100%
виробленої ними електроенергії за
«зеленим» тарифом.
Постачальники універсальних послуг
(ПУП) купували у домогосподарств,
де встановлена генерація з ВДЕ
(потужністю до 50 кВт),
100% виробленої ними електро
енергії за «зеленим» тарифом.
«Гарантований покупець» реалізовував придбану електроенергію
з ВДЕ на РДН та ВДР за ціною, яка
сформувалася на цих сегментах
ринку. Також «Гарантований
покупець» купував 90% електро
енергії, виробленої АЕС, та 20%
(наприкінці року 35%) – ГЕС. Частина
цієї електроенергії продавалася
ПУП за пільговим тарифом в обсягах,
необхідних для повного покриття
потреб в електроенергії для
населення. Решту придбаної
електроенергії «Гарантований
покупець» реалізовував на сегментах
ринку. При цьому за рахунок доходу
з продажу надлишкових обсягів
електроенергії, придбаної в АЕС
та ГЕС, «Гарантований покупець»
мав компенсовувати повну вартість
електроенергії з ВДЕ за «зеленим»
тарифом.
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НЕДОСТАТНІЙ
РІВЕНЬ РОЗРАХУНКІВ
З УКРЕНЕРГО,
НЕПОКРИТТЯ ТАРИФАМИ КОМПАНІЇ
РИНКОВИХ ВИТРАТ ОСП
СТВОРИЛИ ТЕНДЕНЦІЮ
ДО НАКОПИЧЕННЯ
ВЗАЄМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ МІЖ
УЧАСНИКАМИ РИНКУ
ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
КОМПАНІЇ

91,2

РОЗРАХУНКИ МІЖ УЧАСНИКАМИ РИНКУ
З першого ж дня функціонування ринку електроенергії спостерігався
нестабільний та недостатній рівень розрахунків учасників ринку за послуги
Укренерго, що не покриває ринкових витрат компанії.
Для забезпечення стабільності розрахунків за надані послуги Укренерго
працює з учасниками ринку, у тому числі у судовому порядку.

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКРИТТЯ ТАРИФАМИ
КОМПАНІЇ РИНКОВИХ ВИТРАТ УКРЕНЕРГО
ПРАЦЮЄ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,
ПРОПОНУЮЧИ ЗМІНИ ДО МЕХАНІЗМУ ПСО
З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА
ТАРИФ ТА, ВІДПОВІДНО, ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ
ПОСЛУГ УКРЕНЕРГО ДЛЯ НЕПОБУТОВИХ
СПОЖИВАЧІВ

РІВЕНЬ РОЗРАХУНКІВ УЧАСНИКІВ РИНКУ

(станом на 31.12.2019 р.)

83,5

%

рівень оплати за
послуги
з диспетчерського
управління1
Упродовж першого півріччя
2020 р. заборгованість учасників
ринку за послуги Укренерго
у 2019 р. зменшувалася, але не
була повністю погашена

За тарифом на послуги з передачі електроенергії

Передбачено за
тарифом, млрд грн
з ПДВ

Фактично надано
послуг, млрд грн
з ПДВ

Фактичне
надходження, млрд
грн з ПДВ

9,953

14,5

13,23

За тарифом на послуги з диспетчерського управління

Передбачено за
тарифом, млрд грн
з ПДВ

Фактично надано
послуг, млрд грн
з ПДВ

Фактичне
надходження, млрд
грн з ПДВ

1,433

1,3

1,09

КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА
«ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ (станом на 31.12.2019 р.)
ДП «Гарантований покупець»

Передбачено
у тарифі, млрд
грн з ПДВ

Нараховано,
млрд грн з ПДВ

Сплачено за
актами, млрд грн

Зоборгованість за
актами, млрд
грн з ПДВ

7,757

9,163

7,271

1,8912

Постачальникам універсальних послуг

Передбачено
у тарифі, млрд
грн з ПДВ

Нараховано,
млрд грн з ПДВ

Сплачено за
актами, млрд грн

Зоборгованість за
актами, млрд
грн з ПДВ

0,137

0,745

0,485

0,260

ПРИДБАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
Також у тарифі Укренерго на передачу передбачені витрати на придбання
електроенергії для компенсації технологічних витрат у ІІ півріччі 2019 р.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483,
Укренерго купувало 80% обсягів електроенергії для компенсації технологічних
витрат в мережах за фіксованою ціною НАЕК «Енергоатом» 566,7 грн/МВт·год,
а решту 20% – на сегментах ринку.

764,92
грн/МВт год

Передбачено в тарифі на ІІ півріччя 2019 р.

середньозважена ціна
купівлі електроенергії
для компенсації
технологічних витрат

Фактично придбано електроенергії для компенсації технологічних
витрат у ІІ півріччі 2019 р.

РОЗРАХУНКИ НА БАЛАНСУЮЧОМУ РИНКУ
Борг Укренерго
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Заборгованість була усунута в результаті підписання Укренерго актів
коригування та затвердження НКРЕКП актів наданих послуг із забезпечення
збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ, наданої
ДП «Гарантований покупець». Внаслідок цього в Укренерго виникла
переплата перед ДП «Гарантований покупець» на суму 430,6 млн грн, яка
була врахована у подальших розрахунках.

%

рівень оплати
за послуги з передачі1
електроенергії

1

УКРЕНЕРГО ‒ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

млрд грн з ПДВ

1,394

Борг перед Укренерго

Сторони, відповідальні за
баланс,
млрд грн

Постачальники
послуг з балансування,
млрд грн

Сторони, відповідальні
за баланс,
млрд грн

Постачальники
послуг
з балансування,
млрд грн

1,571

0,227

1,588

–

0,179 або 13%
Дефіцит тарифних коштів, млрд грн з ПДВ

1,5822

Розрахунки за версією 1 даних
комерційного обліку

2
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ДОСТУП ДО ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
МІЖДЕРЖАВНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ РИНКУ
У 2019 р. впровадження нового ринку скасувало регуляторні обмеження
і відкрило можливості для імпорту електроенергії в Україну.
У зв'язку з цим значно зросла активність учасників ринку на аукціонах
з доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж. Це призвело
до збільшення отриманих коштів від розподілення пропускної спроможності
міждержавних перетинів Угорщина – Україна, Румунія – Україна, Словаччина –
Україна, Росія – Україна та Білорусь – Україна.
Також у зв’язку із впровадженням нової моделі ринку в електронну аукціонну
платформу були внесені відповідні зміни, розроблені правила номінацій для
міждержавних перетинів.

у

3,8

1,4

МЛРД ГРН

зросла кількість зареєстрованих
учасників розподілення
(з 24 у 2018 р. до 91 у 2019 р.)

отримано коштів від
розподілу пропускної
спроможності
міждержавних перетинів
за результатами
аукціонів у 2019 р.

у

2,5

РАЗА

Водночас Укренерго докладає зусиль для виконання стратегічних цілей
щодо запровадження спільних із сусідніми ОСП зони ENTSO-E та Молдови
аукціонів на розподілення пропускної спроможності міждержавних пере
тинів, зокрема:
• проведена зустріч зі сторонами Енергетичного Співтовариства щодо
впровадження спільних аукціонів;
• розроблені проекти правил спільного розподілення пропускної спроможності (довгострокові, добові), правила номінацій та договір між ОСП;
• підготовлений проект змін до Закону «Про ринок електричної енергії»
щодо можливості допущення учасників ринків інших країн до участі
у спільних аукціонах із розподілення пропускної спроможності в Україні.

РАЗА

Доступ учасників ринку до
пропускної спроможності
міждержавних мереж
надається на спеціальних
аукціонах відповідно до
Порядку проведення
електронних аукціонів,
затвердженого НКРЕКП.
Електронна платформа
(DAMAS) для проведення
таких аукціонів
впроваджена і діє
з травня 2017 р. Доступна
пропускна спроможність
міждержавних перетинів
визначається за
Методикою, затвердженою
постановою НКРЕКП від
23.08.2018 № 893.

зросла кількість безпосередніх
учасників аукціонів з розподілення
(з 10 у 2018 р. до 25 у 2019 р.)

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ДОЗВОЛЯТЬ
УКРЕНЕРГО ДЕЛЕГУВАТИ ПРОВЕДЕННЯ СВОЇХ
АУКЦІОНІВ З РОЗПОДІЛЕННЯ ПРОПУСКНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ МІЖДЕРЖАВНИХ МЕРЕЖ
ОСП ІНШИХ ДЕРЖАВ, А УЧАСНИКИ РИНКУ
ІНШИХ ДЕРЖАВ ЗМОЖУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ
В АУКЦІОНАХ УКРЕНЕРГО.
ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ В МЕЖАХ ОДНОГО
АУКЦІОНУ БУДЕ РОЗПОДІЛЕНА ПРОПУСКНА
СПРОМОЖНІСТЬ ЛІНІЇ ОДНОЧАСНО З ОБОХ
СТОРІН КОРДОНУ.

83

УКРЕНЕРГО ‒ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

84

85

9
Інвестиції
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

•
•
•
•
•
•
•

Виконання інвестиційної
програми на 95,2%
Введення в експлуатацію
ПС 750 кВ «Каховська»
Залучення 149 млн грн євро
кредиту ЄБРР для автоматизації
12 підстанцій

та розвиток
мереж
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Ключові напрями та заходи з розвитку мереж, орієнтовна вартість реалізації
проектів та джерела їх фінансування визначені у Плані розвитку системи
передачі на 2019-2028 рр. , розробленому НЕК «Укренерго» відповідно
до Кодексу системи передачі. Документ також враховує плани розвитку
операторів систем розподілу та суміжних з Україною систем передачі і
підготовлений на основі Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих
потужностей, який теж розробляє ОСП.
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КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ КОМПАНІЇ
Переважна більшість проектів реконструкції та нового будівництва виконується
за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій під низькі
відсотки на тривалий період. Це дозволяє зменшити навантаження на тарифи
Укренерго.

МЛРД

EUR
кредитний портфель Укренерго
на кінець 2019 р.
ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ 2019
Власні кошти

ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

директор з інвестицій

У розвиток та реконструкцію
мереж у 2019 році ми
інвестували понад
3 млрд грн, з яких 64% –
кредитні кошти МФО.
Ключова мета інвестицій –
будівництво нових об’єктів та
повна реконструкція мереж
Укренерго з впровадженням
сучасних технологічних
рішень, які стануть тією
технічною базою, що дозволить
ефективно та впевнено
інтегрувати ОЕС України до
європейської континентальної
енергомережі ENTSO-E.

Грантові кошти

(млн грн без ПДВ)

На основі Плану розвитку формується щорічна деталізована інвестиційна
програма Укренерго1, яка визначає інвестиційні проекти, обсяг та джерела
їх фінансування на рік і затверджується НКРЕКП.

Введено основних фондів

Чинники, що впливали на виконання Інвестиційної програми:
• зволікання органів державної влади зі схваленням інвестиційної програми Укренерго на 2019 рік та із погодженням проектно-кошторисної
документації необхідних проектів;
• режимні обмеження у роботі магістральних електричних мереж України;
• затримка у проведенні робіт підрядниками на деяких об’єктах;
• недоотримання коштів від ДП «Енергоринок» і, як наслідок, дефіцит
коштів на об’єкти, що фінансуються з тарифу компанії.

Освоєно коштів

Виконання інвестиційної програми

2017

2018

2019

Капітальні інвестиції разом, млн грн,
зокрема:

2751

2758

3008

- кредитні кошти, млн грн

621

1276

1916

- власні кошти, млн грн

2130

1483

1093

Виконання, %

61,0

95,8

95,2

15

2466

1331

13
820

капітальні інвестиції
у розвиток мереж

1658

Капітальні вкладення

1093

1916

МЛРД ГРН

Кредитні кошти

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

виконання
інвестиційної
програми

МЛРД ГРН

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТА СТАН МАГІСТРАЛЬНИХ
І МІЖДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ВИЗНАЧАЮТЬ
БЕЗПЕКУ, НАДІЙНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ
СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ, МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, А ТАКОЖ РІВЕНЬ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ.
ВІД НАДІЙНОСТІ МЕРЕЖІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ
КРИТЕРІЇВ ЇЇ РОБОТИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ
ВИМОГАМ ЗАЛЕЖИТЬ ІНТЕГРАЦІЯ ОЕС УКРАЇНИ
ДО ENTSO-E.

власні кошти
Укренерго, інвестовані
у розвиток мереж

1
Інвестиційна програма схвалена постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 458
(із змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3008)

Будівництво ПС 500 кВ «Кремінська», 2019 р.
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ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Підстанція 750 кВ «Каховська»

ПРОЕКТИ, ЩО ФІНАНСУВАЛИСЯ ЗА КРЕДИТНІ КОШТИ

введено основних
фондів

ПРОЕКТИ, ЩО ФІНАНСУВАЛИСЯ ЗА ВЛАСНІ КОШТИ
1. Будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» та відповідної мережевої
інфраструктури для передачі додаткової потужності з основної частини
ОЕС України споживачам півночі Луганської області. У майбутньому цей
об’єкт дозволить від’єднатися від енергосистеми РФ при синхронізації
ОЕС України з ENTSO-E. Через тривалі зволікання центральних органів
влади у затвердженні документів проекту та землевідведення, термін
завершення будівництва було перенесено на травень 2020 р.
2. Будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани зумов
лено реалізацією схеми «острова Бурштинської ТЕС» та введенням в
експлуатацію гідрогенераторів Дністровської ГАЕС. Будівництво ліній
дозволить перевести частину споживачів з «острова» на основну частину
ОЕС України і збільшити експорт електроенергії в Європу.
3. Реконструкція зв’язку з прокладанням ВОЛЗ по лініях передачі від
ПС 330 кВ «Львів південна» до держкордону України для з’єднання
телекомунікаційних мереж Укренерго з мережами країн ENTSO-E
(Словаччина, Румунія, Угорщина).
4. Збільшення потужності ПС 330 кВ «Чернівецька» для надійного
електропостачання споживачів Чернівецького енерговузла та можливості
економічного розвитку регіону.
5. Заміна трансформаторів та реконструкція низки підстанцій із встановленням
нового обладнання тощо.

1. Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація
підстанцій) (KfW): реконструкція відкритих розподільчих пристроїв
(ВРП) на ПС 330 кВ «Криворізька» та «Дніпро-Донбас».
2. Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України
(KfW): реконструкція ВРП на ПС 750 кВ «Запорізька», ПС 330 кВ
«Залютине» та «Харківська».
3. Другий проект з передачі електроенергії (МБРР та Фонд чистих технологій):
Частина 1 «Реконструкція трансформаторних підстанцій»:
реконструкція ВРП на ПС 330 кВ «Новокиївська», «Житомирська»,
«Черкаська», «Суми» та «Кременчук».
Частина 2.1 «Реалізація програми інтеграції ОЕС України до ENTSO-E»:
встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на
ПС 330 кВ «Ковель», «Нововолинськ», «Луцьк південна», «Шепетівка»
та «Кам’янець-Подільська».
Частина 2.2 «Розумні мережі»: впровадження технології моніторингу
та управління у розумних мережах (закупівля системи моніторингу та
управління).
Частина 2.3 «Балансуючий ринок»: впровадження балансуючого ринку
(закупівля апаратного та програмного забезпечення для балансуючого
ринку).
Частина 2.4 «Інституційний розвиток»: впровадження інформаційної
системи управління (закупівля системи управління активами (IAMS)).
4. Проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»:
Реконструкція ПС 750 кВ «Київська» з встановленням другого
автотрансформатора (ЄБРР та ЄІБ на паритетних засадах).
Будівництво заходів ПЛ 330 кВ ЧАЕС – Північна на ПС 750 «Київська»
(ЄІБ). Реконструкція ПС 330 кВ «Броварська» (ЄІБ).
5. Проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» (ЄБРР та
ЄІБ на паритетних засадах): завершення будівництва ПЛ 750 кВ.
6. Проектні роботи з будівництва ПС 330 кВ «Західна» як додаткового
компонента проекту «Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»
(ЄБРР).

МЛРД ГРН

одиниць
трансформаторного
обладнання встановлено з початку
реалізації програми
заміни силового
обладнання

МЛРД ГРН

введено одиниць
трансформаторного
обладнання

У межах виконання інвестиційної програми були завершені роботи та введено
в експлуатацію низку об’єктів, серед яких:
• Споруджено підстанцію 750 кВ «Каховська». Після завершення
у 2020 р. будівництва ЛЕП 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська разом з
ПС 750 кВ «Каховська» буде забезпечено видачу додаткової потужності
Запорізької АЕС. Також реалізація проекту значно підвищить надійність
електропостачання споживачів Херсонської та Миколаївської областей
та режими роботи півдня ОЕС України, а також дозволить приєднати до
мережі нові ВДЕ.
• Замінено п’ять автотрансформаторів та два реактори на підстанціях
750 та 330 кВ з проведенням відповідної реконструкції підстанцій.
• Збудовано волоконно-оптичну лінію зв’язку (ВОЛЗ) на ділянці
Трипілля – Канів – Черкаси – Кременчук для організації системи передачі
диспетчерсько-технологічної інформації та обміну даними.
• Замінено пристрої релейного захисту, повітряні вимикачі та масляні
трансформатори струму на елегазові на дев’яти підстанціях.
• Замінено низку опор, встановлено додаткові для зменшення прогонів на
ПЛ 330 кВ, замінено грозозахисні троси із волоконно-оптичним кабелем
на окремих ділянках ЛЕП, а також виконано транспозицію проводів на
ділянці ПЛ 750 кВ Західноукраїнська – Альбертірша (Саболчбака).
Також тривали роботи з інших проектів, що реалізує Укренерго.

кредитні кошти,
інвестовані у розвиток
мереж у 2019 р.
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ПРОГРАМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПІДСТАНЦІЙ

підстанцій
автоматизовано

Програма автоматизації підстанцій передбачає реконструкцію всіх підстанцій
Укренерго з впровадженням автоматизованих систем керування технологічними
процесами (АСКТП). Це дозволить підвищити надійність роботи основної
мережі, впровадити сучасні технології моніторингу та управління обладнанням
та досягти технічного рівня, який відповідає вимогам надійності при інтеграції
до ENTSO-E.
На кінець 2019 р. автоматизовано п’ять підстанцій: ПС 750 кВ «Київська»,
ПС 330 кВ «Північна», ПС 750 кВ «Каховська», ПС 330 кВ «Каховська» та
ПС 220 кВ «Березань». На черзі – ПС 330 кВ «Новокиївська», «Житомирська»,
«Нивки», «Черкаська», «Кременчук» та «Суми».
Проведено успішні випробування систем дистанційного керування
комутаційним обладнанням на ПС 750 кВ «Київська», ПС 330 кВ «Північна»
та ПС 220 кВ «Березань».

Зважаючи на значний обсяг та високу вартість робіт
з автоматизації підстанцій, розроблено інвестиційні проекти,
що кредитуються міжнародними фінансовими інституціями:
Програма підвищення надійності підстанцій
• Реконструкція 12 підстанцій Дніпровської енергосистеми.
• Завершується розробка ТЕО, розробляється тендерна документація.
• Вартість проекту – 136 млн євро.

Проект «Підвищення ефективності підстанцій
(модернізація підстанцій)-ІІ»
• Реконструкція 8 підстанцій Південно-Західної енергосистеми.
• Завершується розробка ТЕО.
• Вартість проекту – 32,5 млн євро.

Другий проект з передачі електроенергії
(додатковий компонент)
• Реконструкція 6 підстанцій у Західній енергосистемі.
• Проведені торги, узгоджуються контракти з переможцями торгів.
• Вартість проекту – 60 млн євро.

Новий проект «Модернізація мережі електропередачі
Укренерго» (кредитна угода підписана у липні 2019 р.)
• Проект передбачає реконструкцію 12 підстанцій у Західній, Північній,
Південній та Центральній енергосистемах із заміною 26 трансформаторів
та впровадженням автоматизованої системи керування технологічними
процесами.
• Вартість проекту – 149 млн євро.
• Орієнтовний термін завершення проекту – 2024 р.
• Розроблено ТЕО проектів реконструкції, узгоджується проект контракту
з консультантом, який розроблятиме тендерну документацію.

ПС 750 кВ «Київська», одна з п’яти автоматизованих підстанцій

ПРОЕКТИ СПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
(PROJECTS OF MUTUAL INTEREST, PMI)
Реконструкція ПЛ 400 кВ Мукачеве - Вельке Капушани
(Словаччина)
Проект передбачає будівництво нової ПЛ 400 кВ, що з’єднуватиме наявні
ПС 400 кВ «Мукачеве» та «Вельке Капушани» в одноколовому варіанті
з можливістю подальшої модернізації її до двоколової у разі збільшення
обсягу міждержавних перетоків.
Також передбачена реконструкція відкритого розподільчого пристрою
400 кВ на підстанції «Мукачеве» та заміна основного устаткування.
Реалізація проекту збільшить пропускну спроможність інтерконектора
Україна – Словаччина з сьогоднішніх 400 до 1000 МВт (600 МВт після
завершення будівництва лінії в одноколовому варіанті). Наразі розробляється
проектно-кошторисна документація стадії «ТЕО» та стадії «проект».
Термін початку будівництва української частини проекту – 2021 р.

Реконструкція ПЛ 750 кВ Южноукраїнська АЕС –
Ісакча (Румунія) з будівництвом «крила» 400 кВ
на ПС 750 кВ «Приморська»
Проект передбачає будівництво «крила» 400 кВ на підстанції 750/400 кВ
«Приморська» з двоколовою електролінією 400 кВ Приморська – Ісакча
(Румунія) та встановленням АТ 750/400 кВ.
Реалізація проекту збільшить потужність інтерконектора з Румунією до
1000-1200 МВт після 2026 р.
Реалізація проекту також підвищить надійність електропостачання споживачів
південних регіонів України та Молдови, усуне обмеження видачі потужності
генерації з ВДЕ на півдні України.
Орієнтовна вартість української частини проекту – 226 млн євро.

ПРОЕКТИ
СПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
ЗАТВЕРДЖЕНІ
РАДОЮ МІНІСТРІВ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
СПІВТОВАРИСТВА
У 2018 РОЦІ І
СПРЯМОВАНІ НА
ПІДВИЩЕННЯ
НАДІЙНОСТІ ТА
ЗБІЛЬШЕННЯ
ПРОПУСКНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ
ІНТЕРКОНЕКТОРІВ
ПІСЛЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ
З ENTSO-E
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93

10
Інтеграція
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ
•
•
•
•
•
•
•

Проведено дослідження гнучкості
енергосистеми при інтеграції ВДЕ
Підписано меморандум з ЄБРР
про спільну реалізацію проекту
будівництва energy storage
Розпочато проект залучення
споживачів до регулювання

відновлюваних
джерел енергії
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У 2019 РОЦІ
2537 ГВт – загальна встановлена потужність ВДЕ у світі на кінець року
+ 176 ГВт, або + 7,4%, – приріст встановленої потужності ВДЕ

СТРУКТУРА ПОТУЖНОСТЕЙ ВДЕ
У СВІТІ НА КІНЕЦЬ 2019 РОКУ

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД У СВІТІ

сонячна енергетика
(на 98 ГВт)

Попри те, що зростання ВДЕ дещо сповільнилося (176 ГВт у 2019 р. проти
179 ГВт у 2018 р.), відрив темпів будівництва ВДЕ від нових потужностей
викопного палива досяг 2,6 раза.
Сонячна та вітрова енергетика становила 90% від загальної потужності
ВДЕ, доданої у 2019 р. Україна посіла сьоме місце за обсягами потужностей
сонячної енергетики у країнах Європи, де найбільше потужностей СЕС
мають Німеччина (48,9 ГВт), Італія (20,9 ГВт) та Велика Британія (13,4 ГВт).

46,9%

14,5

Тренд домінування відновлюваних джерел у нових генеруючих потужностях,
який спостерігається від 2012 р., триває. Нові об'єкти відновлюваної енергетики становили 72% від усього приросту генерації у світі за минулий рік.

586

ГВт

124

1190

24,6%

ЗРОСТАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ВДЕ У СВІТІ
Невідновлювана
енергетика, (ГВт)

Відновлювана
енергетика, (ГВт)

Відновлювана
енергетика, %

623

вітрова (на 59 ГВт)

23,1%
біоенергетика
(на 6 ГВт)

Гідроенергетика1
Вітрова
Біоенергетика
Джерело: https://www.irena.org

Сонячна
Інші

ЗРОСТАННЯ
ПОТУЖНОСТЕЙ
ВДЕ У СВІТІ У 2019 Р.

4,9%

0,6%

1
Без ГАЕС, потужність яких на кінець 2019 р. становила 121 ГВт.
З їхнім урахуванням світова потужність гідроенергетики сягнула 1310 ГВт.

За даними Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики IRENA

гідроенергетика
(на 12 ГВт)

геотермальна
(на 700 МВт)
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ВДЕ В УКРАЇНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ВДЕ

2019 р. позначився різким зростанням встановленої потужності відновлюваних джерел у структурі генерації.

Енергетична стратегія України до 2035 р. передбачає збільшення частки
ВДЕ у структурі генерації до 25%. Однак, відповідно до звіту1 за результатами спільних досліджень TETRA TECH ES, INC. та AF CONSULT, які
проводилися за підтримки USAID, максимальний обсяг потужності ВДЕ,
який енергосистема України здатна прийнята без ризиків для стабільної
роботи ОЕС, становить 4750 МВт, з них ВЕС – 1750 МВт, СЕС – 3000 МВт.

ВСТАНОВЛЕНА ПОТУЖНІСТЬ ВДЕ В УКРАЇНІ (З ГЕС), ГВТ
9,5

2019
2018

6,4

ВСТАНОВЛЕНА ПОТУЖНІСТЬ ВЕС ТА СЕС В УКРАЇНІ, ГВТ
4,6

2019
2018

1,6

Встановлена потужність
ВДЕ, МВт

Тип електростанції

2017

2018

2019

4719

4732

4809

у т. ч. малі, міні та мікро ГЕС

92

96

100

ВЕС

328

389

1025

СЕС

758

1225

3555

Інші (біомаса та біогаз)

97

99

143

Разом встановлена потужність ВДЕ

5902

6445

9532

Загальна встановлена потужність ОЕС

51785

49730

52787

ГЕС

ВІТАЛІЙ ЗАЙЧЕНКО

директор з управління ОЕС
України – головний диспетчер

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВЕС ТА СЕС,
МЛРД КВТ∙ГОД
Встановлена потужність ВЕС
та СЕС в обсязі 4580 МВт
вже сьогодні створює ризики
порушення балансу потужності
в енергосистемі. Тенденція
подальшого зростання частки
генерації з ВДЕ триватиме
й надалі. Тому необхідне
термінове законодавче
врегулювання питання роботи
ВДЕ на енергетичному ринку
та їхнього контрольованого
будівництва, а також виконання
низки заходів, спрямованих
на збільшення гнучкості
енергосистеми, визначених
у Звіті з оцінки відповідності
(достатності) генеруючих
потужностей.

5

2019
2018

Тип електростанції

2,3

Вироблено електроенергії
з ВДЕ, млрд кВт∙год
2017

2018

2019

9

10,4

6,5

у т. ч. малі, міні та мікро ГЕС

0,2

0,2

0,2

ВЕС

0,9

1,2

2,0

СЕС

0,7

1,1

3,0

Інші (біомаса та біогаз)

0,2

0,3

0,4

Разом ВДЕ

10,8

12,7

11,9

Загальне виробництво в ОЕС

155,4

159,3

154,0

ГЕС

Також за результатами моделювання енергосистеми, проведеного у 2019 р.
RTE International, за частки 5,3 ГВт ВДЕ у балансі виробництва (СЕС – 3500
МВт, ВЕС – 1770 МВт) виникає необхідність обмеження генерації на приблизно
1,1 ГВт∙год/рік. Водночас, вже наприкінці року, за зниженого споживання та
майже нульового імпорту в торгову зону ОЕС України, після вичерпання всіх
наявних інструментів регулювання для гарантування операційної безпеки
енергосистеми ВЕС обмежувалися двічі: 5 листопада на 395 МВт упродовж
однієї години та 22 грудня на 350 МВт протягом 41 хвилини.
Зростання встановленої потужності ВЕС та СЕС триватиме й надалі. За
даними ДП «Гарантований покупець», за укладеними договорами pre-PPA
прогноз введення ВДЕ у 2020 р. становить 4140 МВт, з них ВЕС – 1177 МВт,
СЕС – 2957 МВт.
Наслідки від перевищення обсягу встановленої потужності ВДЕ понад
регулювальні можливості ОЕС України:
• примусове обмеження ВДЕ з оплатою недовиробленої енергії, що
спричинить зростання вартості електроенергії для споживачів;
• зниження операційної безпеки енергосистеми України через скорочення обсягів різних видів резервів для компенсації відхилень у роботі
ВЕС та СЕС;
• необхідність залучення джерел балансування від суміжних енергосистем,
що в сьогоднішніх умовах знижує енергетичну безпеку країни.
Відповідно до розробленого НЕК «Укренерго» Звіту з оцінки відповідності
(достатності) генеруючих потужностей, для забезпечення балансу виробництва та споживання в ОЕС України та підвищення гнучкості енергосистеми
в умовах зростання частки ВДЕ необхідно:
• повноцінне функціонування ринку допоміжних послуг вже у 2020 р.
для забезпечення різних видів резервів;
• 200 МВт систем акумулювання електроенергії до 2021 р. , а у подальшому
2 ГВт таких систем для забезпечення резервів підтримання частоти;
• 2 ГВт нових високоманеврових потужностей з діапазоном регулювання
не менше 80% від встановленої і часом виходу на номінальну потужність до 15 хвилин;
• запровадити відповідальність ВДЕ за небаланси;
• під час встановлення квот підтримки ВДЕ зобов’язати інвесторів одночасно забезпечити наявність високоманеврової генерації або систем
energy storage в обсягах приблизно 20% від встановленої проектної
потужності станцій;
• встановити обсяги річних квот підтримки ВДЕ, які б не перевищували
можливості ОЕС України щодо їхньої інтеграції в енергосистему без
обмежень видачі потужності.

частка виробництва електроенергії з ВЕС та СЕС
у загальній структурі виробництва (зростання
у 2,3 раза порівняно з 2018 р.)

1
Звіт FLEXIBILITY ASSESSMENT
FOR RES PENETRATION.
SCENARIOS

ЗАХОДИ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ
ГНУЧКОСТІ
ЕНЕРГОСИСТЕМИ
В УМОВАХ
ЗРОСТАННЯ ЧАСТКИ
ВДЕ ВИЗНАЧЕНІ
У ЗВІТІ З ОЦІНКИ
ВІДПОВІДНОСТІ
(ДОСТАТНОСТІ)
ГЕНЕРУЮЧИХ
ПОТУЖНОСТЕЙ

3,2

%
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ПРОЕКТ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ДЛЯ
ОПТИМІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ВДЕ В УКРАЇНІ»
У липні 2019 року НЕК «Укренерго» спільно з Elia Grid International (EGI) та
Німецьким енергетичним агентством (dena) розпочала проект «Трансформація
енергосистеми для оптимізації процесу інтеграції ВДЕ в Україні».
Під час зустрічі керівного комітету проекту було наголошено, що на початковому етапі зростання частки генерації з ВДЕ забезпечення балансу в ОЕС
здійснюється завдяки:
• резервам потужності на ринку допоміжних послуг;
• розвиненим інтерконекторам;
• системі регулювання попитом.
Крім того, чіткому розрахунку необхідних резервів сприятиме точне прогнозування роботи ВДЕ, а наявність високоманеврової генерації дозволить
компенсувати негарантовану потужність ВЕС та СЕС. Реалізація проекту
передбачає аналіз технічних і нормативних проблем, пов’язаних з інтеграцією
ВДЕ, та розроблення рекомендацій щодо шляхів їхнього вирішення.

з них 5,2 ГВт – на приєднання до
магістральних мереж Укренерго

З них
реалізовано
у 2019 р., МВт

Всього
видано ТУ
до 31.12.2019,
МВт

З них
реалізовано1,
МВт

СЕС

4274

2057

8518

3555

ВЕС

3221

403

6013

1025

2

2

102

100

126

72

349

143

7622

2534

14983

4823

ГЕС
(малі, міні, мікро)
Біогаз та інші
Разом

1

Встановлена потужність ВДЕ станом на 31.12.2019

договори купівлі-продажу електричної енергії до 31 грудня 2019 р. і в подальшому ввести об’єкти генерації в експлуатацію протягом двох років від
дати укладення відповідних договорів. Крім того, були встановлені спадаючі
рівні коефіцієнтів «зеленого» тарифу до 31 грудня 2029 р. та запроваджено
новий механізм підтримки ВДЕ через встановлення річних квот підтримки
та розподілу їх на аукціоні.
Однак до кінця 2019 р. не були встановлені річні квоти підтримки на наступні
п’ять років та не були визначені терміни проведення аукціонів. Тому інвестори ВДЕ намагалися мінімізувати ризики і терміново укладали договори на
приєднання до кінця року.

ПРИЄДНАННЯ ДО МЕРЕЖ ОЕС УКРАЇНИ
7,6 ГВт – видано технічних
умов на приєднання
до мереж ОЕС у 2019 р.

Видано технічних умов
у 2019 р., МВт

Підключення та приєднання електроустановок до мереж ОЕС України
відбувається відповідно до вимог чинного законодавства.
Для цього Укренерго використовує створені онлайн-сервіси:
• «єдине вікно» – онлайн-форми для подання заяв про приєднання для
отримання технічних умов та погоджень ТЕО;
• інтерактивна мапа магістральних мереж з даними про технічні можливості
підключення нових об’єктів;
• «зелений» калькулятор для розрахунку орієнтовної вартості підключення.

Також за участі Укренерго розроблений «Порядок проведення конкурсу
на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління
попитом», який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 10.07.2019 № 677.
Порядок надає додаткові державні стимули для інвесторів щодо реалізації
нагально необхідних для енергосистеми України проектів будівництва/реконструкції/модернізації об’єктів генерації, що матимуть відповідні динамічні
характеристики, зокрема високоманеврової генерації. В умовах стрімкого
зростання частки ВДЕ у структурі генеруючих потужностей України це є критично важливим для забезпечення сталої та надійної роботи енергосистеми.

Основним чинником, що вплинув на швидке зростання темпів отримання
технічних умов на приєднання ВДЕ до кінця 2019 р. , є запроваджені зміни
до законодавства України. Зокрема, внесено зміни до Закону України «Про
альтернативні джерела енергії» про обмеження термінів введення в експлуатацію об’єктів ВДЕ, на яких поширюється стимулювання виробництва
електроенергії.
Для отримання «зеленого» тарифу суб’єкти господарювання мали укласти

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ ВЕС ТА СЕС У 2019 РОЦІ, МВТ

ВЕС
2071
1699
1310
389
Січень

1630

СЕС
2203
1692

2357
1778

3920

Разом
2537
1925

2774

2941

2162

2312

441

511

579

612

612

629

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

99

3008
2371

637
Серпень

4158

3213
2515

4580
3555

3038

698

832

Вересень

Жовтень

3145

1013
Листопад

1025

Грудень

ОЛЕКСІЙ БРЕХТ

директор з експлуатації
та розвитку мережі

Інвестори розуміють проблеми,
пов’язані з інтеграцією нових
об’єктів ВДЕ в енергосистему,
зокрема щодо необхідності
компенсації потужності за зміни
навантаження СЕС чи ВЕС. Тому,
зважаючи на дефіцит швидкодіючих потужностей в енергосистемі, під час видачі технічних
умов на приєднання, особливо
у незбалансованих енерговузлах,
Укренерго рекомендує разом із
будівництвом електростанціїз
ВДЕ одночасно будувати компенсуючі потужності – системи
акумулювання або інші види
високоманеврової генерації. Ця
вимога, а також контрольоване
будівництво ВДЕ мають бути
закріплені законодавчо.

100

ІНТЕГРАЦІЯ ВДЕ

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ
НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ
НА СЬОГОДНІ МАЄ
ВЕЛИЧЕЗНЕ ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ТА РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ
ЕНЕРГОСИСТЕМИ
ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО
ENTSO-E. АДЖЕ ОДНІЄЮ
З ВИМОГ ІНТЕГРАЦІЇ
Є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НЕОБХІДНОГО
ОБСЯГУ ПЕРВИННОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
ЧАСТОТИ.
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Фото ілюстративне

ЕNERGY STORAGE

SMART GRID

В умовах зростання частки негарантованої потужності ВДЕ у структурі
генерації та дефіциту резервів потужності в енергосистемі energy storage
на сьогодні є одним з ефективних інструментів забезпечення первинного
регулювання частоти у мережі.
Укренерго налагодило співпрацю з оператором системи передачі Франції RTE (Réseau de Transport d’Électricité) і його дочірньою компанією
RTE International та розпочало спільний проект з реалізації першої в Україні
системи energy storage.

У світовій енергетиці Smart Grid – це мережі, які забезпечують енерго
ефективне та економічне функціонування енергосистеми і скоординовано
керуються сучасними комунікаційними пристроями між елементами мережі,
генерацією та споживачами електроенергії. Елементом технології «розумних» мереж є концепція управління попитом (demand response).
У грудні 2019 р. Укренерго розпочало проект «Ринок допоміжних послуг
та балансуючий ринок для споживачів електроенергії». Проведено три зустрічі з великими промисловими споживачами електроенергії, які можуть
змінювати обсяг свого споживання та брати участь у регулюванні.

У 2018 р. укладено меморандум про співпрацю, а у січні 2019 р. НЕК «Укр
енерго» отримала офіційного листа щодо надання гранту для розробки
техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту на суму 560 тис. євро.
У жовтні 2019 р. RTE International розроблено проект ТЕО будівництва
накопичувачів, в якому попередньо визначені потужність та ємність накопичувачів, а також орієнтовна вартість будівництва. На другому етапі
розпочато створення моделі майбутньої системи накопичення та дорожньої
мапи реалізації проекту.
29 жовтня 2019 р. Укренерго підписало меморандум з ЄБРР щодо спільної
реалізації проекту розбудови мережі накопичувачів енергії потужністю
до 220 MВт, а також модернізації ПС 220 кВ «Азовська». Наступний
крок – подання за підтримки ЄБРР заявки щодо надання грантового фінансування ЄС для подальшої реалізації проекту. Також Укренерго уклало
консультаційну угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про
технічну допомогу ОСП у формуванні прозорої та надійної бізнес-моделі
залучення приватних інвестицій для будівництва energy storage, розробки
регуляторних документів.

310 підприємств-споживачів – запрошені
56 підприємств-споживачів та трейдерів – учасники зустрічей
7 підприємств-споживачів – найактивніші учасники
3 компаніям надавалися індивідуальні поглиблені консультації
Такі споживачі-регулятори сприятимуть дотриманню балансу виробництва і
споживання електроенергії без необхідності зниження/підвищення потужностей традиційної генерації, що позитивно впливатиме та технічний стан
генеруючого обладнання та зменшить викиди СО2. Крім того, для споживачів
це можливість оптимізувати свою енергоємність та отримати додатковий
прибуток. На проведених зустрічах зацікавленість демонстрували і постачальники електроенергії, які виявили ініціативу бути агрегаторами – пропонувати та мотивувати споживачів, яким вони постачають електроенергію,
брати участь у регулюванні.
Укренерго працює над залученням споживачів до участі у регулюванні, щоб
реалізувати концепцію demand response як складову «розумних мереж»
в Україні.

СИСТЕМА
РЕГУЛЮВАННЯ
ПОПИТОМ НА
ЕТАПІ ЗРОСТАННЯ
ЧАСТКИ ВДЕ У
СТРУКТУРІ ГЕНЕРАЦІЇ
Є ОДНИМ З ДІЄВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БАЛАНСУ
В ЕНЕРГОСИСТЕМІ.
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11
Інтеграція
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ
•
•
•
•
•
•

Проведено випробування блоків
на 8 електростанціях
Підписано Сервісний контракт
з консорціумом ENTSO-E
Підписано низку угод із суміжними
операторами системи передачі

•

до ENTSO-E та
розбудова міжнародних
зв’язків

ІНТЕГРАЦІЯ ДО ENTSO-E ТА РОЗБУДОВА МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

УКРЕНЕРГО ‒ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

АНДРІЙ НЕМИРОВСЬКИЙ
заступник голови правління

Щодо інтеграції ОЕС України
до ENTSO-E 2019 рік був
продуктивним у виконанні
Каталогу заходів Угоди. Ми
успішно провели випробування
систем збудження енергоблоків
ТЕС, ТЕЦ і ГЕС, результати
яких використовуються
Консорціумом ENTSO-E для
побудови спільної математичної моделі синхронної роботи
української та європейської
енергосистем. Побудова
такої моделі та дослідження
роботи ОЕС України передбачені Сервісним контрактом,
укладеним між Консорціумом
та Укренерго у 2019 році.
Також ми активно працювали
над підписанням нових угод із
суміжними ОСП для відповідності вимогам паралельної
роботи з ENTSO-E.

Завдяки зусиллям Укренерго та ключових зацікавлених сторін енергетичного сектору Україна має унікальну можливість у досить короткий термін
завершити процес інтеграції до європейської енергомережі. Однак для
цього необхідно виконати низку заходів спільно з усіма учасниками процесу, а саме:
1. Модернізувати блоки генеруючих компаній в обсягах, необхідних для
забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ізольованій
роботі енергосистеми.
2. Забезпечити відповідність українського енергетичного законодавства
до європейського.
3. Виконати сертифікацію Укренерго як незалежного оператора системи
передачі. Отримати статус спостерігача в ENTSO-E.
4. Забезпечити Регулятором належного фінансування заходів Укренерго
з інтеграції до ENTSO-E.
5. Консолідувати зовнішньополітичні зусилля щодо інтеграції до ENTSO-E
з боку Уряду України, Верховної Ради України, Офісу Президента України.
22 січня – 26 квітня 2019 р. проведені випробування на 11 енергоблоках
8 електростанцій (Харківській ТЕЦ-5, Трипільській ТЕС, Київській ТЕЦ-5,
Криворізькій ТЕС, Запорізькій ТЕС, Бурштинській ТЕС, Кременчуцькій
ГЕС та Добротвірській ТЕС) щодо автоматичного регулювання частоти
й потужності та автоматичного регулювання напруги і реактивної потужності.
Випробування проводилися за консалтингової підтримки та фінансування
USAID, а також за участі консультантів від Енергетичної асоціації США
(USEA). Результати випробувань схвалені проектною групою ENTSO-E
Україна-Молдова і взяті за основу для подальших досліджень.

12 вересня 2019 р. НЕК «Укренерго» підписала Сервісний контракт із Консорціумом. Контракт передбачає створення спільної математичної моделі
енергосистеми України й ENTSO-E та проведення досліджень динамічної
і статичної стійкості енергосистем. На основі результатів випробувань
енергоблоків генеруючих одиниць, проведених на початку року, а також
додаткових даних, отриманих за результатами випробувань на АЕС, будуть
створені математичні моделі енергосистеми для імітації її роботи у різних
режимах.

МЛРД ГРН

28 червня 2017 р. підписано Угоду про умови майбутнього об’єднання енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.
Угода містить Каталог заходів, перелік необхідних досліджень та Дорожню
карту інтеграції.

30 квітня 2019 р. створено Консорціум системних операторів ENTSO-E (ОСП
Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Сербії) для вивчення
можливості синхронного об'єднання енергосистеми України з ENTSO-E.

загальна орієнтовна
вартість заходів
з інтеграції

Результати досліджень стануть основою для ухвалення рішення про можливість синхронного об’єднання енергосистеми України з ENTSO-E.
Завершення досліджень – кінець 2021 р. Такі самі дослідження проведуть
для єдиного контрольного блоку регулювання Україна/Молдова у молдовській енергосистемі у межах окремого контракту між Moldelectrica I.S.
та Консорціумом.

СПІВПРАЦЯ ІЗ СУМІЖНИМИ ОСП
У звітному році значних зусиль було докладено для розвитку взаємовідносин
із суміжними операторами систем передачі під час реалізації стратегічної
цілі з інтеграції до ENTSO-E.
Через зміни у законодавстві ЄС тривала робота з перегляду чинних угод
між Укренерго та ОСП Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини.
Також Укренерго працювало над укладанням договорів про аварійну взаємодопомогу з прикордонними країнами. Така угода регламентує обмін
електроенергією між ОСП для запобігання або усунення надзвичайних
ситуацій в енергосистемах, визначає його механізми та процедуру, умови
надання допомоги тощо. Укладання договору передбачено загальними
правилами ENTSO-E для створення додаткових резервних механізмів для
забезпечення надійності функціонування енергосистем.

МЛРД ГРН

Синхронізація ОЕС України до європейської
континентальної мережі ENTSO-E є однією з ключових
стратегічних цілей Укренерго та невід'ємною складовою
зобов'язань України щодо інтеграції до Європейського
Союзу.
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прямий щорічний
економічний ефект
за умови вільного
міждержавного обміну
в межах пропускної
спроможності
інтерконекторів 4 ГВт

ТАЙМЛАЙН ІНТЕГРАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ
ДО ENTSO-E
Угода між НЕК «Укренерго»
та ДП Moldelectrica про
створення спільного блоку
регулювання. Укренерго –
лідер блоку

Створено Консорціум
ОСП ENTSO-E

Випробування систем
збудження на АЕС.
Сертифікація Укренерго
як незалежного ОСП

грудень 2018 р.

30 квітня 2019 р.

ІV квартал 2020 р.

28 червня 2017 р
Угода про умови
майбутньої
інтеграції ОЕС
України до ENTSO-E

січеньквітень 2019 р.
Випробування
енергоблоків
електростанцій

Статичні розрахунки
та динамічні
дослідження
енергосистеми

Початок синхронної
роботи ОЕС України
з ENTSO-E

ІІ квартал 2021 р.

І квартал 2023 р.

12 вересня 2019 р.

кінець 2020 р.

2022 р.

Підписано
Cервісний контракт

Отримання Укренерго
статусу спостерігача
в ENTSO-E

Тестова ізольована
робота енергосистеми
України

МЛРД ГРН
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вартість заходів
Укренерго, що
кредитуються МФІ

ІНТЕГРАЦІЯ ДО ENTSO-E ТА РОЗБУДОВА МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Mavir (Угорщина)
У березні 2019 р. проведено робочу
зустріч між угорським ОСП MAVIR
та Укренерго з питань гармонізації
технологічних процесів в ОЕС України з процесами ENTSO-E.
Також було реалізовано проект будівництва транспозиційної опори
для заведення ПЛ 750 кВ Західноукраїнська – Альбертірша на новозбудовану угорською стороною
ПС 750/400 «Саболчбака». Також
на нову угорську ПС була заведена
ПЛ 400 кВ Мукачеве – Шайосегед,
організовувалися канали зв’язку та
модернізувалося комунікаційне
обладнання.
Серпень
укладено нову експлуатаційну
угоду між Укренерго та MAVIR
Угода визначає правила та вимоги
щодо взаємодії між Укренерго та
MAVIR під час паралельної роботи,
враховує нові вимоги законодавства
ЄС щодо синхронної роботи областей регулювання, а також зміни
у топології угорської мережі.
Також протягом 2019 р. між Укренерго та MAVIR узгоджувався проект
договору про аварійну взаємодопомогу, підписання якого заплановано
на 2020 р.

PSE S.A. (Польща)
5 серпня
укладено договір про аварійну
взаємодопомогу між Укренерго
та польським PSE S.A.
Угода передбачає постачання електроенергії в аварійних ситуаціях по
міждержавній ПЛ 220 кВ Добротвірська ТЕС – Замость, визначає процедуру та умови надання аварійної допомоги для енергосистеми Польщі,
а також від PSE S.A. для енергосис

теми України у випадку системної
аварії. Також Укренерго та PSE S.A.
домовилися укласти у 2020 р. нову
угоду щодо паралельної роботи та
обліку польського блоку регулювання разом із «островом Бурштинської ТЕС», що приєднаний до мережі
регіональної групи «Континентальна
Європа» ENTSO-E. Крім того, реалізовуються організаційно-технічні
заходи для налаштування центрального регулятора «острова Бурштинської ТЕС» відповідно до нових вимог ENTSO-E.

SEPS a.s. (Словаччина)
Зі словацьким ОСП SEPS a.s. розроблений проект угоди про оперативне управління мережею та
системою з відповідними додатками.
Також узгоджувався проект договору
про аварійну взаємодопомогу. Підписання цих документів планується
на 2020 р.
Це дозволяє збільшити імпорт/
експорт електроенергії зі/до Словаччини до/з торгової зони «острова
Бурштинської ТЕС», що своєю чергою може підвищити конкуренцію
виробників в «острові», а після синхронізації з ENTSO-E розширить
можливості обміну електроенергією
між країнами.

Transelectrica S.A. (Румунія)
Розроблено проект нової Експлуа
таційної угоди та додатків до неї
між Укренерго та румунським ОСП
Transelectrica S.A. Також домовилися про укладання угоди щодо
розподілу пропускної спроможності
міждержавних мереж між Україною
та Румунією, договору про надання
аварійної допомоги та угоди про
обслуговування переходу через
річку Дунай ПЛ 750 кВ Южноукраїнська – Ісакча. Проекти документів
сторони опрацьовують.

до 600 МВт збільшено пропускну спроможність
міждержавних перетинів між Україною
та Словаччиною
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Moldelectrica (Молдова)

БРЕЛЛ

17 квітня
проведено спільне
протиаварійне тренування
диспетчерів Укренерго та
Moldelectrica в межах підготовки
до інтеграції до ENTSO-E

Упродовж 2019 р. представники
НЕК «Укренерго» вже традиційно
були залучені як спостерігачі до
чергових засідань робочої групи
Комітету енергосистем БРЕЛЛ1 та
її підгруп. У травні 2019 р. фахівці Укренерго зустрілися у Львові
з представниками ОСП Литви
Litgrid АВ. Обговорювали досвід
роботи литовських колег на ринку
електроенергії та допоміжних послуг, питання прогнозування роботи
відновлюваних джерел, досягнення
Litgrid АВ та перешкоди на шляху
до інтеграції до ENTSO-E тощо.

Проведено двосторонній моніторинг
та оновлено низку положень Експлуа
таційної угоди про створення блоку
регулювання у складі енергосистем
України та Республіки Молдова. Це
забезпечить сталу паралельну роботу в загальному блоці регулювання
відповідно до вимог ENTSO-Е.
Також за підтримки Energy Com
munity були розроблені проекти
змін до регуляторної бази між Укр
енерго та Moldelectrica для переходу
на фінансову форму компенсації за
непередбачувані відхилення перетоків електроенергії від планових
значень під час паралельної роботи.
Впровадження цих змін потребує
організаційних і технічних заходів.

ДВО «Белэнерго»
(Білорусь)
У 2019 р. укладено нові угоди, що
регламентують порядок взаємодії
щодо погодження, реалізації та обліку графіків постачання електро
енергії, а також погодження обсягів
переміщеної електроенергії між
Україною та Білоруссю. Потреба у таких документах викликана
впровадженням нової моделі ринку
електроенергії в Україні та зміною
принципів формування енергетичного балансу і взаємовідносин між
учасниками ринку.
Також підписано низку додаткових
угод до чинних договорів між Укр
енерго та Белэнерго про постачання
електроенергії у межах аварійної
допомоги в режимі паралельної
роботи ОЕС України та Білорусі.
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Співпраця з Elia Grid
International
Укренерго уклало контракт з Elia
Grid International щодо надання
консультацій з перебудови (реінжинірингу) диспетчерської функції
та інтеграції енергосистеми України
до ENTSO-E з урахуванням впровадження нової моделі ринку електроенергії в Україні. Мета – розробити
проекти внутрішніх бізнес-процесів
відповідно до стандартів ENTSO-E
та створити дорожню карту їхнього
впровадження, проаналізувати вплив
нової ринкової моделі на енергосис
тему України та дати рекомендації
щодо необхідних змін у диспетчерському управлінні енергосистемою.
Проект є складовою реалізації Другого проекту з передачі електро
енергії, що фінансується МБРР.
Протягом 2019 р. проведено низку
зустрічей, під час яких визначено
основні проблеми, які можуть завадити євроінтеграції.
У 2020 р. Elia Grid International підготує відповідні пропозиції для усунення виявлених проблем і недоліків
в управлінні енергосистемою та
для адаптації чинних нормативних
документів України до регламентів
ENTSO-E. Це дозволить впровадити
європейські принципи та правила
роботи в управління енергосистемою України для успішної інтеграції
до ENTSO-E.
1
Угода про паралельну роботу
енергосистем Білорусі, Росії, Естонії,
Латвії, Литви (БРЕЛЛ)
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ІНТЕГРАЦІЯ ДО ENTSO-E ТА РОЗБУДОВА МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
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ПРОГРАМА «СПІВРОБІТНИЦТВО ПОЗА МЕЖАМИ
ЧЛЕНСТВА»

(Cooperation Beyond
Membership Programme)

Лютий 2019 р. – підписано угоду
про участь Укренерго у програмі
співробітництва з ENTSO-E поза
межами членства на 2019-2021 рр.
Мета програми – поглиблення спів
праці з ОСП через проведення
спеціалізованого цільового навчання
персоналу, вивчення досвіду роботи
та тенденцій розвитку європейського
енергетичного ринку для підготовки
до нових умов функціонування системи управління мережею передачі
після інтеграції з ENTSO-E.
У 2019 р. проведено низку семінарів
та навчальний тур до кількох європейських ОСП з питань нормативного регулювання діяльності ENTSO-E,
розвитку технологій, обміну досвідом щодо функціонування європейського енергоринку, визначення
викликів, що стоять перед Україною
на шляху до синхронізації, а також
щодо вимог четвертого енергетичного пакету тощо.

ОБМІН ДАНИМИ НА
ПЛАТФОРМІ ENTSO-E
У 2019 р. підписано угоду щодо
передачі на постійній основі на
платформі ENTSO-E даних щодо
навантаження, пропускної спроможності та балансування української
енергосистеми. Обмін даними на
платформі прозорості – ще один
важливий крок на шляху інтеграції
Укренерго до мережі європейських
ОСП і є обов’язковою умовою для
всіх членів ENTSO-E. Угода передбачає вільне використання всіма
учасниками ринку та іншими зацікавленими сторонами даних платформи,
що зробить ринок електроенергії
прозорішим і прогнозованішим.

ПРОЕКТ З ОПТИМІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ВДЕ
Липень 2019 р. – початок спільного проекту Укренерго, Elia Grid International
(EGI) та Німецького енергетичного агентства (Dena) «Трансформація енергосистеми для оптимізації процесу інтеграції ВДЕ в Україні».
У листопаді 2019 р. відбулося засідання керівного комітету проекту. Обговорювалися системи точного прогнозування роботи ВДЕ, ринок допо
міжних послуг та інтерконектори як основні інструменти для безпечної та
ефективної інтеграції ВДЕ в енергосистему.
Проект передбачає аналіз технічних і нормативних проблем інтеграції ВДЕ
та розроблення рекомендацій щодо їх вирішення.
У межах проекту для експертів Укренерго у головному офісі 50Hertz (Берлін) у вересні-грудні 2019 р. було проведено 5 воркшопів: трансформація
та планування роботи енергосистеми; експлуатація електромережі та
енергосистеми; стратегічне планування; ринки та гнучкість; регулювання
та фінанси.
Розглядалися питання функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг, інтеграції ВДЕ в енергосистему та «зелених» аукціонів,
а також розвитку мереж та впровадження інновацій. За результатами будуть
надані рекомендації, які можуть бути враховані під час формування ключових
документів компанії. Проект реалізовується за кошти гранту Федерального
міністерства економіки та енергетики Німеччини.

УКРЕНЕРГО ПРИЄДНАЛОСЯ ДО ПЛАТФОРМИ ПРОЗОРОСТІ
( TRANSPARENCY PLATFORM) – НАЙБІЛЬШОЇ КЛЮЧОВОЇ БАЗИ
ДАНИХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ.

ЧЛЕНСТВО
В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Міжнародні:
• Міжнародна Рада з великих
електричних систем CIGRE
• Європейська бізнес-асоціація
(від 04.03.2019)
Національні:

Засідання в межах проекту Укренерго, Elia Grid International та Dena
щодо інтеграції ВДЕ, листопад 2019 р.

• Громадська спілка «Асоціація
«Укргідроенерго»
• Київська торговельно-
промислова палата
• Федерація роботодавців
паливно-енергетичного
комплексу
• Об’єднання енергетичних
підприємств «Галузевий
резервно-інвестиційний фонд
розвитку енергетики»

Воркшоп для диспетчерів Укренерго за Програмою співробітництва з ENTSO-E
поза межами членства, грудень 2019 р. , Львів
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12
Інформаційні
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ
•
•
•
•
•
•

Введення нового диспетчерського
центру у Західній енергосистемі
Створення операційного центру
безпеки (SOC)
Розпочато впровадження великої
SCADA

технології та
кіберзахист

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КІБЕРЗАХИСТ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЮ
БЕЗПЕКОЮ (СУІБ)

Ключові стратегічні завдання з розвитку ІТ-технологій та кіберзахисту:
• впровадження провідних ІТ-рішень для надійного та безпечного диспетчерського управління енергосистемою;
• забезпечення високого рівня кіберзахисту критичної інфраструктури;
• автоматизація бізнес-процесів як невід’ємної складової ефективності
та прозорості ведення бізнесу.
Це масштабні, тривалі у часі проекти, які реалізовуються переважно за
кредитні кошти міжнародних фінансових інституцій. У 2019 р. Укренерго
досягло певних успіхів і прогресу в їх реалізації.

СУІБ Укренерго побудована та функціонує відповідно до міжнародного
стандарту ISO 27001. СУІБ застосовує ризик-орієнтований підхід під
час ухвалення рішень, орієнтуючись
на чіткі цілі запобігання інцидентам
інформаційної безпеки та зниження
завданої шкоди від них, і пропонує
дієві рішення для ефективного менеджменту в критичних ситуаціях,
пов’язаних з ІТ-інфраструктурою.

Концепція розвитку кібербезпеки Укренерго до 2023 р. передбачає
посилення безпеки інформаційної інфраструктури компанії та мінімізацію негативного впливу інцидентів на її роботу. Це 30 проектів, серед яких створення захищеної критичної інфраструктури компанії
для безпечної взаємодії із зовнішнім світом та центрів обробки даних,
а також професійне навчання персоналу.
У 2019 р. встановлено систему раннього виявлення цілеспрямованих атак
і загроз «нульового дня» за технологією Deception illusive, продовжено роз
виток системи управління подіями інформаційної безпеки (SIEM) ArcSight
та сканера вразливостей Qualys. Вони дозволяють:
• онлайн моніторити події, пов’язані з використанням ІТ;
• виявити та локалізувати підозрілу активність і спроби втручання
в інформаційну інфраструктуру та системи Укренерго;
• оцінити захист веб-додатків компанії на вразливості та інвентаризувати
програмне забезпечення на робочих станціях і серверах.

ФІЗИЧНЕ РОЗДІЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
ТА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖ
Розділення корпоративної та технологічної мереж дозволить:
• значно підвищити рівень надійності та безпеки передачі технологічної
інформації;
• мінімізувати ризики несанкціонованого проникнення до мереж;
• забезпечити відповідність сучасним вимогам ефективності, надійності
та безпеки.

У 2019 р. за кредитні кошти Світового банку було укладено контракт на
впровадження телекомунікаційного обладнання корпоративної (ІР), технологічної (MPLS-IP) та первинної (DWDM) телекомунікаційної мережі
компанії.
Проект DWDM17 охоплює понад 150 об’єктів Укренерго та понад 20
об’єктів генеруючих компаній, на яких встановлять DWDM-обладнання,
обладнання технологічної мережі (MPLS Routers, Multiplexers, Firewalls)
та обладнання корпоративної мережі (L3 Switches, IP Routers), яке об’єднають в єдину транспортну мережу. Придбано комутатори рівня доступу
для корпоративної та технологічної мережі, триває їх впровадження. Для
технологічної мережі – це обладнання Cisco, для корпоративної – НРЕ
(Aruba). Розпочато впровадження орендованих каналів передачі даних для
корпоративної мережі.
У 2019 р. модернізовано диспетчерський зв'язок у центральному офісі
Укренерго (м. Київ): встановлено сучасні комплекси, які дозволили перевести
частину диспетчерського зв'язку у мережу VoIP та забезпечити диспетчерів
терміналами з тачскрін-екранами. Згодом канали диспетчерського зав'язку
повністю переведуть у пакетну мережу, що забезпечить оперативний персонал відмовостійким та якісним голосовим зв'язком.
Узгоджувалась проектно-кошторисна документація зі створення власних
центрів обробки даних (ЦОД). Побудова ЦОД дозволить централізувати
критичні до втрат сервіси, оптимізувати витрати для підтримання працездатності інфраструктури, забезпечити надійний фізичний та кіберзахист
інформації.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРИ
Оцінювання ризиків інформаційної безпеки Укренерго та управління ними
здійснюється за стандартами ISO 27005 та ISO 31010. Це дозволяє вживати
ефективних заходів для усунення ризиків або їх мінімізації.

усунуто ризиків інформаційної
безпеки у 2017-2019 рр.
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У 2019 р. тривало будівництво
надійної ІТ-інфраструктури
компанії. Нова транспортна
мережа, система диспетчерського управління та інші проекти
на основі ІТ-рішень відповідають високим вимогам надійності та безпеки і забезпечать
подальшу якісну трансформацію
бізнес-процесів у межах
виконання стратегічних
цілей компанії. У 2019 р. ми
перейшли від етапу підготовки до реалізації цих ключових
проектів. Створюючи успішні
кейси з кіберзахисту, ми
розвинули серйозну
експертизу, з нами консультуються, наш досвід переймають
інші учасники ринку.

КОНЦЕПЦІЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Новий диспетчерський центр Західної енергосистеми НЕК «Укренерго», м. Львів
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Основа центру – інтерактивний багатовіконний диспетчерський щит діагоналлю 7,2 м, об’єднаний з оперативно-інформаційним комплексом (ОІК)
автоматизованої системи диспетчерського управління.
Щит керується дубльованим відеосервером, з’єднаним з ОІК мідними і оптоволоконними лінками. Диспетчерський щит Західної енергосистеми – це
найсучасніше проектне рішення в Укренерго, побудоване за європейським
зразком. Аналогічна модернізація передбачена в інших регіональних диспетчерських центрах компанії.

директор з інформаційних
технологій

113

В еру цифрової економіки функціонування критичної
інфраструктури, якою є система передачі Укренерго, потребує
високого рівня надійності, безпеки та керованості.

Березень 2019 р. – введено новий диспетчерський центр Західної енергосистеми (м. Львів).

СЕРГІЙ ГАЛАГАН
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ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
БЕЗПЕКИ (SOC)
У 2019 Р.
ОДНИМ ІЗ ЗНАЧНИХ
ДОСЯГНЕНЬ
БУЛО СТВОРЕННЯ
ОПЕРАЦІЙНОГО
ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ
(SOC) З ВЛАСНИМ
ІНСТРУМЕНТАРІЄМ ТА
СИСТЕМОЮ ЗБОРУ ТА
АНАЛІЗУ ІНЦИДЕНТІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ.

Сформовано команду фахівців, яка
займається підтримкою систем
безпеки, моніторингом та розслідуванням інцидентів. Для моніторингу інфраструктури та зменшення
ризиків проникнення до локальної
мережі Укренерго використовуються спеціально налаштовані програмно-апаратні засоби, тригери та
правила, які враховують специфіку
роботи компанії. Завдяки ефективному моніторингу та аналізу
зафіксованих подій та інцидентів,
а також проведеному аудиту щодо
проникнення, в центральному офісі
та в енергосистемах було зменшено
кількість векторів та значно обмежено можливості проникнення до
інфраструктури компанії.
Налагоджено тісну співпрацю зі
Службою безпеки України, зокрема,
налаштовано обмін інформацією

через платформу (MISP) щодо виявленого шкідливого програмного
забезпечення та кібератак. Завдяки
цьому Укренерго може отримувати
дані про інциденти, які притаманні
нашому регіону та специфіці роботи
підприємства, оперативно реагувати
на них та створювати алгоритми
відстеження та ліквідації подібних
інцидентів.

РОЗВИТОК ВОЛОКОННООПТИЧНИХ ЛІНІЙ
ЗВ’ЯЗКУ
У 2019 р. було розроблено та затверджено Концепцію розвитку
телекомунікаційної мережі Укренерго – стратегічний документ середньо- та довгострокового розвитку
телекомунікаційної інфраструктури
компанії. Концепція окреслює ключові проблеми мережі, визначає шляхи їх вирішення, план модернізації та
розвитку телекомунікаційної мережі

до 2029 р. Зокрема, відповідно до
Концепції відбувається розвиток
волоконно-оптичних ліній зв’язку
(ВОЛЗ), які є основним середовищем
поширення сигналів, що забезпечує
передавання повідомлень від відправника до одержувача.
Будівництво ВОЛЗ на базі нового
сучасного обладнання гарантуватиме
надійність та безпеку передачі даних,
а також необхідний обсяг і швидкість
передачі даних через власні канали
зв’язку між усіма об’єктами компанії.
Пріоритетним напрямом будівництва
мережі зв’язку у звітному році було
забезпечення сучасного рівня зв’язку
між об’єктами Західної енергосистеми Укренерго для подальшого
з’єднання телекомунікаційних мереж
Укренерго з мережами країн-членів
ENTSO-E (Словаччина, Румунія,
Угорщина), а також будівництво
ВОЛЗ у центральному та східному
регіонах країни.

7000
майже

КМ

Операційний центр безпеки Укренерго

ВОЛЗ кільцевими схемами планується
побудувати до 2029 р.

523

КМ

114

ВОЛЗ побудовано та введено
в експлуатацію у 2019 р.
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Автоматизація бізнеспроцесів
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
У 2019 р. Укренерго разом із
компаніями «Ернст енд Янг» та
«ІНТЕГРА» розпочало прое кт
впровадження автоматизова
ної ЕАМ-системи (enterprise asset
management – управління основ
ними фондами) на платформі IBM
Maximo. Завдяки цьому буде створено єдиний інформаційний простір
для планування, контролю і координації робіт з ремонту та обслуговування активів компанії.

Реалізація проекту
Smart Grid

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Система електронного документообігу (СЕД) була впроваджена ще у 2017 р.
Статистика свідчить про успішне впровадження та функціонування СЕД
в Укренерго.
У планах 2020 року – впровадження електронного документообігу
з контрагентами.
СЕД дозволяє зекономити та оптимізувати:
• використання канцтоварів та паперу;
• послуги відправлення;
• взаємодію з партнерами;
• утримання архіву;
• перерозподіл штату.

СТАТИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ СЕД

ЕАМ матиме також мобільну версію
для оперативного внесення даних
Кількість електроннона місці.
Кількість електронно-цифрових підписів (ЕЦП)

ВЕЛИКА SCADA
Важливим напрямом роботи
Укренерго є впровадження єдиної SCADA-системи (Supervisory
Control And Data Acquisition) – пакета програмного забезпечення
для диспетчерського управління
енергосистемою і моніторингу параметрів її роботи в режимі реального
часу. На сьогодні існуючі системи
побудовані на базі різних рішень,
впроваджувалися у різний час і не
підтримують належний диспетчерський функціонал та не відповідають
сучасним вимогам розвитку енергосистеми і стратегічним планам
компанії.
Впровадження єдиної централізованої системи SCADA дозволить
забезпечити надійну і безпечну
роботу енергосистеми та виконати
вимоги щодо інтеграції до ENTSO-E.
Проект передбачає автоматизацію
контролерів (RTU) на підстанціях,
а також побудову сучасної єдиної

цифрових підписів (ЕЦП)

системи класу SCADA/EMS/AGS/
OTS/OMS. Завершення проекту –
кінець 2022 р.
Проект реалізується
консорціумом компаній «Siemens
Австрія» та «Siemens Україна»
у межах Другого проекту
з передачі електроенергії, що
фінансується за кредитні кошти
Світового банку і Фонду чистих
технологій.

WAMS
Трансформації, що відбуваються в
енергетиці України, зокрема впровадження нової моделі ринку електроенергії, зростання частки ВДЕ у
структурі виробництва, а також стратегічна мета інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E, потребують
підвищення рівня спостережності
та керованості системою передачі.
Найкраще такі завдання виконує
система моніторингу перехідних
процесів Wide Area Measurement

Systems (WAMS), визнана в усьому
світі.
WAMS – це потужний інструмент
моніторингу відхилення від нормальних параметрів роботи та аварійних
процесів на основі масиву даних
системи, зібраних від енергетичного
обладнання, пристроїв та реєстраторів аварійних ситуацій. WAMS
доповнить функціонал SCADA
і дозволить зменшити або зняти обмеження за перетоками потужності
у критичних перетинах в реальному
часі, максимально використовувати
економічні, конкурентоспроможні
електростанції, знизити обсяги обмежень споживачів та підвищити
показники стійкості електричної
мережі.
Реалізується проект за кредитні кошти Світового банку в межах Другого
проекту з передачі електроенергії.
За результатами міжнародних торгів
у жовтні 2019 р. укладено контракт
з компанією GE SAS Grid (Франція)
щодо впровадження WAMS. Завершення проекту – III квартал 2021 р.

Станом на кінець року було поставлено необхідне програмне
забезпечення та проведено низку
консультацій з адаптації системи до
потреб бізнес-процесів компанії.

Кількість
файліву усистемі
системі
Кількість
файлів

ERP-cистема спрямована на підтримку централізації процесів управління
діяльністю щодо бухгалтерського та
фінансового обліку, ланцюгів постачання, інвестиційного планування,
бюджетування, управління персоналом та інших суміжних напрямів.

75 268

336 182

375 960

85 563

Кількість
створених
документів
Кількість
створених
документів

2019

ВПРОВАДЖЕННЯ
ERP-СИСТЕМИ

184 004

3330

197 823

2018

431 835

346 846

2017

Перехід до
промислової експлуатації
Початок експлуатації ERP
у тестовому режимі

10 вересня 2019 р.
протягом 2020 р.
кінець 2019 р.

грудень 2017 р.
Старт проекту

Розгорнуто ІТ-інфраструктуру,
проведено навчання майже 900 працівників
залучених підрозділів

УКРЕНЕРГО ‒ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

118

119

13
Персонал
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ
•
•
•
•
•
•

Збільшення середньої заробітної
плати на 21%
Зростання рівня залученості
персоналу до 60%
Друге місце у національному конкурсі
роботодавців «Премія HR-бренд 2019»

120
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ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
Жінки

ПЕРСОНАЛ УКРЕНЕРГО – ГОЛОВНА ЦІННІСТЬ
І СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС УКРЕНЕРГО, ОСНОВНИЙ
ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА,
ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА КЛЮЧОВА
РУШІЙНА СИЛА КОМПАНІЇ

2019

2248

2018

2301

Чоловіки

5827
6342

2556

2017

7269

чисельність
працівників на кінець
2019 р.

Зменшення чисельності персоналу на 6,5% порівняно з 2018 р. зумовлено
переважно ліквідацією Державної інспекції енергетичного нагляду України,
а також оптимізацією бізнес-процесів у компанії.

ВИЗНАЧАЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ
РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

директор з управління
персоналом

Львів
Одеса
Вінниця
Харків

Н

ІЇ

•
•
•
•
•

Відповідальність
Результативність
Конструктивність
Відкритість
Проактивність

1108/3

222/2

799/5

193/1

539/10

137/5

585/0

160/5

916/10

247/10
1329/94

Чоловіки за постійним трудовим
договором

Х / X

Чоловіки за тимчасовим трудовим
договором

Жінки за постійним трудовим
договором

Х / X

Жінки за тимчасовим трудовим
договором

Абсолютна більшість персоналу (97%) працює на умовах постійного трудового договору та повної зайнятості (99%). Найбільше співробітників
зосереджено у регіоні міста Києва (39% від загальної чисельності).

Жінки

ТІ КОМ
П
ОС

1611/84

Київ

Чоловіки

АН

Протягом 2019 р. ми вдосконалили систему оплати праці,
започаткували оцінювання за
компетенціями, впровадження
системи адаптації працівників.
Зробили наступний крок у побудові партнерства в управлінні
персоналом та анонсували програму наступництва і кадрового
резерву. Ми приділяли багато
уваги внутрішнім комунікаціям,
спільно визначили корпоративні цінності, дослідили корпоративну культуру та зміцнили
репутацію Укренерго як роботодавця. Але найголовніше – ми
багато спілкувалися і у пошуках
рішень завжди намагалися бути
відкритими, конструктивними
та відповідальними.

Ще у 2018 р. у межах проекту «Культурний код Укренерго: Енергія довіри»
було проведено ґрунтовне дослідження корпоративної культури Укренерго для формування цінностей та впровадження змін у системі управління
персоналом компанії. У підсумку було визначено п’ять корпоративних
цінностей компанії. Саме вони стали основою для подальших перетворень,
що відбулися в Укренерго у 2019 р. і триватимуть надалі.

ЦІ Н

НАТАЛЯ ВІННІКОВА

• Зростання продуктивності праці.
• Підвищення залученості персоналу.
• Вдосконалення системи оплати праці із застосуванням принципів
простоти та прозорості формування окладу, справедливості, а також
розвиток системи преміювання для мотивації під час реалізації завдань
та досягнення стратегічних цілей компанії.
• Впровадження довгострокової системи розвитку персоналу на основі
системного вивчення потреб, планування та оцінювання результатів
навчання.
• Впровадження політики різноманітності персоналу для забезпечення
ґендерної, вікової та інших видів різноманітності.

Запоріжжя

2372 33

Працівники за повною
зайнятістю

Чоловіки
Жінки

Працівники за постійним
трудовим договором

Плинність розрахована
як відношення кількості
працівників, звільнених
протягом 2019 р.
за порушення та за
власним бажанням (крім
поважних причин), до
середньооблікової
чисельності персоналу за
рік: (302/8011) 100%=3,77%

1

Працівники за частковою
зайнятістю

всього 5670
всього 2405

Плинність персоналу
у звітному році суттєво не вплинула
на виробничі та економічні
показники підприємства

5660 10

всього 5670
всього 2405

коефіцієнт плинності
персоналу у 2019 р.1

5558 112
2288 117
Працівники за тимчасовим
трудовим договором

122
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ҐЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ
ЗА КАТЕГОРІЯМИ
ПЕРСОНАЛУ

Жінки

Чоловіки

12%
Керівництво
вищої
ланки

ПОКАЗНИКИ РІЗНОМАНІТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

Окрім штатного персоналу Укренерго залучає працівників на умовах підряду,
у межах сервісних контрактів. Здебільшого підрядні організації виконували
роботи з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення
магістральних та міждержавних мереж, а також капітальні ремонти. У межах
своїх зобов’язань Укренерго виконало усі заходи для гарантування належного рівня безпеки їхньої роботи.

ҐЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ ЗА РЕГІОНАМИ, %

ВІДБІР ПЕРСОНАЛУ

41

Львів

22

Одеса

22

Керівництво
середньої
ланки

78
78
79

19

Харків

22

59

21

Вінниця
%

ЗАЛУЧЕННЯ ПІДРЯДНИКІВ

Переважна більшість персоналу – чоловіки, їх 72% від загальної чисельності. Жінок 28% від загальної кількості співробітників, що є найбільшим
показником за останні п’ять років (27% у 2018 р. , 26% у 2017-2015 рр).
Найбільш ґендерно збалансованим є регіон міста Києва, найменш –
Запорізький регіон. Такі показники спричинені пропозицією на ринку
праці та природним рухом персоналу. Дискримінація співробітників або
кандидатів за статтю, віком, соціально-економічним статусом, політичними
поглядами, ідеологічними та релігійними переконаннями є неприйнятною
в Укренерго. Під час працевлаштування пріоритетом є професійний досвід
кандидатів та їхня відповідність кваліфікаційним вимогам.

Київ

88%

81

17

Запоріжжя

Сучасний ринок праці має високий рівень конкуренції за висококваліфіковані кадри. Система рекрутингу, яку впровадили ще у 2016 р. , базується на
проведенні відкритих конкурсних відборів. До участі у відборі на вакантні
посади запрошуються як зовнішні кандидати, так і працівники Укренерго.
Для пошуку кандидатів використовуються сучасні інструменти, соціальні
мережі, сайти з пошуку роботи, персональні галузеві контакти. Інформацію про вакансії кандидати можуть знайти на:
• сайтах з пошуку роботи: https://rabota.ua/ua/company2263870 та
https://www.work.ua/jobs/by-company/795937/, а також на офіційній
сторінці НЕК «Укренерго» у Facebook.

83

Регіон

78%

9

57

%

34

%

%

Запоріжжя

Львів

40%
Спеціалісти

Одеса

60%

Працівники
до 30 років

Працівники
від 30 до 50 років

Працівники
понад 50 років

Вінниця

Харків

13%

Керівництво
вищої ланки

Робітники

87%

123

Керівництво
середньої
Спеціалісти
ланки

Робітники

до 30

0%

0%

4%

1%

30-50

63%

100%

61%

67%

понад 50

37%

0%

35%

32%

Київ
Разом

Найняті

Звільнені

Вікова
група

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

до 30

24

6

12

1

30-50

71

5

63

6

понад 50

25

3

35

4

до 30

10

2

5

0

30-50

8

1

26

11

понад 50

5

1

28

7

до 30

6

1

5

0

30-50

22

7

20

8

понад 50

13

2

11

2

до 30

6

1

3

1

30-50

23

6

22

9

понад 50

7

1

15

2

до 30

12

2

7

3

30-50

37

9

18

13

понад 50

8

8

18

6

до 30

88

97

46

53

30-50

155

148

334

160

понад 50

34

17

245

73

554

317

913

359

У 2019 Р.
ШТАТ УКРЕНЕРГО
ПОПОВНИВСЯ
871 ПРАЦІВНИКОМ.
ВОДНОЧАС 1272
СПІВРОБІТНИКА
ЗАЛИШИЛИ
КОМПАНІЮ ЗА
ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ,
А ТАКОЖ У ЗВ’ЯЗКУ
З ВИХОДОМ НА
ПЕНСІЮ, ЗА ЗГОДОЮ
СТОРІН ТОЩО.
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536
осіб отримали
компенсації під час
звільнення за
згодою сторін

виплачено
компенсацій

19697

16313

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ШТАТНИХ
ПРАЦІВНИКІВ1, ГРН

13418

Найнятих

16

%

Звільнених

Частка від загальної чисельності

2

У 2020 р. Укренерго продовжить удосконалювати функцію наймання персоналу. Для цього, зокрема, планується автоматизація етапів рекрутингу та
впровадження аналітики процесу працевлаштування.

ПІДТРИМКА ПІД ЧАС ЗВІЛЬНЕННЯ (АУТПЛЕЙСМЕНТ)
МЛН ГРН

35

11

%

2017 2018 2019
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НАГОРОДИ УКРЕНЕРГО

Програма підтримки під час звільнення стартувала ще у 2017 р. Завдяки
їй працівники, які звільняються, можуть отримати консультації з пошуку
роботи (за потреби), а також матеріальну підтримку розміром до п’яти середньомісячних заробітних плат, що зафіксовано у колективному
договорі компанії. У 2019 р. за зверненням працівників, які звільнялися,
надавалися консультації щодо підготовки ефективного резюме, джерел
та способів комунікації на ринку праці тощо.

Зусилля команди Дирекції управління персоналом не залишилися непоміченими на ринку. Укренерго посіло друге місце на конкурсі «Премія
HR-бренд 2019» у номінації «Україна» (проект, реалізований у декількох
регіонах України) за проект «Культурний код Укренерго: Енергія довіри»
(визначення цінностей компанії та їх інтеграція у стратегію та діяльність
компанії).
У жовтні 2019 р. Укренерго отримало найбільше нагород у конкурсі «Найкраще корпоративне медіа України 2019» серед понад сотні українських
та міжнародних компаній:
• третє місце за впровадження сучасних типів контенту, збалансованість,
системність та актуальність;
• гран-прі конкурсу отримав корпоративний журнал 50 Hz за якісний
контент;
• третє місце посів корпоративний внутрішній портал Укренерго;
• однією з найкращих у 2019 р. Асоціація корпоративних медіа України
визнала сторінку Укренерго у Facebook;
• офіційний сайт відзначили за інноваційні ідеї, професіоналізм та якість.

ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ
Високий рівень залучення та лояльності персоналу щодо забезпечення
сталого розвитку компанії є критичним показником. Для цього в Укренерго
триває трансформація системи оплати праці, завдяки чому середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла на 21% у порівнянні
з попереднім роком.
Водночас створення середовища для професійного та персонального розвитку працівників, участі персоналу в управлінні компанією, дотримання
цінностей колективу є не менш важливими за рівень добробуту працівників.
Укренерго прагне створити корпоративну культуру високої залученості, що
міститиме розвиток менеджерських якостей і навичок керівників, ефективні
внутрішні комунікації, правильну організацію робочого простору, вивчення
та задоволення потреб працівників тощо. У 2019 р. значних зусиль було
докладено для забезпечення нефінансової мотивації персоналу. Тривало
формування корпоративного університету – навчальної платформи з різноманітними курсами, тренінгами, МВА для керівників та кадрового резерву
тощо. HR-команда упродовж року активно працювала над запуском нових
навчальних програм, запровадженням культури зворотного зв’язку та відкритості. Усе це є частиною проекту «Культурний код Укренерго», участь
в якому бере кожен працівник компанії.
У найближчих планах компанії – впровадження HR-моделі People partners.
Зокрема, HR-менеджер виконуватиме роль партнера для працівника та
керівника підрозділу, який сприятиме вирішенню всього спектра питань
умов роботи працівника, можливостей його розвитку та навчання.
Без урахування річних та квартальних премій станом
на грудень відповідного року
1

РАЗОМ ВИПЛАТ
ЗА КОЛЕКТИВНИМ
ДОГОВОРОМ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

201
9
201
8

Друге місце на
конкурсі «Премія
HR-бренд 2019» –
одному з провідних
конкурсів галузі

Колективний договір поширюється на 100% працівників (8075 людей),
на 10 осіб, що працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових
органах, а також на 4620 осіб на пенсії, що вже не працюють у компанії, але
на яких поширюється дія колективного договору.

13,3

ВИПЛАТИ ЗА СОЦІАЛЬНИМИ ПІЛЬГАМИ, МЛН ГРН
4,8

16,8
23,4

млн грн

18,1

6,6

ВІДРАХУВАННЯ ПРОФСПІЛКАМ, МЛН ГРН
13,3
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9
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8

4,8

6,6

16,8

2018
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5,6
4,4

5,0

ВИТРАТИ НА НАВЧАННЯ
ТА ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ, МЛН ГРН

Розвиток та професійне зростання працівників потребує неперервного
навчання. Програми навчання в Укренерго можна розділити на два великі
напрями – обов’язкові курси та програми розвитку. Обов’язкове навчання
проводять для забезпечення високого рівня безпеки персоналу та операційної безпеки компанії, а програми розвитку дозволяють розвивати
компетенції та отримувати нові професійні знання.
Протягом 2019 р. навчання проводилося у 204 навчальних центрах, два
з яких – навчально-випробувальний центр на базі ВТЦ «Вінницяелектротехнологія» (у складі відокремленого підрозділу «Будівництво та ремонт»)
та спеціалізований навчально-тренувальний центр у Запоріжжі – підпорядковані Укренерго. Програми навчальних центрів компанії спеціалізуються
на підвищенні кваліфікації та професійно-технічному навчанні персоналу.
Для відпрацювання засвоєного на практиці при центрах функціонують
спеціальні навчально-випробувальні класи та навчально-тренувальні
полігони з необхідними матеріалами та обладнанням. Окрім запрошених
фахівців навчання проводять також внутрішні тренери. Здобути нові навички
та вдосконалити наявні можна як на аудиторних заняттях, так і дистанційно.

2017 2018 2019

70

%

100

НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Професійне навчання співробітників охоплює різноманітні теми – від
бухгалтерського обліку, охорони праці, експлуатації обладнання до питань
інформаційних технологій, менеджменту та особистої ефективності. Навчання
проходили представники всіх категорій співробітників залежно від потреби.

штатних працівників взяли участь у програмах
професійного навчання (без урахування
дистанційного навчання)

10 КУРСІВ
ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ
КОЖНИЙ ТРЕТІЙ
ПРАЦІВНИК
ПРОЙШОВ КУРСИ
ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ

2017

2018

2019

У внутрішніх навчальних центрах

1851

1525

1998

У зовнішніх навчальних центрах

1191

1312

1178

Розвиток компетенцій внутрішніми
тренерами

435

2781

2497

Разом

3477

5618

5673

Програми навчання, що проводять внутрішні тренери компанії, охоплюють питання менеджменту, управління за цілями, управління проектами
та змінами, особистісної ефективності та управління досягненням цілей,
самоорганізації та планування діяльності, адаптаційного навчання, емоційного інтелекту тощо.
Система дистанційного навчання забезпечує засвоєння основних політик,
правил та регламентів компанії. Зокрема, це стосується антикорупційної програми НЕК «Укренерго», конфлікту інтересів, інтегрованої системи управління
якістю, екології, гігієни та безпеки праці, інформаційної безпеки та захисту
інформаційної інфраструктури. Крім того, працівники можуть отримати
або поновити знання з питань охорони праці та пожежної безпеки, правил
дорожнього руху або, наприклад, пройти базовий курс Microsoft Excel тощо.
1

Без урахування дистанційного навчання

%

забезпеченість
персоналу засобами
захисту

Вартові безпеки Укренерго

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Робота в електроенергетичній галузі, зокрема виконання експлуатаційних,
ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт у мережах надвисокої напруги Укренерго, передбачає значні ризики для безпеки праці та здоров’я
працівників компанії. У 2019 р. проведено реорганізацію напряму охорони
праці та промислової безпеки. До відповідного Департаменту був приєднаний напрям цивільного захисту, перерозподілені функціональні обов’язки,
запроваджено пряме підпорядкування для уникнення дублюючих функцій та
локалізації відповідальності працівників. У жовтні-листопаді у центральному
офісі Укренерго та на об’єктах Західної та Північної енергосистеми аудитори ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» (офіційний представник німецького
органу з сертифікації систем менеджменту DQS Holding GmbH в Україні)
провели сертифікаційний аудит.
Протягом звітного періоду в НЕК «Укренерго» виконано всі заплановані
організаційно-технічні заходи з питань охорони праці та промислової безпеки.

Професійне навчання, осіб1
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1598 працівників пройшли навчання з охорони праці
пожежної безпеки та технічної експлуатації
550 комплексних оцінок робочих місць
7781 медичний огляд
30 дозволів на виконання робіт, експлуатацію спецтехніки
та обладнання підвищеної небезпеки

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
СЕРТИФІКАЦІЙНОГО
АУДИТУ БУЛО
ПІДТВЕРДЖЕНО
ВІДПОВІДНІСТЬ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
УКРЕНЕРГО ВИМОГАМ
СТАНДАРТУ
ISO 45001:2018
«СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА
БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ВИМОГИ
І РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ЗАСТОСОВУВАННЯ»
ТА ОТРИМАНО
ВІДПОВІДНИЙ
СЕРТИФІКАТ.

Також опрацьовано проектну документацію на будівництво та реконструкцію 115 об’єктів Укренерго, проведені комплексні та оперативні перевірки
стану охорони праці та пожежної безпеки на робочих місцях. Надавався
експертний супровід під час виконання робіт під напругою, впровадження
мобільних відеореєстраторів та проведення змагань з професійної майстерності бригад з обслуговування обладнання підстанцій.
Фахівці Департаменту проводили лекції, тренінги та круглі столи з охорони
праці та промислової безпеки у різних навчальних закладах та на виробничих підприємствах. Відбувся спеціалізований семінар для керівників напрямів охорони праці паливно-енергетичного комплексу, а також тематичні
зустрічі з мешканцями населених пунктів у зонах розташування об’єктів
Укренерго. До інформаційної кампанії з охорони праці залучалися також
діти працівників Укренерго, які брали участь у конкурсі дитячого малюнка
на тему охорони праці.

Витрати на заходи з охорони праці
та пожежної безпеки, млн грн
2017

2018

2019

9,7

17,8

16,0
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14
Корпоративна
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ
•
•
•
•
•
•

Впровадження спільних магістерських
програм з вищими навчальними закладами
Запуск чотирьох нових
мотиваційно-освітніх проектів
Розширення корпоративного
волонтерства

соціальна
відповідальність
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Впровадження ключових політик щодо
корпоративної соціальної відповідальності
та реалізація проектів КСВ забезпечується спільною
роботою з HR-напрямом та формує зовнішні
індикатори сталого розвитку компанії.
РОЛЬ КСВ
НАГОРОДИ У ГАЛУЗІ КСВ

Досягнення високих економічних
результатів є невід’ємною складовою
функціонування будь-якої компанії.
Проте сьогодні прибутки компанії
та її основна діяльність не є єдиним
мірилом, що визначає успішність та
подальші перспективи існування
бізнесу. Дедалі більшої ваги набуває
діяльність, що стосується соціальних
аспектів та довкілля.

НАТАЛЯ ВІННІКОВА

директор з управління
персоналом

Для Укренерго корпоративна
соціальна відповідальність –
це філософія компанії, яка
базується на гармонійному
поєднанні успішної
операційної діяльності та
сприянні соціальному розвитку
суспільства. Ми застосовуємо
сучасні екологічні практики,
сприяємо покращенню
добробуту громад у регіонах
присутності компанії та беремо
активну участь у розвитку
енергетичної освіти в Україні.
Наша мета – стати
лідером, який задає тон
державним компаніям щодо
сталого розвитку.

У 2019 р. НЕК «Укренерго» у межах
впровадження концепції «зеленого
офісу» першою серед державних
компаній перейшла на 100%-ве
використання паперу із вторинної
сировини. Ще два роки тому першим кроком на шляху до «зеленого
офісу» стало впровадження електронного документообігу. Згодом
компанія перейшла на двосторонній
друк, зменшення шрифту та ширини
полів документів, що дозволило
суттєво знизити обсяг використаного паперу та зекономити кошти
на його придбання.
Для свідомого ставлення до природних ресурсів було впроваджено
мотивуючий розділ зі статистикою
на корпоративному порталі, який
відображає, скільки кожен працівник використав паперу для друку та
скільки знадобилося дерев для його
виготовлення. У закупівлях канцтоварів та поліграфії компанія також
надає перевагу продукції вторинної
переробки. Впроваджено пілотний
проект з роздільного збирання побутових відходів.

використання паперу
із вторинної сировини

ТОННИ

«ЗЕЛЕНИЙ ОФІС»

• Сертифікат Responsible business
certificate
Укренерго визнали найвідповідальнішою державною компанією. Ми
отримали сертифікат відповідального бізнесу від Глобального договору
ООН та Green Business Ukraine за
досягнення у соціальній та екологічній галузях.

скорочення викидів
метану завдяки
переходу на
використання паперу
із вторинної сировини

Для вивчення найкращих світових
практик концепції «зеленого офісу»
розпочато серію навчальних заходів
та тренінгів. У планах – подальше
впровадження заходів «зеленого
офісу» та формування корпоративної
культури відповідального ставлення щодо використання природних
ресурсів.

Укренерго отримало нагороду Partnership for Sustainability Award
від Глобального договору ООН

• Нагорода Partnership for
Sustainability Award
Корпоративний освітній проект Ukrenergo Laboratories став
фіналістом конкурсу партнерських
проектів від Глобального договору
ООН. Укренерго отримало відзнаку
за внесок у формування якісної
освіти та сприяння економічному
розвитку країни.
• Нагороди конкурсу «Жінки
української енергетики»
У конкурсі від Жіночого енергетичного клубу Укренерго отримало
нагороду «Компанія року» за впровадження в компанії рівних прав
та можливостей. Оксана Чікало,
начальник відділу корпоративної
соціальної відповідальності, посіла
друге місце у номінації «Керівниця
року» за професійне впровадження
у компанії практик КСВ, покращення
системи екологічного менеджменту та популяризацію енергетичної
галузі серед дівчат.

Вручення нагороди конкурсу «Жінки української енергетики»

• Грамота від Міністерства молоді
та спорту України
Укренерго отримало грамоту від
Міністерства молоді та спорту України за значний внесок у розвиток
української молоді та активну участь
у реалізації Українського пакту заради молоді – 2020.
Вручення грамоти від Міністерства молоді та спорту України
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UKRENERGO LABORATORIES

спільно з Глобальним договором
ООН. Проект спрямований на роз
виток професійних навичок серед
підлітків та молоді, має покращити
перспективи працевлаштування
соціально вразливої молоді, яка
постраждала від військових дій на
сході України, та допомогти проектам соціального підприємництва
вирішити соціальні та екологічні
проблеми у їхніх громадах. Команда під наставництвом Укренерго
перемогла та отримала ґрант на
реалізацію екологічного проекту.

Одним із найвагоміших проектів
Укренерго у галузі КСВ є Ukrenergo
Laboratories, завданням якого є реа
лізація стратегічних цілей компанії
щодо розвитку освіти і науки для
потреб енергетичної галузі. У межах
проекту Укренерго співпрацює з
університетами та підвищує якість
практичної підготовки кваліфікованих кадрів як для компанії, так і для
всієї енергетичної галузі.

Інтерес компанії щодо співпраці
з непрофільними вишами, зокрема
з Інститутом міжнародних відносин,
зумовлений стратегією розвитку
Укренерго, яка спрямована на інтеграцію енергосистеми до ENTSO-E.
Зважаючи на стрімкі зміни у технологіях виробництва, передачі та
розподілу електроенергії, у системах
і засобах моніторингу та управління
енергосистемою швидко зростає
потреба не лише у вузькопрофільних

Студенти Харківського національного університету міського господарства
ім. О.М. Бекетова на практичному занятті на підстанції 330 кВ «Харківська»

технічних спеціалістах, а й у фахівцях
суміжних сфер діяльності, в основі
яких – міжнародний досвід та кращі
світові практики. Тому Укренерго
підписало Меморандум про спів
працю з Інститутом міжнародних
відносин КНУ імені Т. Шевченка та
розпочало спільний проект у межах
англомовної магістерської програми
Environment and Energy Security.
Провідні фахівці компанії ділилися робочими кейсами зі студентами, щоб отримані ними знання
відповідали сучасним потребам
ринку, а професори ІМВ провели
майстер-класи для працівників компанії з бізнес-етикету, геополітичних
ризиків тощо.
• Мотиваційно-освітні проекти
Український пакт заради молоді –
2020
Укренерго підписало Український
пакт заради молоді – 2020, ініці
йований Міністерством молоді та
спорту України, Центром «Розви-

3000

ОСІБ

• Взаємодія з університетами
Сучасними технічними знаннями та
професійним досвідом із розвитку
мереж, автоматизації, ІТ-інфраструктури ділилися фахівці Укренерго зі
студентами в межах спільної магістерської програми «Магістральні
електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток» з Харківським національним університетом
міського господарства ім. О. Бекетова. Закріпити отриманні знання
та побачити, як працює електро
енергетика, студенти могли завдяки
практичним заняттям на підстанціях.
Найкращі студенти готували свої
дипломні роботи під наставництвом
топ-менеджерів компанії. Це допомогло майбутнім енергетикам
досягти високого рівня практичної
значущості їхніх проектів, а у перспективі мати реальну можливість
для їх реалізації в галузі.

ток корпоративної соціальної відповідальності» та Фондом ООН
у галузі народонаселення. Мета проекту – сприяти вирішенню проблем
освіти та працевлаштування молоді.
Фахівці компанії створювали мотиваційні відео з побудови кар’єри та
брали участь у всеукраїнських проектах із розвитку молоді. Зокрема,
на Всеукраїнському молодіжному форумі «Бізнес-молодь: ефект
WOW від співпраці» наші колеги
презентували компанію та надали
студентам бізнес-кейси.
Для Укренерго участь у Пакті – це
можливість мотивувати молодь та реалізовувати її потенціал в енергетиці
України, сприяти поповненню галузі
фахівцями нової якості, конкурентоздатними не лише на українському,
але й на європейському ринку.
UPSHIFT
Працівники Укренерго були менторами молодіжних команд з підприємницьких навичок у межах проекту
«UPSHIFT Україна» від ЮНІСЕФ

кількість учасників проекту
Ukrenergo Laboratories

Дівчата STEM
Нова ініціатива від Укренерго –
програма «Дівчата STEM». Спільний
проект з Центром розвитку КСВ
спрямований на подолання ґендерних стереотипів під час вибору
професії та популяризацію технічних
спеціальностей серед дівчат. Жінки-енергетики Укренерго провели
надихаючі зустрічі зі школярками.
Також наші співробітниці долучалися
до зовнішніх заходів, орієнтованих
надихнути дівчат будувати майбутню кар’єру в енергетичній галузі,
зокрема в Укренерго.
Державотворець
НЕК «Укренерго» стала учасником
всеукраїнської програми «Державотворець», ініційованої Міністерством молоді та спорту України,
Українською академією лідерства
і реалізованої спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України,
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)
в Україні. Фахівці компанії провели
навчально-мотиваційні зустрічі для
100 студентів з усієї України, 20 з
яких відвідали Укренерго та на власні
очі побачили, як працює компанія.
Двоє з них провели повний робочий
день із топ-менеджментом компанії.
Такі заходи спрямовані на активізацію молоді та її залучення до
реформ і державотворення.

˃1200
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Укренерго на форумі «Бізнес-молодь: ефект WOW від співпраці»
(програма «Український пакт заради молоді»), Кривий Ріг

Школярки в Укренерго: знайомство з професією (проект «Дівчата STEM»), Київ

Зустріч струдентів з фахівцями диспетчерського напряму Укренерго
(програма «Державотворець»), Київ

студентів

30

лекцій
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майже

1000
донорів

23
міста

6
меморандумів
із різними
медзакладами України1

4
компанії залучено
до донорського
проекту

Фахівці Укренерго – сертифіковані тренери з Ґендерної рівності, Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАЛАГОДЖЕННЯ ПАРТНЕРСТВА

Ґендерна рівність є невід’ємною складовою стратегії Укренерго. Основними
завданнями у цьому напрямі є розроблення політик та процедур щодо
ґендерної, вікової різноманітності та диверсифікації за національністю
та їх імплементація до процесу підбору персоналу, зокрема збільшення
кількості жінок на керівних посадах різного рівня. Досягнення ґендерного
балансу та забезпечення рівних можливостей – одна з цілей розвитку
системи управління персоналом.

Для координації зусиль та посилення взаємодії із
зацікавленими сторонами, розвитку міжгалузевих
зв’язків, долучення до програм та заходів щодо
КСВ, а також обміну досвідом Укренерго у 2019 р.
налагодило партнерські відносини з:
• Глобальним договором ООН в Україні;
• Центром «Розвиток корпоративної соціальної
відповідальності»;
• Міністерством молоді та спорту України;
• Громадською організацією «Екомарафон Грін
Бізнес Юкрейн»;
• Громадською організацією «Жіночий енерге
тичний клуб України»;
• Агентством США з міжнародного розвитку;
• Державним агентством з енергоефективності
та енергозбереження.

Для цього упродовж 2019 р. в Укренерго було проведено комплекс заходів:
• аналіз Колективного договору щодо ґендерної недискримінації;
• дослідження «Ґендерний портрет Укренерго»;
• серія тренінгів щодо розвитку ґендерних знань за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID);
• 30 працівників отримали сертифікати, які дозволяють їм самостійно
проводити тренінги з ґендерної рівності та недискримінації.

Підписання «Українського пакту заради молоді – 2020», Київ

ДОНОРСЬКА ПРОГРАМА «РЯТІВНА ЕНЕРГІЯ ТВОЄЇ КРОВІ»
У 2019 р. в Укренерго набуло значного розвитку корпоративне волонтерство,
і це спільний здобуток усіх, хто долучився до донорського проекту «Рятівна
енергія твоєї крові». У звітному році відбулося два етапи (весняний та осінній)
проекту. Його мета – максимально популяризувати практику добровільної
здачі крові в Україні та залучити до донорства якомога більше компаній.
Співробітники з усіх підрозділів компанії здавали кров для поточних потреб
українських лікарень у донорській крові, зокрема хворим дітям, породіллям
та пораненим військовослужбовцям.
1
У Києві компанія співпрацює з Національним інститутом серцево-судинної хірургії
ім. М. Амосова, в інших містах – з місцевими медичними закладами та центрами
переливання крові.

можливість врятувати

3000
життів2

2

400 літрів зібраної крові у межах донорського проекту

Перед здачею крові. Донорська програма Укренерго, Київ

УКРЕНЕРГО ‒ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

136

137

15
Довкілля
КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

•
•
•
•

Підтвердження сертифіката
відповідності вимогам ISO 14001:2015
Впровадження єдиної системи
екологічного менеджменту

та використання
ресурсів
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Захист навколишнього середовища є прерогативою відповідальних компаній, що
обрали шлях сталого розвитку. Укренерго вважає своїм обов’язком попереджувати
та зменшувати вплив від своєї діяльності на довкілля, раціонально використовувати
природні ресурси, дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства
та міжнародного стандарту ISO 14001:2015.

БЕРЕЗЕНЬ 2019 Р. –
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО
НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ,
СТВОРЕННЯ
ЄДИНОЇ СИСТЕМИ
ЕКОЛОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ

Укренерго підтримує впровадження
сталих рішень під час виробництва
та споживання електроенергії та
заохочує до цього учасників ринку,
розвиваючи проект «розумних»
мереж (smart grid), системи накопичення енергії (energy storage), а також
сприяє розвитку відновлюваних
джерел енергії, що дозволяють зменшити антропогенне навантаження
на довкілля.
Стратегія Укренерго передбачає
впровадження інтегрованої політики
щодо управління якістю, екологією,
гігієною та безпекою праці для забезпечення комплексного підходу
в різних сферах діяльності, зокрема,
в системі екологічного менеджменту.

ТИС. ГРН

За результатами зовнішнього ресертифікаційного аудиту, проведеного
у 2019 р. , НЕК «Укренерго» підтвердила сертифікат відповідності
вимогам стандарту ISO 14001:2015
«Системи екологічного керування.
Вимоги та настанови щодо застосування» та отримала найвищу оцінку
екологічного менеджменту. У своїй
діяльності персонал компанії повністю дотримується вимог природоохоронного законодавства України.

загальні витрати
на поводження
з відходами у 2019 р.

Для підвищення ефективності ухвалення управлінських рішень, планування поточного та перспективного
розвитку підприємства щодо охорони довкілля, а також для покращення
системи екологічного управління була проведена централізація
екологічного підрозділу. Завдяки
цьому уніфіковано методи та засоби
екологічного менеджменту.
Відповідно до вимог стандарту
ISO 14001:2015, розроблено та
затверджено Реєстр екологічних
аспектів та Програму зі знижен-

ня суттєвих екологічних аспектів
НЕК «Укренерго» на 2019 р. , впроваджено бізнес-процеси «Екологічний моніторинг» та «Поводження
з відходами», систему екологічного
моніторингу об’єктів.
За результатами перевірок розроб
лені та реалізовані заходи з усунення
виявлених зауважень і невідповідностей. Складовою системи екологічного керування є отримання
дозволів на викиди забруднюючих
речовин в атмосферу, дозволів на
спецводокористування, розміщення
відходів, паспортизація санітарно
екологічного стану об’єктів та робо
чих місць.

ВІДХОДИ
Внаслідок діяльності НЕК «Укр
енерго» утворюються побутові та
промислові відходи різного класу небезпеки. Найбільша кількість
відходів утворюється під час будівництва/реконструкції мереж та
капітальних ремонтів обладнання.
В усіх підрозділах компанії розроб
лені та затверджені плани організації
робіт щодо поводження з відходами
та запроваджено селективний збір
відходів, зокрема побутових.
Відходи зберігаються та сортуються
за класом небезпеки, типом та можливістю їх використання як вторинної сировини. Тимчасове зберігання
відходів забезпечується відповідно до вимог природоохоронного
законодавства таким чином, аби
максимально попередити ризики,
що виникають під час зберігання, та
унеможливити неналежне поводження з відходами. Відходи І-ІІІ класу
небезпеки за укладеними договорами передаються спеціалізованим

підприємствам, що мають ліцензію
щодо поводження з небезпечними
відходами на відповідний вид відходу. Відходи IV класу небезпеки, що
можуть мати незначний негативний
вплив на довкілля, також передаються за укладеними договорами
спеціалізованим організаціям щодо
поводження з відходами для подальшої утилізації.
Відходи, які можна використати
повторно, зменшують навантаження
на навколишнє середовище та скорочують витрати на поводження з
ними, генеруючи при цьому додаткову цінність. Частина безпечних
відходів використовується на власні
потреби: майже 8 т бою фарфорових
ізоляторів було використано для
ремонту доріг та створення майданчиків тимчасового зберігання
відходів та інших матеріалів.

Відходи
І клас
небезпеки

ІІ клас
небезпеки

ІІІ клас
небезпеки

IV клас
небезпеки

Зберігання відпрацьованих фарфорових ізоляторів на ПС 330 кВ «Усатове»

Тип відходу

Спосіб
утилізації

Обладнання із вмістом ПХД
(поліхлорованих дифенілів)

Маса, т/рік
2017

2018

2019

Знешкодження,
утилізація

38,742

0

0

Лампи люмінесцентні
та відходи, що містять ртуть

Утилізація

0,889

2,514

3,8498

Олива трансформаторна та
мастила моторні, трансмісійні

Утилізація, продаж
як вторинної сировини

278,746

347,374

24,204

Батареї акумуляторні
(свинцеві)

Утилізація, продаж
як вторинної сировини

10,204

4,314

36,882

Абсорбенти зіпсовані,
відпрацьовані чи забруднені

Утилізація

1,048

1,068

2,347

Шини зношені автомобільні

Утилізація, продаж
як вторинної сировини

4,628

14,252

19,712

Матеріали фільтрувальні
(фільтри), матеріали обтиральні
зіпсовані, відпрацьовані або
забруднені маслом

Утилізація

1,4

2

3,518

Інші відходи: недогарки електродів, залишки абразивних
кругів тощо

Утилізація

0,025

0,012

0,455

Великогабаритні відходи
(залізобетон, фарфор тощо)

Утилізація, продаж
як вторинної сировини

0,72

0

645

Інші ідентифіковані відходи

Утилізація

1,071

2

0,901

ТПВ (несортовані)

Сортування, компостування, захоронення

1080

958

920
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У складі проектної документації розглянуто ОВНС та ОВД на відповідність
вимогам чинного природоохоронного законодавства, зокрема за наступними проектами:
• «Другий проект з передачі електроенергії»;
• «Генеральний план розвитку електропередачі південного регіону ОЕС
України з урахуванням сонячної та вітрової енергетики»;
• «Модернізація мережі передачі «Укренерго» (автоматизація 12 ПС);
• «Підвищення енергоефективності в електропередачі – ІІ (Автоматизація
8 підстанцій Південно-Західної ЕС)».

Картонні контейнери для роздільного збору побутових
відходів в Укренерго

ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ
ПОСТАЧАЛЬНИКИ
ПОСЛУГ З УТИЛІЗАЦІЇ
ВІДХОДІВ ОБИРАЮТЬСЯ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
МАРКЕТИНГОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ТЕНДЕРІВ. РЕГУЛЯРНО
ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
ТЕРМІНИ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЙ
ПІДРЯДНИХ
І СУБПІДРЯДНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ НА
ПРАВО ПЕРЕВЕЗЕННЯ,
ЗБЕРІГАННЯ,
ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА
УТИЛІЗАЦІЮ ВІДХОДІВ.

Основні заходи, вжиті у звітному році для зменшення та попередження
негативного впливу на стан довкілля:
• розроблено та впроваджено систему внутрішніх екологічних перевірок;
• розроблено та погоджено з МБРР плани соціально-екологічного
менеджменту (ESMP) для шести підстанцій у межах спільних проектів;
• переглянуто підхід до інвентаризації відходів, паспорти на всі види
відходів, реєстрові картки об’єктів утворення відходів, розроблено та
затверджено інструкції про порядок поводження з відходами, схеми
тимчасового розміщення відходів, забезпечено первинний поточний
облік кількості, типу і складу відходів за формою №1- ВТ та селективний
збір відходів, зберігання відходів відповідно до вимог, затверджено план
заходів щодо поводження з відходами;
• ліквідовано нафтозабруднення на ділянках підстанцій загальною
площею 5130 м2;
• отримано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами й дозволи на спецводокористування
та забезпечено виконання умов дозволів;
• забезпечено первинний облік водоспоживання (водовідведення), облік якості зворотних вод на локальних очисних спорудах та таких, що
скидаються, подання необхідних звітів;
• забезпечено контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу
стаціонарними джерелами;
• виконано періодичну діагностику транспорту;
• проведено перевірку стану маслогосподарств щодо виявлення точок,
які можуть спричинити забруднення ґрунту, тощо.

У звітному році відповідно до вимог міжнародних фінансових інституцій,
які кредитують більшість об’єктів нового будівництва та реконструкції
Укренерго, у межах інвестиційних проектів розроблено та впроваджено
шість відповідних планів екологічних та соціальних заходів/Environment
and Social Management Plan (ESMP).

ВИКИДИ
Основним джерелом прямих викидів в атмосферу є дизельні генератори.
Станом на кінець 2019 р. у підрозділах НЕК «Укренерго» експлуатувалося
58 таких установок, три були виведені з експлуатації із подальшим списанням. Загалом в Укренерго у 2019 р. обсяги викидів двоокису вуглецю
становлять 302,128 т. На державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу перебуває
лише Південно-Західна енергосистема через значні обсяги викидів. Решта
підрозділів Укренерго генерують викиди у межах отриманих дозволів на
викиди з необмеженим терміном дії.

ОБСЯГИ ВИКИДІВ CO2 В УКРЕНЕРГО У 2019 Р.

0,01
Південна ЕС

82,8

96,2

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Відповідно до вимог законодавства, для визначення впливу на навколишнє
середовище, що може виникнути під час реалізації проектів, Укренерго ще
на стадії техніко-економічного обґрунтування проводить оцінку впливу на
навколишнє середовище (ОВНС). Якщо проект має потенційно великий
вплив на довкілля (здебільшого під час будівництва лінії електропередачі
або підстанції, інколи під час значної реконструкції об’єкта), то, відповідно
до державних будівельних норм, проводиться оцінка впливу на довкілля
(ОВД). При цьому забезпечується прозорість процесу, відкритість до
діалогу та широке залучення зацікавлених сторін. Це дозволяє отримати
максимальну картину можливих негативних наслідків від реалізації проекту
та вжити відповідні заходи для їх попередження.

108 ЗВІТІВ З ОВНС
ТА ОВД
ПЕРЕВІРЕНО
ГРУПОЮ
ЕКОЛОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ

Західна ЕС

т/рік

Центральна ЕС
Південно-Західна ЕС

0,1

Північна ЕС
Пункт резервного
енергозабезпечення

5,4
14,7

Держенергонагляд

102,9
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ЗАГАЛЬНЕ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
Основними енергетичними ресурсами у використанні Укренерго є бензин,
газ та дизельне пальне для транспорту, газ для опалення, електроенергія
для забезпечення виробничих і адміністративних витрат, а також теплова
енергія. Зниження споживання було досягнуто завдяки низці заходів,
зокрема, утепленню приміщень, заміні люмінесцентних ламп на LED-лампи,
оптимізації роботи електрокотлів опалення, заміні енергозатратного
застарілого обладнання на нове енергоефективне тощо.

2017

2018

2019

108,9

96,1

96,0

Бензин, ТДж

57,0

49,5

46,2

Дизельне пальне, ТДж

32,1

31,8

35,4

Газ (транспортне пальне) ТДж

6,7

5,8

6,5

Газ метан, ТДж

1,2

1,5

1,1

Газ (опалення), ТДж

11,9

7,6

6,8

Споживання енергії, ТДж

89,1

77,7

71,3

Електроенергія, ТДж

55,4

47,9

44,3

Теплова енергія (опалення), ТДж

33,6

29,9

27,0

Загальне використання енергії, ТДж

197,9

173,8

167,3

Використання палива (з невідновних
джерел), ТДж1

Використання ресурсів

1

Укренерго прагне звести використання ресурсів до мінімально можливого
рівня, попри те, що основна діяльність компанії не є ресурсозатратною. Серед
основних стратегічних завдань у цьому напрямі – зменшення споживання
електроенергії та забезпечення використання промислових і побутових
відходів як вторинної сировини.

Раціональне використання ресурсів,
необхідних для функціонування компанії, є однією з умов для її сталого
розвитку. Те, наскільки ефективно
використовуються енергетичні або
матеріальні ресурси, визначає поведінку компанії на ринку та впливає
на її стійкість до впливу лімітуючих
чинників, які пов’язані із доступністю
таких ресурсів.

3,8

За середніх витрат пального 8,9 л/100 км

8

%

скорочення
використання
тепло- та
електроенергії

Зростання споживання дизельного пального та газу для транспорту пов'язане
із придбанням нових транспортних засобів та спецтехніки, що працюють на
дизельному пальному, а також дообладнання певного транспорту газовими
установками. Нова техніка відповідає сучасним екологічним нормам
і стандартам, є ефективнішою та має значно вищий рівень надійності та
безпеки експлуатації.

%

скорочення
загального
енергоспоживання,
зокрема:

газу
на опалення

10,5

електроенергії

%

9,6

%

теплової
енергії

бензину

7,5

%

6,5

%
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ЗАГАЛЬНИЙ ПРОБІГ:
253 254 КМ
Автомобілі
з бензиновим
двигуном

3 500 грн
1 500 грн

642 000 грн1

Електромобілі

ЕЛЕКТРОМОБІЛІ

ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Укренерго уже третій рік поспіль успішно використовує електромобілі
для власних потреб. У 2019 р. парк електромобілів суттєво розширився
і на кінець року представлений 12 електромобілями Hyundai IONIQ.
Використання електромобілів значно знижує витрати компанії на пальне
та технічне обслуговування, а також зменшує викиди CO2 в атмосферу.

Серед інших природних ресурсів Укренерго використовує у незначних
обсягах воду – для наповнення пожежних резервуарів, господарсько
побутових потреб та поливу зелених насаджень. Загалом у 2019 р. було
використано 134 504 м3 води (за показниками лічильників), 72% постачання
води забезпечує система централізованого водопостачання, решта 28% –
артезіанські свердловини. Із 2020 р. планується запровадження низки
заходів в межах реалізації концепції «зеленого офісу», спрямованих на
зменшення використання води та інших природних ресурсів.

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ
Значна частина відходів, що утворилися під час експлуатації обладнання
та господарської діяльності компанії, має залишкову цінність і може
використовуватися як сировина для подальшого перероблення та
використання. Така практика відповідає принципам кругової економіки
як частини концепції сталого розвитку. Саме тому Укренерго, наскільки
це можливо, реалізує окремі типи відходів за прибутковими договорами.

Середня вартість
техобслуговування

79 192 грн
Витрати на
заряджання/пальне

38,75 Т ВИКИДІВ СО2 ВДАЛОСЯ ПОПЕРЕДИТИ
ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ
ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Завдяки продажу вторинної сировини знизився загальний показник
утворення відходів та скоротилися витрати на їхню утилізацію, зокрема
253 т відходів фарфору були продані для використання в будівництві, що
дозволило зекономити 750 тис. грн. на їх утилізації.

1

За середніх витрат пального 8,9 л/100 км та вартості з ПДВ

ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ, МЛ (МЕГАЛІТРІВ)
Централізоване водопостачання

45,3

12

%

Артезіанські свердловини

37,4

107

97,1

2018

2019

скорочення
використання води
у 2019 р.
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Стандарти GRI

Елемент розкриття
102-1 Назва організації

GRI 102: Загальні
елементи розкриття
2016

Посилання/ причини невисвітлення
Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія
«Укренерго»

102-2 Сфера діяльності, бренди, продукція
та послуги

12

102-3 Розташування головного управління

м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

102-4 Розташування операційних підрозділів

Україна, ст. 12-13, ст. 13 Фінансової звітності за 2019 рік на сайті
НЕК «Укренерго» https://ua.energy/

102-5 Характер власності та організаційно-правова форма

12

102-6 Ринки, на яких працює організація

64, 66, 74-77, 82

102-7 Масштаб організації

ст. 13, 121, 46, 67
Статут товариства, на сайті НЕК «Укренерго» у розділі «Статут та установчі
документи»

102-8 Інформація щодо співробітників
та інших працівників

ст. 121, 123
Дані щодо працівників отримані через внутрішню систему обліку кадрів.
Сезонних варіацій у показниках не спостерігається.

GRI 303: Вода 2016

21, 139-145

103-3 Оцінка управлінського підходу

137, 139-145

306-2 Відходи за типом та способом утилізації

139-140

302-1 Споживання енергії в організації

143

302-4 Скорочення споживання енергії та
енергоресурсів

142-143
Скорочення споживання енергії на 6,5 ТДж у звітному році, в порівнянні
з попереднім 2018 роком

303-1 Відбір води за джерелами

145

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 36-43
Детальніша інформація на сайті НЕК «Укренерго» у розділі «Комплаєнс»

Комплаєнс та протидія корупції
GRI 103 Управлінський
підхід 2016

103-2 Управлінський підхід та його межі

20, 36-43

103-3 Оцінка управлінського підходу

34, 36-43

102-11 Підхід або принцип попередження

31

102-12 Зовнішні ініціативи

132-133, 135

205-1 Оцінка корупційних ризиків діяльності
компанії

37
Оцінку пройшли 100% операційних підрозділів компанії. Детальніша
інформація у розділі «Комплаєнс» на сайті компанії

102-13 Членство в асоціаціях

109

102-14 Заява керівництва

4-7

205-2 Впровадження антикорупційних політик та процедур

102-16 Цінності, принципи , стандарти та норми поведінки

12, 36, 120, 130, 134

37-38
Не наводиться інформація щодо географічного розподілу та категоріями
персоналу та комунікації з бізнес-партнерами, оскільки система обліку
проходження тренінгів та комунікації не передбачає таку можливість

102-18 Структура управління

14-18

205-3 Підтверджені випадки корупції та вжиті заходи

39, 42-43

102-40 Перелік зацікавлених сторін

30

102-41 Колективні договори

125

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 72-73
Детальніше в секції «Учасникам ринку» на сайті компанії

102-42 Ідентифікація та вибір
зацікавлених сторін

31

103-2 Управлінський підхід та його межі

21, 72-82

103-3 Оцінка управлінського підходу

72-82

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 103-108

103-2 Управлінський підхід та його межі

20, 103-108

103-3 Оцінка управлінського підходу

102-108

30-31

102-44 Ключові теми та важливі фактори,
що розглядаються

31-32
Перелік відповідних елементів розкриття за суттєвими темами наведений
в змісті елементів звітності GRI

102-45 Об'єкти вказані в консолідованій фінансовій звітності

Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія
«Укренерго»

102-46 Визначення меж вмісту та тем звіту

31

102-47 Перелік суттєвих тем

32-33

102-48 Коригування інформації

31
31

102-50 Звітний період

01.01.2019 - 31.12.2019

102-51 Дата випуску актуального звіту

27.05.2019

102-52 Цикл звітності

Річний

102-53 Контакти для питань щодо звіту

Тел.: +380 (44) 238-37-58; e-mail: press@ua.energy

102-54 Заява щодо звітності відповідно
до Стандарту GRI

Цей звіт підготовлений відповідно до Стандартів Глобальної ініціативи
щодо звітності: Базовий варіант.

102-55 Зміст елементів звітності за
Стандартом GRI

146-147

102-56 Зовнішнє підтвердження

Цей звіт не підлягає зовнішньому підтвердженню

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 120-127

103-2 Управлінський підхід та його межі

21, 120-127

103-3 Оцінка управлінського підходу

118, 120-127

GRI 401 Зайнятість 2016

401-1 Найм нових працівників та плинність
персоналу

123

GRI 404 Тренінги та
навчання 2016

404-2 Програми підвищення кваліфікації робітників та програми
допомоги в перехідний період

124, 125-127

405-1 Різноманіття серед органів управління та персоналу

122

Ланцюги постачання

GRI 204-1 Практики
закупівель 2016

GRI 302: Енергія 2016

32-33, 137-145

103-2 Управлінський підхід та його межі

12-13, 52-54

Розвиток та управління персоналом

GRI 103 Управлінський
підхід 2016

GRI 306 Стічні води та
відходи 2016

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

52-55

Суттєві теми та відповідні тематичні елементи розкриття

GRI 405 Різноманітність та рівні
можливості 2016

GRI 103 Управлінський
підхід 2016

102-10 Суттєві зміни розміру організації та
її ланцюгу постачання

102-49 Зміни в звітності

GRI 103 Управлінський
підхід 2016

Використання ресурсів та вплив на довкілля

102-9 Ланцюг постачання

102-43 Підхід до залучення зацікавлених сторін

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 52-57

103-2 Управлінський підхід та його межі

52-57

103-3 Оцінка управлінського підходу

50, 52-57

204-1 Частка витрат на місцевих постачальників

52
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GRI 205 Антикорупція 2016

Ринок електроенергії
GRI 103 Управлінський
підхід 2016

Інтеграція до ENTSO-E
GRI 103 Управлінський
підхід 2016

Розвиток системи передачі та інвестиції
GRI 103 Управлінський
підхід 2016

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 86-91

103-2 Управлінський підхід та його межі

20, 86-91

103-3 Оцінка управлінського підходу

84, 86-91

Фінансові та операційні показники діяльності
GRI 103 Управлінський
підхід 2016

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 46-49

103-2 Управлінський підхід та його межі

21, 46-49

103-3 Оцінка управлінського підходу

44, 46-49
Детальніша інформація щодо економічного впливу компанії у фінансовому
звіті за 2019 рік на сайті компанії

Практики управління та сертифікація Укренерго як незалежного ОСП
GRI 103 Управлінський
підхід 2016

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 11-27

103-2 Управлінський підхід та його межі

11-12, 19-27

103-3 Оцінка управлінського підходу

8, 19-27
Детальніше на сайті компанії в розділі «Про компанію»

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 112-117

103-2 Управлінський підхід та його межі

112-117

103-3 Оцінка управлінського підходу

110, 112-117

IT-інфраструктура та кібербезпека
GRI 103 Управлінський
підхід 2016

Інтеграція генерації з відновлюваних джерел енергії в енергосистему
GRI 103 Управлінський
підхід 2016

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 94-101

103-2 Управлінський підхід та його межі

20, 96-101

103-3 Оцінка управлінського підходу

92, 96-101

Корпоративна соціальна відповідальність

GRI 103 Управлінський
підхід 2016

103-1 Пояснення суттєвої теми та її меж

32-33, 130-134
Детальніше в розділі «Корпоративна соціальна відповідальність» на сайті
компанії

103-2 Управлінський підхід та його межі

130-135

103-3 Оцінка управлінського підходу

128, 130-135
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ГОЛОВНИЙ ОФІС
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25
Тел.: +38 (044) 238 38 38
nec-kanc@ua.energy
ДНІПРОВСЬКА ЕС
69096, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, 2
Тел.: +38 (061) 258 44 00
dnes-kanc@ua.energy
ЗАХІДНА ЕС
79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 2
Тел.: +38 (032) 256 31 66
zes-kanc@ua.energy
ПІВДЕННА ЕС
65029, м. Одеса, вул. Коблевська, 11
Тел. +38 (048) 730 17 59
south-kanc@ua.energy
ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕС
21100, м. Вінниця, вул. І. Богуна, 5
Тел.: +38 (043) 263 43 11
sw-kanc@ua.energy
ПІВНІЧНА ЕС
61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 12 / 14
Тел.: +38 (057) 730 23 11
north-kanc@ua.energy
ЦЕНТРАЛЬНА ЕС
01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27
Тел.: +38 (044) 239 40 66
ces-kanc@ua.energy
БУДІВНИЦТВО І РЕМОНТ
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27
Тел.: +38 (044) 249-34-64
br-kanc@ua.energy
УКРЕНЕРГОСЕРВІС
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27
Тел.: +38 (044) 249 13 27, +38 (044) 289 97 79
kanc.ues@ua.energy

ПРО ЗВІТ
Звітний період:
2019 рік (від 01.01.2019 по 31.12.2019).
Звіт за стандартом GRI Standard випускається втретє.
Підготовка звітів за GRI Standards передбачає річний цикл.
Цей звіт підготовлений відповідно до Стандартів Глобальної ініціативи щодо звітності: Базовий варіант.
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